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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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Seleksi Mikroorganisme Potensial untuk Fermentasi Pati Sagu 
Selection of potential microorganism for sago starch fermentation 
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ABSTRACT  

Fermentation process of sago starch for the production of bioproduct requires potential microorganism that have ability to hydrolyze sago 
starch. The purpose of this research was to get the potential of amylolytic microorganisms for their capability of amyloglucosidase activity 
and to know the sugar strains of the fermentation result. Eleven amylolytic microorganisms (9 strains of mold and 2 strains of yeast) were 
obtained from the collection Research Centre for Biotechnology – Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Cibinong-Bogor were used. The 
selection step was carried out based on their capability of starch hydrolysis to reducing sugar. The best result indicates that the production 
of reducing sugar reached the highest 18.485 ppm and amyloglucosidase activities was 3.583 units by KTU-1 strain. The highest total acid 
obtained was 5.85 mg/mL by Rhizopus IFO.R5442. The cell biomass was obtained between 0.5 to 1.74 g dry weight/100 mL and pH of the 
final fermentation (72 h) were 3.57 to 8.38. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: sago starch, fermentation, potential microorganism, bioproduct. 

PENDAHULUAN 

Indonesia sangat berlimpah dengan bahan berpati 
seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu, jagung, talas, pisang, dan 
sebagainya. Penggunaaan pati terutama pati sagu sudah 
sangat luas, bukan hanya sebagai bahan dasar industri 
makanan seperti misalnya mie tetapi juga untuk keperluan 
lain seperti sirup fruktosa (untuk keperluan farmasi, tekstil, 
lem, dan sebagainya) dan industri bioteknologi 
(monosodium glutamat, dekstrosa dsb). Sirup glukosa 
adalah derivat dari pati jagung, tapioka, gandum, padi, 
kentang, zat tepung dan sagu. Produktivitas tepung sagu 
tertinggi di antara padi padian dan biji bijian dan hampir tiga 
kali lebih besar dari padi, jagung dan gandum dan hampir 
17 kali dari tapioka (Ishizaki, 1996). Pengembangan pati 
menjadi produk biologis melalui proses fermentasi, sudah 
dilakukan di banyak industri, namun enzim yang digunakan 
sebagian besar masih import, karena enzim yang ada 
belum memenuhi kebutuhan. Dalam proses fermentasi pati 
diperlukan enzim amylase dari mikroba potensial yang 
mampu menghidrolisis pati menjadi gula.  

Beberapa kegunaan amilase adalah sebagai suplemen 
dalam aktivitas diastatik (Whitaker, 1972), menyempurna-
kan dalam mencerna beberapa bahan makanan ternak 
sehingga membuat makanan lebih berguna (Rutten dan 
Daugulis, 1987). Kegunaan lain adalah sebagai bahan 
mentah untuk membantu pencernaan makanan (Pamatong, 
1991), degradasi pati dalam proses pembuatan tekstil 
(Bajpai dan Bajpai, 1987) dan memperbaiki tekstur roti 
(Lowry et al., 1951).  

Di antara sumber biologis yang ada di alam, beberapa 
kelompok bakteri dan kapang mampu memproduksi β-
amilase atau amiloglukosidase (Zeikus dan Jhonson, 1991). 
Kelompok kapang Aspergillus merupakan kelompok 
mikroba yang paling dominan dalam menghidrolisis pati. 
Borris (1987) melaporkan bahwa A. Niger potensial dalam 
memproduksi α-amilase dan amiloglukosidase dalam 
media dan pati kentang sebagai induser. Kapang A. niger 
juga dilaporkan sebagai produser dalam menghasilkan β-
glukosidase, baik ekstraseluler maupun intraseluler dan 
telah dipurifikasi serta dikarakterisasi. Dilaporkan pula oleh 
Mega dan Matsushima (1983) bahwa kapang A. oryzae 
diketahui menghasilkan β-glukosidase ekstraseluler. 
Kuswanto dan Wedhastri (2001) melaporkan bahwa 
aktivitas β-glukosidase tertinggi ditemukan pada A. oryzae 
kemudian diikuti oleh A. sojae, dan campuran antara 
Rhizopus oligosporus dan R. oryzae. Beberapa penelitian 
yang telah dilakukan (Melliawati dan Sukara, 1987; Prana 
dan Sukara, 1992; Melliawati dkk., 1993, 1995) 
menggunakan bahan pati singkong dengan bantuan 
kapang Aspergillus sp. KT-11 untuk produksi enzim 
amiloglukosidase dan pemurniannya. Ahmad (2003) 
melakukan penelitian menggunakan pati sagu yang 
difermentasi oleh Endomycopsis fibuligera untuk 
menghasilkan amiloglukosidase. Selain jenis kapang dan 
bakteri dilaporkan pula oleh Lodder (1970) bahwa dari 400 
jenis khamir yang telah diketahui, 90 jenis di antaranya 
mampu menggunakan pati sebagai satu satunya sumber 
karbon dan energi. Holt (1977) melaporkan, lebih dari 142 
jenis bakteri mampu menggunakan pati sebagai sumber 
karbon dan energi. Indonesia selain berlimpah dengan 
bahan berpati juga kaya dengan sumber daya mikroba, 
namun pemanfaatannya belum maksimal. Dalam rangka 
menyeleksi mikroorganisme amilolitik potensial dan 
mendapatkan informasi tentang jenis gula serta aktivitas 
enzim amiloglukosidase, maka penelitian ini dilakukan.  
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BAHAN DAN METODE 

Mikroorganisme 
Mikroorganisme amilolitik (9 jenis kapang, 2 jenis 

khamir) diperoleh dari koleksi kultur Pusat Penelitian 
Bioteknologi LIPI, Cibinong-Bogor. Kultur kapang dan 
khamir dipelihara pada media PDA yang diinkubasikan 
pada 30°C selama 3 hari. 

 
Table 1. Jenis mikroorganisme amilolitik yang diuji. 
 
No. Jenis mikroorganisme 
1.  Rhizopus UQM 186 F 
2.  Rhizopus IFO. R 5442 
3.  Aspergillus sp. KT-11 
4.  Aspergillus terreus 
5.  Aspergillus awamori 
6.  Aspergillus fumigatus 
7.  Aspergillus oligosporus 
8.  Kapang KTU-1 
9.  Kapang KTU-2 
10.  Saccharomyces cerevisiae 
11.  Zigosaccharomyces balii 

Proses fermentasi  
Proses fermentasi dilakukan dalam erlenmeyer 500 mL 

yang berisi 100 mL media dengan komposisi seperti yang 
dilaporkan oleh Melliawati dkk. (1993) yaitu pati sagu 5%, 
Urea 0,3%, MgSO4 7 H2O 0,1%, KH2PO4 0,1% dan pH 
ditentukan 4,0. Media diinokulasi dengan 3% (v/v) suspensi 
kultur umur 72 jam, kemudian diinkubasi pada inkubator 
yang dilengkapi dengan pengocok (rotary shaker) agitasi 
150 rpm, pada suhu (28-30°C) selama 72 jam. 

Pengujian aktivitas enzim 
Biomasa dipisahkan dari kultur melalui filtrasi 

menggunakan kertas Whatman No. 1 atau melalui 
sentrifugasi 3000 rpm selama 5 menit. Filtrat yang terpisah 
diasumsikan sebagai enzim kasar. Satu unit aktivitas enzim 
setara dengan 1 μg gula pereduksi per mL yang terbentuk 
pada kondisi di atas (Sukara, 1987). Gula pereduksi 
dianalisis menggunakan metode Somogyi-Nelson (Nelson, 
1941). Total asam dideteksi melalui metode tritasimetri. 
Biomasa sel dikeringkan selama 24 jam pada suhu 60°C 
untuk menentukan berat keringnya. 

Kromatografi lapis tipis (KLT) 
Filtrat diekstraksi dan selanjutnya dideterminasi melalui 

kromatografi lapis tipis dengan menggunakan silika gel 60 
(Merk, Darmstadt, Germany) dalam pelarut dengan 
perbandingan butanol: pyridine: air (8:1:1), metoda 
pengembangan dua kali. Pelat silika gel dideteksi 
menggunakan pemanasan dalam oven 100°C, setelah itu 
dimasukkan dalam larutan pengembang etanol-asam sufat 
(9:1, v/v). Metode KLT dilakukan karena mempunyai 
kelebihan yaitu pemisahan senyawa lebih sempurna, 
kepekaan lebih tinggi dan dapat dilakukan dalam waktu 
yang relatif cepat (Adnan, 1997) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesebelas jenis mikroorganisme amilolitik tumbuh subur 
di media padat yang mengandung pati sagu 2% sebagai 
satu satunya sumber karbon dan energi. Selain dapat 
tumbuh dengan baik, mikroorganisme tersebut juga dapat 

memecah pati menjadi senyawa yang lebih sederhana 
sehingga di sekitar mikroorganisme tersebut terlihat zona 
jernih apabila di atas permukaan media tersebut ditetesi 
larutan jodium. Zona jernih terlihat karena area tersebut 
sudah tidak mengandung pati (Gambar 1) Kapang isolat 
KTU-1 dan KTU-2 merupakan mikroorganisme yang 
menghasilkan zona jernih cukup luas. 

Seleksi mikroorganisme dilanjutkan di media semi padat 
(kental), dengan harapan meselium kapang atau sel khamir 
akan lebih berkembang di dalam media tersebut sehingga 
penguraian pati akan lebih sempurna. Proses fermentasi 
berlangsung selama 72 jam. Selama proses fermentasi, 
pengambilan sampel dan pengamatan terhadap perubahan 
media dilakukan. Hasil pengamatan 48 jam terhadap 
tekstur media, sebagian besar telah terjadi perubahan dari 
semi padat (kental) menjadi agak cair, kecuali di media 
yang berisi kapang A. terreus, A. fumigatus dan R. 
oligosporus hanya terlihat sedikit perubahan. Pada 72 jam 
fermentasi perubahan itu sangat jelas, karena media 
menjadi cair. Hal ini menunjukkan bahwa kapang dan 
khamir tersebut mampu meng-hidrolisis pati walaupun 
kemungkinan kesempurnaan dalam menghidrolisis pati 
akan berbeda. Hal tersebut diperkuat pada waktu 
pemisahan biomasa dari filtrat. Tidak semua sampel mudah 
disaring, karena kemungkinan unsur pati masih belum 
terurai dengan sempurna. Pemisahan antara filtrat dan 
biomasa akan menjadi mudah apabila pati telah terurai 
dengan sempurna menjadi gula oleh adanya enzim amilase 
yang disekresikan oleh sel kapang atau khamir ke dalam 
media. 

A. fumigatus merupakan kapang yang paling sedikit 
dalam menghasilkan akumulasi gula, hal ini ditunjang dari 
hasil aktivitas enzim amiloglukosidase (AMG) yang sangat 
kecil. Di antara mikroorganisme yang diuji, kapang kode 
KTU-1 memberikan hasil tertinggi, baik gula yang 
terakumulasi (18.485 ppm) maupun aktivitas enzim 
amiloglukosidase (3.583 unit). Kapang tersebut terseleksi 
sebagai kandidat potensial untuk produksi enzim AMG dan 
akumulasi gula (Gambar 2) Kandidat lain adalah Aspergillus 
sp. KT-11 dan Rhizopus UQM 186 F. Aktivitas enzim dan 
akumulasi gula yang diperoleh Aspergillus sp. KT-11 
sebesar 2. 024 unit dan 5. 018 ppm, kemudian 2. 469 unit 
dan 14. 691 ppm oleh Rhizopus UQM 186 F. Hasil 
penelitian sebelumnya (Melliawati dan Sukara, 1989; Prana 
dan Sukara, 1992, Melliawati dkk., 1993) melaporkan 
bahwa kapang Aspergillus sp. KT-11 merupakan kapang 
jenis lokal yang potensial untuk menghidrolisis pati 
singkong dan memproduksi enzim amiloglukosidase. Dalam 
penelitian ini, kapang KTU-1 dan KTU-2 memberikan 
harapan baru sebagai jenis kapang lokal yang mampu 
menghidrolisis pati sagu lebih baik dari pada kapang 
Aspergillus sp. KT-11 dan Rhizopus UGM 186 F. 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa hampir semua pH 
pada akhir fermentasi meningkat dari pH awal (4,0) kecuali 
Aspergillus sp. KT-11 dan A. awamori pH mengalami 
penurunan (3,85 dan 3,57). Kondisi media mengalami 
perubahan selama proses fermentasi berlangsung, hal ini  
terjadi karena terbentuknya senyawa asam yang 
merupakan hasil fermentasi. Total asam tertinggi dicapai 5,85 
mg/mL oleh Rhizopus IFO R 5442, sedangkan media yang 
diinokulasi oleh Aspergillus fumigatus tidak terdeteksi 
adanya asam dan pH pada akhir fermentasi tercatat 8,38. 
Biomasa sel tertinggi dicapai 1,74 g berat kering/100 mL 
media oleh KTU-2 dan sebaliknya hasil terendah adalah 
0,47 g berat kering/100 mL media oleh Rhizopus 
oligosporus. 
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Gambar 1. Formasi zona jernih oleh kapang KTU-1 (A) dan KTU-2 (B) di media selektif yang mengandung 2% pati sagu. 
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Gambar 2. Aktivitas enzim dan akumulasi gula pada fermentasi 
pati selama 72 jam. 
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Gambar 3. Derajat keasama(pH), total asam dan biomassa sel 
pada akhir fermentasi (72 jam). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 4. Deteksi gula melalui kromatografi lapis tipis menggunakan silica gel. 
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Hasil deteksi gula melalui kromatografi lapis tipis 
menggunakan silica gel disajikan pada Gambar 4. Sebagai 
gula standar digunakan glukosa, sukrosa, galaktosa, 
manosa, maltosa dan arabinosa. Setiap jenis 
mikroorganisme memberikan hasil gula yang berbeda. Hasil 
fermentasi oleh Rhizopus UQM 186 F, Rhizopus IFO.R. 
5442, dan KTU-1 diperoleh galaktosa, sementara dari 
Aspergillus awamori, Aspergillus fumigatus dan Rhizopus 
oligosporus diperoleh glukosa, sedang Aspergillus sp KT-
11, Saccharomyces cerevisiae, Zigosaccharomyces balii 
dan KTU-2 menghasilkan laktosa, tetapi Aspergillus terreus, 
kapang KTU-1 dan KTU-2 menghasilkan fruktosa, adapun 
sukrosa dihasilkan oleh Aspergillus terreus, kapang KTU-2, 
Saccharomyces serevisiae, dan Zigosaccharomyces balii.  

Dari hasil kromatografi lapis tipis, diperoleh informasi 
tentang gula yang terbentuk dari hasil fermentasi oleh 
beberapa kapang dan khamir. Data ini memberi gambaran 
dari jenis kapang atau khamir tertentu akan menghasilkan 
jenis gula tertentu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa kapang KTU-1 adalah kapang lokal yang mem-
punyai potensi sebagai kapang terbaik yang menghasilkan 
enzim amoliglukosidase dan gula di samping Aspergillus 
sp. KT-11 dan Rhizopus UQM 186 FKapang KTU-2 juga 
kapang lokal yang mempunyai kemampuan sebagai 
penghidrolisis pati sagu menjadi sukrosa, fruktose dan 
laktosa pada kondisi tersebut. 

KESIMPULAN 

Kapang dan khamir yang diuji mampu menghidrolisis 
pati sagu menjadi gula monosakarida dan atau disakarida. 
Kemampuan mikroorganisme dalam menghidrolisis pati 
sagu berbeda di antara jenis kapang dan khamir. Kapang 
KTU-1 adalah kapang lokal yang mempunyai potensi 
sebagai kapang terbaik yang menghasilkan enzim 
amoliglukosidase dan gula. Akumulasi gula tertinggi 
diperoleh 18.485 ppm dan aktivitas amiloglukosidase 
dicapai 3. 583 unit. Gula yang dihasilkan pada akhir 
fermentasi adalah galaktosa dan fruktosa. Kapang KTU-2 
mempunyai kemampuan sebagai penghidrolisis pati sagu 
menjadi 3 jenis gula monosakarida (sukrosa, fruktosa dan 
laktosa). Rhizopus IFO. R. 5442 menghasilkan asam 
tertinggi 5,85 mg/mL dan biomasa sel diperoleh antara 0,5-
1,74 g berat kering/100 mL media.  
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Marga Candida, Khamir Tanah Pelarut Posfat yang Diisolasi dari 
Tanah Kebun Biologi Wamena, Papua 

Candida sp. yeast solubilizing phosphate isolated from soil in Wamena Biological 
Garden, Papua 
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Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor 16002. 

Diterima: 16 Januari 2006. Disetujui: 6 Maret 2006. 

ABSTRACT  

Twenty isolates of yeast were isolated from soil of Wamena Biological Garden. Out of 20 isolates tested, 3 isolates were able to increase 
solubility of Ca3(PO4)2), as indicated by formation of clearing zone surrounding growing colonies. Nutrient of media, which was mainly 
contained of glucose (20%), were metabolically converted into of either biomass or and metabolic product that may have cause a change of 
pH profile, and biomass during cell cultivation. Conversely, pH of media decreased during cell cultivation, and that may have cause 
acceleration of Ca3(PO4)2) dissolution, which have resulted in an increased of ortho-fosfat in the bulk solution during cell growth. The three 
isolates having ability of accelerating Ca3(PO4)2) dissolution belonging to genera of Candida. The three isolates have ability to solubilize 
about 5-6 mg/L-P, with phosphomonoesterase activity of about 0.10-0.65 unit. Ecological incentive of Fosfat solubilizing yeasts in soil 
ecosystem are enormous, among other is provision of available P for plant growth and for other soil microorganism.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: yeast, Candida, yeast solubilizing phosphate, Wamena Biological Garden. 

PENDAHULUAN 

Isolasi dan identifikasi khamir terus menerus dilakukan 
oleh Kelompok Taksonomi, Bidang Mikrobiologi Pusat 
Penelitian Biologi LIPI, Bogor sehingga berhasil menambah 
koleksi isolat-isolat mikroba dari berbagai ekosistem di 
Indonesia. Salah satu area kajian penelitian diversitas 
khamir adalah Kebun Biologi Wamena (KBW). KBW 
merupakan salah satu kawasan ekosistem yang dilindungi 
karena memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi. Pada 
areal ini dilakukan kegiatan penelitian biodiversitas 
berlanjut, salah satunya adalah eksplorasi dan inventarisasi 
mikroba dataran tinggi. Isolasi khamir tanah merupakan 
rangkaian dari kegiatan tersebut, dan ditujukan untuk 
mengetahui kekayaan jenis mikroba tanah yang berpotensi 
untuk meningkatkan kesuburan tanah atau sumber genetika 
untuk penelitian bidang ilmu lain. Khamir dikenal memiliki 
rentang ekologi cukup luas dan mampu hidup pada daerah 
ekstrem (Spencer, 1997), dan biasanya banyak ditemukan 
pada lingkungan yang memiliki bahan organik tinggi 
(Kurtzman dan Fell, 1998 ).  

Telah banyak dilakukan penelitian tentang metabolisme 
mikroba tanah, terutama bakteri dan jamur yang mampu 
menginduksi proses biotransformasi senyawa fosfat di 
dalam tanah. Mikroba tanah menghasilkan kompleks enzim 
fosfatase yang berperan dalam membantu mineralisasi 
fosfat (Tabatai 1982; Adams dan Pate, 1992). Fosfatase 

tanah digolongkan ke dalam dua kelompok utama 
berdasarkan pH optimum reaksi mineraliasi fosfat, yaitu 
kelompok fosfatase asam yang optimum mengkatalisis 
mineralisi organik fosfat di bawah pH netral, dan fosfatase 
alkalin yang bekerja optimum di atas pH netral. Beberapa 
marga jamur seperti Aspergillus (Vassilev et al., 1996), dan 
bakteri seperti Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, dan 
Rhizobium (Yanai et al., 1995) dilaporkan mampu memacu 
mineraliasasi fosfat di dalam tanah (Abd-Alla, 1994; 
Vassilev et al., 1996; Toro et al., 1997; Rao et al., 1998). 
Beberapa jenis khamir mempunyai aktivitas fosfatase dan 
ligninase seperti Trichosporon pullulans (Slavikova et al., 
2002).  

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan 
mengidentifikasi khamir tanah KBW yang berperan dalam 
siklus fosfat diharapkan dapat menambah informasi 
mengenai peran ekologi khamir tanah. 

BAHAN DAN METODE 

Isolasi khamir pelarut fosfat 
Untuk mendapatkan khamir pelarut fosfat dilakukan dua 

tahapan isolasi, yaitu pengkayaan kultur khamir dengan 
menggunakan media cair YNB 20% glukosa, dan media 
pikovskaya padat selektif untuk pertumbuhan khamir 
pelarut fosfat. Media pikovskaya terdiri dari 5x10-1 g 
Ca3(PO4)2, 1 g glukosa, 2x10-2 g NaCl, 2x10-2 g KCl, 1x10-2 
g MgSO4.7 H2O, 2,5x10-4 g MnSO4.H2O, 2,5x10-4 g FeSO4.7 
H2O, 5x10-2g ekstrak ragi, ditambah 100 mL air destilata. 
Media YNB 20% glukosa terdiri dari 1,7 g YNB ditambah 5 
g (NH4)2SO4, dalam 1 L akuades, dan ditambah dengan 
glukosa, sehingga didapatkan 20% kadar glukosa di dalam 
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media. Sebanyak 1 g sampel tanah ditimbang dan 
dimasukkan ke dalam 5 mL media cair YNB 20% glukosa 
yang telah disterilisasi. Larutan tersebut dikocok selama 3 
hari dengan menggunakan shaker (160 rpm). Setelah 3 
hari, dari larutan tersebut diambil 0,1 mL dan ditanam pada 
media pikovskaya, diinkubasi selama 24 jam atau lebih, 
selanjutnya khamir diamati morfologinya.  

Seleksi Isolat khamir  
Isolat khamir dimurnikan dengan metode cawan gores 

pada media pikovskaya . Khamir yang dapat melarutkan 
fosfat adalah isolat yang menghasilkan zona bening 
disekeliling koloni yang tumbuh setelah 3 hari inkubasi. 
Perbandingan luas zona bening dengan luas koloni 
dijadikan kriteria untuk pemilihan isolat yang akan diuji 
aktivitas enzim fosfomonoesterase (PMEase).  

Pengukuran pH dan rapat optis (OD) 
Sebanyak 20 mL sampel diukur nilai pH-nya. Sebanyak 

500 μL sampel diencerkan dengan 7 mL akuades, dan 
diukur nilai OD dengan spektrofotometer (Thermo 
Spectronic Type Genesys 20) pada panjang gelombang 
600 nm. Sisa sampel disentrifugasi selama 30 menit 
dengan kecepatan 6000 rpm. Supernatan yang dihasilkan 
diambil untuk pengukuran lebih lanjut. 

Pengukuran konsentrasi glukosa 
Sampel diambil 1 mL dan ditambahkan 1 mL DNS 

setelah itu dipanaskan di atas pemanas air selama 7 menit 
kemudian diukur nilai OD pada panjang gelombang 540 
nm. Nilai OD sampel dikonversi menjadi konsentrasi 
glukosa berdasarkan persamaan larutan glukosa standar. 

Pengukuran fosfat terlarut 
Sampel diambil 3 mL dan ditambahkan 500 µL reagen 

campuran, setelah itu didiamkan selama 15-30 menit. 
Konsentrasi fosfat diukur dengan panjang gelombang 880 
nm. Nilai OD dikonversi menjadi konsentrasi fosfat terlarut 
berdasarkan persamaan larutan KH2PO4 standar. Larutan 
campuran terdiri dari 10 mL H2SO4 5 N ditambahkan 
dengan 1 mL larutan potassium antimonil tartrat, kemudian 
ditambahkan dengan 3 mL larutan ammonium molibdat dan 
6 mL larutan asam askorbat. 

Aktivitas enzim fosfomonoesterase (PMEase) 
Sebanyak 1 mL supernatan sampel dan kontrol (CaCl2 

0,5 M) ditambah 1 mL p- nitrofenil fosfat 115 mM + 4 mL 
bufer asetat) pH 6,5, kemudian diinkubasi selama1 jam 
pada suhu 380C. Setelah ditambah 1 mL CaCl2 0,5 M dan 4 
mL NaOH 0,5 M lalu dikocok dengan vortex selama 1 
menit. Sampel dan kontrol diukur nilai OD pada panjang 
gelombang 400 nm. Nilai OD sampel dan kontrol dikonversi 
menjadi aktivitas enzim fosfomonoesterase berdasarkan 
persamaan larutan p-nitrofenil standar (Tabatabai, dan 
Bremner, 1969; Darrah dan Harris, 1986). 

Isolat khamir dan media pemeliharaan  
Dua puluh isolat yang diisolasi dari tanah Kebun Biologi 

Wamena, Propinsi Papua dan 4 isolat acuan : 
Saccharomyces cerevisiae LIPI MC 415, Debaromyces 
hanseniiT (type strain) JCM 5912, Rhodotorula minutaT TUA 
0960 Y, Candida catenulataT JCM 1604 digunakan pada 
penelitian ini. Untuk pemeliharaan, isolat ditumbuhkan pada 
media padat YME dan disimpan pada suhu 4°C (Kirshop 
dan Doyle, 1991). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Candida merupakan marga dominan khamir tanah dari 
Kebun Biologi Wamena yang dapat diisolasi dengan kadar 
glukosa yang tinggi (20%). Pemberian kadar glukosa yang 
tinggi ini pada media merupakan cara khas yang digunakan 
untuk memberikan kesempatan khamir yang diisolasi dari 
tanah tumbuh lebih baik daripada khamir lain yang 
kemungkinan hadir akibat kontaminasi (Yarrow, 1998). 
Lima puluh isolat khamir berhasil diisolasi dari 9 jenis tanah 
di KBW. Berdasarkan bentuk morfologi dan koloni yang 
tumbuh selanjutnya 20 jenis isolat dipilih kemudian 
ditumbuhkan pada media pivoskaya untuk mengetahui 
kemampuan isolat khamir dalam melarutkan Ca3(PO4)2. 
Hanya tiga isolat yang membentuk zona bening cukup 
besar (Tabel 1) yaitu di atas 2,1 (perbandingan antara luas 
zona bening dengan luas koloni khamir), setelah dikultivasi 
selama 3 hari.  

 
Tabel 1. Seleksi isolat khamir tanah yang mampu melarutkan 
kalsium fosfat Ca3(PO4)2. 
 
Marga Pembentukan zona bening 
Candida + 
Candida + 
Candida + 
Rhodotorula - 
 Rhodotorula - 
Candida - 
Debaryomyces - 
Candida - 
Candida - 
Candida - 
Cryptococcus - 
Cryptococcus - 
Candida - 
Rhodotorula - 
Candida - 
Candida - 
Candida - 
Candida - 
Candida - 
Candida - 
 
 

Candida merupakan khamir tanah yang umum 
ditemukan pada tanah dengan kandungan bahan organik 
tinggi. Marga Candida merupakan khamir yang mempunyai 
diversitas fisiologi cukup tinggi dan mempunyai jenis cukup 
tinggi (Prasad et al., 2005). Marga Candida juga banyak 
dimanfaatkan untuk pembuatan pakan ternak. Kemampuan 
marga ini melarutkan fosfat menambah informasi mengenai 
diversitas fisiologi marga ini.  

Perubahan keasaman media 
Perubahan keasaman media merupakan salah satu 

indikator aktivitas metabolisme sel. Penurunan pH medium 
terjadi sangat cepat pada awal kultivasi kemudian perlahan 
menurun pada akhir masa inkubasi. Penurunan pH 
merupakan salah satu penyebab pelarutan kalsium fosfat 
menjadi orthofosfat. Produksi asam organik seperti sitrat, 
propionat, laktat hasil metabolisme glukosa diyakini 
merupakan salah satu pendorong mineralisasi kalsium 
fosfat untuk menghasilkan fosfat (Tarafdar dan Claassen, 
1988; Tarafdar et al., 1988; Tarafdar dan Marschner, 1994).  

Konsumsi glukosa 
Glukosa merupakan sumber karbon utama yang dapat 

digunakan oleh khamir, dan jenis senyawa karbon yang 
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dapat digunakan oleh khamir merupakan penciri suatu 
marga (Kurtzman dan Fell, 1998; Barnett dan Pankhurst, 
2000). Glukosa dapat digunakan dengan mudah oleh ketiga 
isolat yang diuji, absorpsi terjadi sangat cepat pada awal 
kultivasi dan sedikit menurun setelah hari ke-5. Candida 
merupakan khamir yang dapat menggunakan variasi 
karbon cukup luas. Marga ini mempunyai rentang distribusi 
ekologi yang cukup luas (Spencer, 1997). 

Pertumbuhan biomassa 
Konsumsi glukosa yang sangat cepat terjadi pada awal 

kultivasi diikuti dengan pertumbuhan sel yang juga cukup 
tinggi (Gambar 3). Ketiga isolat memperlihatkan pola 
pertumbuhan yang serupa. Marga Candida mampu tumbuh 
cepat dan dapat memanfaatkan glukosa secara optimum. 
Hal itu mengindikasikan bahwa penggunaan glukosa yang 
tinggi untuk isolasi khamir mengakibatkan kemungkinan 
mendapatkan marga Candida cukup besar. Untuk 
mendapatkan jenis khamir yang lain mungkin perlu 
dilakukan variasi sumber karbon untuk media isolasi. 
Beberapa peneliti menyarankan penggunaan sumber 
karbon alternatif seperi misalnya asam propionat atau 
senyawa karbohidrat yang lain untuk mendapatkan jenis-
jenis yang lebih heterogen (Lachance, 1993).  

Fosfat terlarut 
Kemampuan untuk melarutkan kalsium fosfat 

merupakan karakter fisiologi khamir yang paling dicari untuk 
menentukan peran ekologinya di dalam ekosistem tanah. 
Marga Candida yang diuji mampu melarutkan fosfat lebih 
dari 5 mg/L (Gambar 4). Hal tersebut membuktikan bahwa 
ketiga isolat merupakan mikroba tanah yang berperan 
dalam hal mineralisasi fosfat. Selain Candida beberapa 
jenis khamir seperti Pichia, dan Rhodotorula juga mampu 
melarutkan fosfat (Kanti, 2005). Kemampuan Candida 
melarutkan fosfat mungkin disebabkan oleh 
kemampuannya melakukan fermentasi glukosa menjadi 
beberapa asam organik seperti asam laktat, asam sitrat, 
dan glukonat (Huang et al., 2003). Akibat pembentukan 
asam organik tersebut terjadi penurunan pH medium dan 
penurunan pH ini mengakibatkan kestabilan kelarutan 
Ca3(PO4)2, berubah di dalam air yaitu lebih kepada 
pembentukan orthofosfat. Ada reaksi lain yang bertanggung 
jawab dalam pembentukan orthosfosfat akibat pelepasan 
CO2 hasil respirasi khamir.  

Menurut Tate (1984) proses yang terjadi sebagai 
berikut:  

CO2
 + H2O → HCO3

- + H- 

Ca3( PO4 )2 + 6 HCO3
- → 3 Ca (HCO3)2 + 2 PO4

3- 
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Gambar 3. Profil pertumbuhan Candida. 
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Gambar 4. Profil ortofosfat selama waktu kultivasi. 
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Aktivitas PMEase 
PMEase merupakan enzim yang berperan dalam proses 

pelepasan ikatan ester fosfat pada fosfat organik (Boero 
dan Thien, 1979; Appiah dan Thomas, 1982; Asmar et al., 
1995). PMEase juga diproduksi oleh Candida seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 5. Produksi PMEase terjadi pada 
pH yang agak asam dan ini mengindikasikan bahwa 
PMEase yang dihasilkan oleh Candida merupakan PMEase 
asam. Kebanyakan mikroba tanah menghasilkan PME 
asam (Torriani, 1960; Hebrien dan Neal, 1990). 
Kemampuan ketiga isolat menghasilkan enzim PMEase 
serta menurunkan pH membuktikan bahwa Candida 
merupakan marga khamir yang memegang peran penting 
dalam siklus unsur hara P di dalam tanah. Selain mikroba 
tanah, tanaman seperti gandum, jagung dan pinus juga 
menghasilkan enzim fosfatase dan senyawa organik yang 
berperan dalam proses mineraliasi P (O’Connell dan Grove, 
1985; Dinkelaker dan Marschner, 1992; Awad et al., 1994; 
Asmar et al., 1995; Zoysa et al., 1997; Jones, 1998), 
sehingga siklus fosfat di dalam tanah melibatkan proses 
biokimia yang sangat kompleks. 

KESIMPULAN 

Augmentasi 20% glukosa efektif untuk mengisolasi 
khamir tanah Kebun Biologi Wamena. Khamir tanah yang 
diisolasi didominasi oleh Marga Candida. Marga ini mampu 
menggunakan glukosa dengan cepat dan mempunyai 
kemampuan melarutkan fosfat organik dan anorganik. 
Dengan kemampuan tersebut marga ini mempunyai peran 
yang cukup penting dalam pelarutan fosfat tanah.  
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ABSTRACT 

Phosphate solubilizing bacteria (PSB) were collected from plant rhizosphere at Cikaniki (1100 m asl.), soil at Botol Mountain (1000, 1500, 
and 1800 m asl.), and Ciptarasa (600, 1000, and 1500 m asl.), area at Gunung Halimun National Park (GHNP). The soil ware collected 
randomly from 3 areas and taken from 0-15 cm depth in the plants rhizosphere at Cikaniki and forest floor soil in Gunung Botol and 
Ciptarasa. The result showed that the difference of elevation area, soil pH, forest vegetation, and microbial habitat (rhizosphere and forest 
floor) were not the inhabitation factors of the biodiversity of PSB and their ability to solubilize insoluble phosphate, but the inhabitation 
factors on the growth of the PSB population. The highest population of PSB at GHNP was founded in the plant rhizosphere of Altingia 
exelsa Norona and Schima wallichii (Dc.) Korth (107sel/g soil) at Cikaniki and in the forest floor soil (108sel/g soil) at Botol Mountain (1000 
m asl.). Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus megaterium, and Chromobacterium sp. dominated Cikaniki, Botol Mountain and Ciptarasa 
area. Those isolates could solubilize insoluble phosphate on solid Pikovskaya medium with the range of diameter is 1.5-2.5 cm.  
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PENDAHULUAN 

Cikaniki, Gunung Botol dan Ciptarasa merupakan area 
yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung 
Halimun (TNGH). Cikaniki adalah area dari stasiun 
penelitian yang masuk ke dalam resort Cisangku. Stasiun 
Penelitian Cisangku tersebut ada dibagian Timur kawasan 
TNGH, tepatnya di 06o44’37” S-106o32’10,2” T (Niijima, 
1997) dengan ketinggian 900-1200 m dpl, serta didominasi 
oleh tanaman Altingia excelsa Norona, Schima wallichii 
(Dc.) Korth, dan Castonopsis javanica (Bl.) Dc. (Suzuki et 
al., 1977). Area Gunung Botol terletak pada ketinggian 
06o4’24” S-105o28’47” dengan ketinggian 1000-1800 m dpl 
(Suzuki et al., 1997), sedangkan area Ciptarasa termasuk 
ke dalam resort Sampora dengan ketinggian 600-1500 m 
dpl. Ketiga kawasan tersebut merupakan sebagian dari 
hutan hujan tropis TNGH yang terluas di Jawa Barat dan 
kaya dengan keragaman flora, fauna, dan mikroba (Kahono 
dan Arief, 2002). Topografinya berbukit-bukit dengan luas 
area 40.000 hektar (Takahashi, 1997). Kawasan tersebut 
mempunyai iklim tipe A dengan curah hujan cukup tinggi 

antara 4000-6000 mm, dengan temperatur udara harian 
rata-rata 18-26oC (Schmidt & Ferguson, 1951). Jenis 
tanahnya latosol merah, latosol coklat, dan latosol merah 
kuning (Djuansyah, 1997). Tingkat pH dan kesuburan tanah 
yang bervariasi, serta keragaman vegetasi, memungkinkan 
jumlah populasi dan keragaman mikroba khususnya BPF 
yang bervariasi pula. Sejauh ini jenis dan jumlah populasi 
BPF serta kemampuannya dalam melarutkan unsur P 
terikat dari ke 3 area di kawasan TNGH tersebut belum 
banyak dipelajari secara intensif. Seperti dikemukakan oleh 
Jha et al. (1992), bahwa tanah merupakan satu satuan 
subtansi yang saling berkaitan antara jenis iklim, sifat kimia 
dan fisika, variasi mikroba tanah serta vegetasi yang 
tumbuh berkembang di area tersebut. 

Mikroba tanah merupakan bagian terpenting dari 
kehidupan di dunia, karena merupakan bagian dari sistem 
biologi dan kimia, serta kehidupan flora, fauna dan mikroba 
itu sendiri. Mikroba tanah seperti BPF juga berperan 
penting dalam ekosistemnya sebagai perombak bahan 
organik, mensintesis dan melepaskan kembali dalam 
bentuk bahan organik yang tersedia bagi tanaman, serta 
dapat mempertahankan ekosistem alam. Secara fungsional 
bahan organik dan anorganik yang dilepas tanaman ke 
dalam lingkungan berguna untuk keberlangsungan hidup 
mikroba tanah (Setiadi, 1989). Mikroba tanah mempunyai 
peran yang sangat penting dalam proses penguraian bahan 
organik kompleks yang secara enzimatik akan 
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membebaskan nutrien dari fraksi mineral tanah sehingga 
tersedia bagi tanaman (Atlas dan Bartha, 1993). Salah satu 
bakteri yang penting adalah bakteri pelarut fosfat (BPF) 
yang berperan dalam melarutkan fosfat organik dan 
anorganik menjadi fosfat terlarut sehingga dapat 
digunakan/diserap oleh akar tanaman dan mikroba tanah 
lainnya (Rao, 1982; Kpomblekou dan Tabatabai, 1994). 
BPF juga dapat memacu pertumbuhan tanaman (Widawati 
dkk., 2001). 

Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus megaterium, 
dan Chromobacterium sp. adalah sebagian dari kelompok 
BPF yang mempunyai kemampuan tinggi sebagai 
“biofertilizer” dengan cara melarutkan unsur P yang terikat 
pada unsur lain (Fe, Al, Ca, dan Mg), sehingga unsur P 
tersebut menjadi tersedia bagi tanaman. Unsur P adalah 
salah satu unsur hara penting yang berperan dalam 
metabolisme dan proses mikrobiologis tanah dan mutlak 
diperlukan oleh mikroba tanah (selain BPF) maupun 
kelangsungan kehidupan tanaman. Persentase kandungan 
unsur P dalam ekosistem tanah juga sangat tergantung dari 
adanya BPF dalam ekosistem tanah tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 
populasi dan jenis BPF yang berpotensi sebagai 
“biofertilizer” di area Cikaniki, Gunung Botol, dan Ciptarasa 
pada ketinggian lokasi, pH tanah, vegetasi hutan dan 
habitat mikroba (daerah perakaran/rhizosfer dan lantai 
hutan) yang berbeda dan melihat kemampuannya dalam 
melarutkan P terikat di media pikovskaya padat. 

BAHAN DAN METODE 

Pengambilan sampel tanah di SPC (Stasiun Penelitian 
Cikaniki) (1100 m dpl.), dilakukan secara acak pada plot 
penelitian yang sudah ada, yaitu Plot Suzuki I, II, dan III. 
Tanah diambil dari daerah rhizosfer tanaman rasamala 
(Altingia excelsa Norona), puspa (Schima wallichii (Dc.) 
Korth) dan kianak (Castonopsis javanica (Bl.) Dc.) dengan 
kedalaman 15 cm dari permukaan tanah. Di area Gunung 
Botol, sampel tanah diambil secara acak dari lantai hutan 
dengan ketinggian 1000, 1500, dan 1800 m dpl, sedangkan 
di area Ciptarasa dilakukan hal yang sama dari ketinggian 
600, 1000, dan 1500 m dpl. Sampel tanah dimasukkan ke 
dalam plastik berwarna hitam dan dimasukkan dalam 
termos es, kemudian dibawa ke Laboratorium tanah 
Mikrobiologi-LIPI. Tanah dikeringanginkan dan diukur pH, 
diisolasi bakterinya dan dihitung populasinya dengan teknik 
penghitungan cawan petri (Thompson, 1989; Ravina et al. 
(1992), dimurnikan dan diuji kemampuannya dalam 
melarutkan P terikat (Rao, 1982), serta diidentifikasi 
jenisnya dengan metode Bergey (Krieg dan Holt, 1984). 

Isolasi dan penghitungan jumlah populasi BPF 
Sepuluh gram tanah yang sudah dikeringanginkan 

dimasukkan ke dalam 90 mL aquades steril, kemudian 
digojok selama 1 jam dengan kecepatan 120 rpm. 
Sebanyak 1 mL dari ekstrak tersebut dimasukkan dalam 
tabung reaksi berisi 9 mL aquadest steril, kemudian di 
kocok hingga homogen dan 1 mL dipindahkan ke tabung 
berikutnya, begitu seterusnya hingga terjadi seri 
pengenceran 10-1-10-7. Sebanyak 0,2 mL ekstrak dari seri 
pengenceran tersebut (10-3, 10-5, 10-7) dimasukkan ke 
dalam petridish steril dan kemudian dituangkan media 
selektif Pikovskaya (5 g Ca3(PO4)2, 10 g glukosa, 0,2 g 
NaCl, 0,2 g KCl, 0,1 g MgSO4.7H2O, 0,5 g NH4SO4, 0,5 
eksrak ragi, sedikit MnSO4 dan FeSO4 dilarutkan dalam 1 
liter H2O, pH = 6,8) ke dalamnya dan diinkubasi selama 3-7 

hari pada suhu 28oC. Koloni yang mempunyai daerah 
bening (selanjutnya ditulis “holozone”) diamati dan dihitung. 
Koloni tersebut dimurnikan.  

Uji kemampuan BPF melarutkan P dalam media pikovskaya 
padat dan identifikasi BPF 

Bakteri pelarut fosfat yang telah murni kemudian diuji 
kemampuannya melarutkan P dalam cawan petri berisi 
media pikovskaya padat steril. Sebagai sumber fosfat 
digunakan P alam dari Ciamis. Dosis P alam yang 
digunakan sebanyak 2,5 g/l media (pH pupuk alam = 7; 
P2O5 larut dalam HCl = 9,0%; larut dalam asam sitrat = 
0,7%; larut dalam CaO = 0,5%). Bakteri pelarut fosfat yang 
membentuk “holozone” di sekitar koloni paling cepat 
dengan diameter paling besar akan diidentifikasi jenisnya 
dengan melihat: morfologi (bentuk sel: coccus, rod, short 
rod), gram (positip/negatif), gerakan sel (motil, formasi 
spora, single, paired atau chain). Isolat tersebut diuji 
dengan reaksi gula-gula metode Bergey (Krieg dan Holt, 
1984). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis populasi BPF dan kemampuannya dalam 
melarutkan P tak larut di media pikovskaya padat pada 
sampel tanah daerah rhizosfer tanaman A. excelsa, S. 
wallichii, dan C. javanica. diketinggian 1100 m dpl. (Cikanili) 
dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan Tabel 2 
menunjukkan hasil analisis yang sama dengan Tabel 1 
untuk sampel tanah lantai hutan di ketinggian 1000-1800 m 
dpl. (Gunung Botol) dan 600-1500 m dpl. (Ciptarasa). 

Populasi BPF 
Tanah hutan mampu memberikan sumber karbon 

organik dan sumber energi untuk flora, fauna, dan mikroba. 
Seperti terlihat pada Tabel 1, populasi BPF dalam tanah di 
daerah Cikaniki (1100 m dpl.), menunjukkan bahwa BPF di 
daerah rhizosfer (plot A1, A2, A3, B1, B2, B3) yang diambil 
dari kedalaman 15 cm pada tanaman A. excelsa, S. 
wallichii, dan C. javanica, populasinya lebih tinggi 
dibandingkan dengan plot tanpa tanaman (kontrol A dan B). 
Hal tersebut mungkin disebabkan pengaruh perubahan 
fisik-kimia tanah, temperatur tanah. Kemungkinan 
penyebab lainnya adalah hilangnya vegetasi yang hidup di 
lokasi kontrol A dan B sehingga terjadi “leaching” material 
organik dan nutrien akibatnya nutrien yang dibutuhkan 
untuk pertumbuhan bakteri hilang dan jumlah populasi BPF 
menurun. 

 Jumlah BPF di daerah rhizosfer rata-rata 106-107 sel/g 
tanah, sedangkan di luar daerah rhizosfer 105 sel/g tanah 

(Tabel 1). Hal ini karena daerah rhizosfer merupakan 
daerah yang kaya akan komponen karbon (C) yang dapat 
digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan 
mikroba tanah dan salah satunya adalah BPF. Jumlah 
populasi BPF tertinggi didapatkan pada daerah rhizosfer 
tanaman S. wallichii (6,8x107 sel/g tanah) di plot suzuki A2 
dan A. excelsa (7,5x107 sel/g tanah) di plot suzuki A3, 
sedangkan jumlah populasi terendah dijumpai pada area 
tanpa tanaman (kontrol B), yaitu 1,1x105 sel/g tanah. 
Terjadinya hal tersebut tidak terlepas dari mikroba rhizosfer 
yang merupakan kelompok aktivitas kehidupan mikroba 
sekitar perakaran tumbuhan. Waksman (1963) 
mengemukakan, bahwa bakteri rhizosfer dapat meningkat 
dengan cepat berdasarkan adanya hubungan kelompok 
yang menguntungkan, kelompok yang merugikan, dan 
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kelompok yang netral. Di luar daerah rhizosfer populasi 
BPF tidak sebanyak di daerah rhizosfer, sehingga 
kesuburan tanah hutan merupakan keseimbangan antara 
aspek kimia, fisika dan biologi tanah. Daerah rhizosfer 
merupakan daerah yang kaya dengan aktivitas biologi 
seperti aktivitas bakteri pelarut fosfat dan mikroba lainnya. 

Hasil penghitungan populasi 
BPF di tanah lantai hutan pada 
ketinggian yang berbeda, pH tanah 
berbeda dengan vegetasi yang 
bervariasi didapatkan jumlah 
populasi BPF yang bervariasi pula 
(Tabel 2). Populasi populasi BPF di 
ketinggian yang sama (1000 m 
dpl.) dan pH berbeda (5,5 dan 3,5) 
populasinya lebih tinggi di area 
Gunung Botol (5,8x108 sel/g tanah) 
dari pada Ciptarasa (3,5x105 sel/g 
tanah). Di area Gunung Botol 
didapatkan jumlah populasi BPF 
rata-rata 107-108 sel/g tanah untuk 
ketinggian area 1000-1800 m dpl 
dengan pH tanah 5,5, sedangkan 
di area Ciptarasa didapatkan 
jumlah populasi BPF rata-rata 105-
106 sel/g tanah untuk ketinggian 
tertinggi area 600-1500 m dpl. 
dengan variasi pH 6,0; 3,9; dan 
3,5. Jumlah populasi BPF yang 
beragam dan fluktuatif mungkin 
disebabkan oleh pengaruh faktor 
suhu lingkungan, tipe vegetasi, 
kemasaman tanah, kelembaban, 
suhu dan aerasi tanah di ke dua 
area tersebut (Gunung Botol dan 
Ciptarasa). Seperti dikemukakan 
oleh Taha et al. (1969), bahwa 
faktor kimia dan fisika tanah serta 
vegetasi, rotasi tanaman, dan 
kondisi lingkungan sangat 
mempengaruhi populasi mikroba 
tanah termasuk BPF. Selanjutnya 
Jha et al. (1992), mengemukakan 
bahwa komposisi populasi dan 
aktivitas mikroba tanah (BPF) akan 
beraneka ragam karena adanya 
perbedaan sifat fisika-kimia tanah, 
iklim dan vegetasi yang berbeda. 
Menurut Setiadi (1989), mikroba 
disekitar tanah jumlah populasinya 
tergantung kepada kepekaan 
mikroba itu sendiri, kesuburan 
tanah, kelembaban, dan intensitas 
cahaya, serta temperatur tanah. 
Jadi populasi BPF dalam tanah 
dipengaruhi oleh suhu, karena 
suhu selain berperan dalam reaksi 
fisiologi sel, juga pada ciri fisika-
kimia lingkungan yang meliputi 
antara lain volume tanah, tekanan, 
potensi, oksidasi-reduksi, difusi, 
gerakan brown, viskositas, 
tegangan permukaan dn struktur 
air (Paul dan Clark, 1989). 

Analisis penghitungan jumlah 
populasi BPF pada Tabel 1 dan 2, 
menunjukkan bahwa pada tanah di 

daerah rhizosfer tanaman A. excelsa yang tumbuh pada 
tanah berpH 5,5 di ketinggian 1100 m dpl. (Cikaniki) 
didapatkan jumlah populasi tertinggi 7,5x107, sedangkan 
pada tanah lantai hutan di ke dua area berbeda (Gunung 
Botol dan Ciptarasa) pada ketinggian 1000 m dpl. dan 600 
m dpl. dengan pH 5,5 dan 6,0 didaptkan jumlah populasi 

Table 1. Populasi dan nama BPF di daerah rhizosfer di area Cikaniki (1100 m dpl.) serta 
kemampuannya melarutkan P terikat yang ditunjukkan pada besar kecilnya “holozone”. 
 

Plot No.  Daerah rhizosfer tanaman 
∑ PSB 
(sel/g 
tanah) 

Ф 
Holozone 

(cm) 
Nama BPF 

Suzuki A1 
 
 
 
 
 
 
 
 

425 
 
 

486 
 
 

494 
 
 

Altingia excelsa Norona 
 
 
Schima wallichii (Dc.) Korth 
 
 
Castonopsis javanica (Bl.) Dc. 
 
 

2,3 x107

 
 

3,7 x107

 
 

5,7 x106

 
 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,00 
2,50 
2,50 
2,00 
2,50 

Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Bacillus megaterium 
Pseudomonas sp. 
Chromobacterium sp. 
Bacillus megaterium 
Pseudomonas sp. 
Chromobacterium sp. 
Bacillus megaterium 

Suzuki A2 
 
 
 
 
 
 
 
 

524 
 
 

518 
 
 

519 
 
 

Altingia excelsa Norona 
 
 
Schima wallichii (Dc.) Korth 
 
 
Castonopsis javanica (Bl.) Dc. 
 
 

1,9 x107 

 
 

6,8 x107 

 
 

4,2 x106

 
 

2,50 
2,00 
2,00 
2,50 
2,50 
2,00 
2,50 
2,50 
2,50 

Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 
Chromobacterium sp. 
Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 

Suzuki A3 
 
 
 
 
 
 
 
 

580 
 
 

579 
 
 

567 
 
 

Altingia excelsa Norona 
 
 
Schima wallichii (Dc.) Korth 
 
 
Castonopsis javanica (Bl.) Dc. 
 
 

7,5 x107 

 
 

2,1x107 
 
 

3,5 x106

 
 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

Pseudomonas sp. 
Bacillus sp 
Pseudomonas sp. 
Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 
Bacillus sp. 
Bacillus sp. 
Bacillus sp. 
Bacillus sp. 

Kotrol A 
 

C 
 

Tanpa tumbuhan 
 

1,4 x105

 
0,80 

 
Unidentified 
 

Suzuki B1 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 
 
 

120 
 
 

96 
 
 

Altingia excelsa Norona 
 
 
Schima wallichii (Dc.) Korth 
 
 
Castonopsis javanica (Bl.) Dc 
 
 

1,3 x107

 
 

1,5 x107

 
 

2,0 x106

 
 

2,50 
2,00 
2,00 
2,50 
2,50 
2,00 
2,50 
2,50 
2,50 

Bacillus megaterium 
Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 
Bacillus megaterium 
Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Bacillus sp. 
Bacillus sp. 

Suzuki B2 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 

53 
 
 

63 
 
 

Altingia excelsa Norona 
 
 
Schima wallichii (Dc.) Korth 
 
 
Castonopsis javanica (Bl.) Dc 
 
 

1,5 x107

 
 

2,0 x107

 
 

3,5 x106

 
 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

Pseudomonas sp. 
Bacillus megaterium 
Chromobacterium sp. 
Pseudomonas sp. 
Bacillus sp. 
Chromobacterium sp. 
Bacillus sp. 
Chromobacterium sp. 
Pseudomonas sp. 

Suzuki B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control B 

6 
 
 

19 
 
 

7 
 
 

C 

Altingia excelsa Norona 
 
 
Schima wallichii (Dc.) Korth 
 
 
Castonopsis javanica (Bl.) Dc 
 
 
Tanpa tumbuhan 

3,5 x107

 
 

2,5 x107

 
 

3,5 x106

 
 

1,1 x105

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
0,80 

Bacillus megaterium 
Pseudomonas sp. 
Bacillus sp. 
Chromobacterium sp. 
Chromobacterium sp. 
Chromobacterium sp. 
Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Unidentified 

Keterangan: Identifikasi BPF dilakukan hanya pada bakteri yang mempunyai diameter 
“holozone” ≥ 1,00 cm.  
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tertinggi 5,8x108 dan 3,0x106 sell/g tanah. Hal tersebut 
secara lebih jelas menunjukkan bahwa pH, 
keanekaragaman vegetasi, ketinggian area, dan jenis 
habitat mikroba (rhizosfer dan lantai hutan) yang berbeda 
membuat pertumbuhan populasi BPF berbeda pula. Hal ini 
karena di area rhizosfer terdapat bahan organik yang 
mencukupi dan merangsang pertumbuhan mikroba tanah 
pada permukaan akar sehingga jumlahnya akan mencapai 
10-100 kali lebih banyak pada daerah rhizosfer 
dibandingkan dengan daerah dekat areal tanah mineral 
(Setiadi, 1989). Jumlah populasi BPF yang masih lebih 
tinggi di tanah lantai hutan, menurut Setiadi (1989), 
disebabkan oleh adanya kegiatan yang umumnya jauh lebih 
aktif di dalam tanah hutan dari pada perladangan. Pada 
tanah hutan juga mengandung sejumlah besar bahan 
organik dan mineral yang tersedia sebagai karbon dan 
sumber-sumber energi yang cocok untuk berbagai populasi 
tanaman, hewan dan mikroba tanah. Secara fungsional 
bahan organik dan anorganik yang dilepas oleh tanaman 
(vegetasi hutan) ke dalam lingkungan (berupa eksudat), 
akan dimanfaatkan oleh mikroba tanah dan sebaliknya 
mikroba tanah berperan penting dalam menyintesis dan 
melepaskan kembali zat hara ke dalam bentuk bahan 
organik yang tersedia bagi tanaman (Setiadi, 1989). 
Ketinggian area, pH tanah, vegetasi hutan dan habitat 
mikroba (rhizosfer dan lantai hutan) yang berbeda 
merupakan faktor penghambat bagi pertumbuhan populasi 
BPF. 

Uji kemampuan BPF melarutkan P terikat pada media 
pikovskaya padat dan identifikasi BPF  

Jenis BPF yang didapat di area Cikaniki, Gunung Botol, 
dan Ciptarasa, rata-rata mampu melarutkan unsur P yang 
terikat pada unsur lain. Hal ini menunjukkan bahwa 
efektivitas BPF pada area tersebut cukup baik untuk 
membantu menyediakan unsur P bagi keberlangsungan 
hidup vegetasi hutan. Mekanisme pelarutan unsur P terikat 
oleh BPF terjadi karena adanya beberapa enzim fosfatase 
(fosfomonoesterase, fosfodiesterase, trifosfomonoesterase, 
dan fosfoamidase) yang umumnya terdapat dalam tanah. 
Enzim-enzim tersebut mungkin bertanggung jawab dalam 
hidrolisis bahan organik yang mengandung fosfor menjadi 
fosfat organik (HPO4

-2 dan HPO4
-1) yang tersedia bagi 

tanaman (Tabatabai, 1982). Dikemukakan oleh Illmer dan 
Schinner (1995), bahwa proses pelarutan fosfat terjadi 
karena efektivitas BPF mereduksi pH substrat dengan 
mensekresi sejumlah asam-asam organik “non-volatile” 

(asam sitrat, asam glutamat, asam suksinat, asam laktat, 
asam oksalat, asam glikooksalat, asam malat, asam 
fumarat, asam tartarat, asam alfa ketobutirat) yang 
dihasilkan oleh mikroba tersebut dan berakibat pada 
terjadinya pelarutan P terikat. Asam-asam tersebut akan 
mengingat kation dalam bentuk kompleks yang stabil 
dengan Ca2+, Mg2+, Fe3+, dan Al3+ (Rao, 1994).  

Uji kemampuan BPF melarutkan unsur P terikat pada 
unsur lain sehingga menjadi tersedia bagi tanaman ditandai 
dengan reaksi positif pada media pikovskaya padat + batu 
fosfat alam dengan membentuk daerah yang berwarna 
putih bening (“holozone”) di sekeliling koloni (Tabel 1 dan 
2). Aktivitas BPF dalam melarutkan P tak larut sangat 
tergantung pada temperatur, kelembaban, pH, suplai 
makanan kondisi lingkungan dan selama pertumbuhannya. 
Rachmiati (1995) berpendapat, bahwa setiap jenis BPF 
mempunyai kemampuan berbeda secara genetik dalam 
menghasilkan jumlah jenis asam-asam organik yang 
berperan dalam menentukan tinggi rendahnya pelarutan P. 
Hasil uji pelarutan unsur P terikat oleh BPF menunjukkan, 
bahwa daerah di luar rhizosfer, populasi BPF dan 
kemampuan melarutkan P terikat/tak larut tidak sebanyak 
dan sebaik di daerah rhizosfer (Tabel 1 dan 2). Hal ini 
ditandai oleh rata-rata diameter “holozone” yang terbentuk 
di sekeliling koloni BPF dari daerah rhizosfer (2,00-2,50 cm) 
(Tabel 1) lebih besar dibandingkan dengan diameter 
“holozone” yang terbentuk disekeliling koloni BPF dari lantai 
hutan (1,50 cm)(Tabel 2). Hasil penelitian Rachmiati (1995), 
diketahui bahwa luas “holozone” yang terbentuk disekitar 
koloni BPF secara kualitatif memang menunjukkan besar 
kecilnya kemampuan BPF dalam melarutkan unsur P dari 
fosfat yang sukar larut. 

Diameter “holozone” di sekeliling koloni BPF dari area 
Cikaniki (kontrol A dan B) merupakan diameter “holozone” 
terkecil (0,8 cm). Kemungkinan pada daerah di luar 
rhizosfer tersebut tidak terjadi hubungan asosiasi antara 
mikroba dengan vegetasi setempat (rumput), sehingga 
populasi BPF kurang baik. Jika tidak terjadi asosiasi antara 
mikroba dan vegetasi, maka akar tanaman akan 
melepaskan bahan organik dan anorganik berupa eksudat 
yang penting ke dalam daerah rhizosfer dan menciptakan 
lingkungan baru untuk keberlangsungan hidup mikroba 
tanah seperti BPF. Mikroba tanah (BPF) sebagai perombak 
dan pelarut bahan organik terikat, akan mensintesis dan 
melepaskan kembali dalam bentuk bahan organik yang 
tersedia bagi tanaman (Setiadi, 1989). 

Table 2. Populasi dan nama BPF di lantai hutan Gunung Botol (ketinggian 1000, 1500, 1800 m dpl.) serta Ciptarasa (ketinggian 600, 100, 
1500 m dpl.). 
  

Gunung Botol Ciptarasa 
No 

tanah 
Ketinggian 

m dpl. pH 
∑ PSB 
(sel/g 
tanah) 

Φ Holo 
zone 
(cm) 

Nama BPF pH 
∑ PSB 
(sel/g 
tanah) 

Φ Holo 
zone 
(cm) 

Nama BPF 

1 
 

600 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6,0 
 

3,0x106 
 

1,50 
1,50 

Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 

2 1000 5,5 5,8x108 1,50 Chromobacterium sp. 
Bacillus megaterium 
Chromobacterium sp. 

3,9 
 
 

3,5x105 
 
 

1,50 
1,50 

 

Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
 

3 
 
 

1500 
 
 

5,5 
 
 

4,0x107 

 
 

1,50 
1,50 

 

Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 
 

3,5 
 
 

1,5x105 

 

 

1,50 
1,50 
1,50 

Pseudomonas sp. 
Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 

4 1800 5,5 4,0x107 1,50 
1,00 
1,00 

Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Pseudomonas sp. 

- - - -. 

Keterangan: Identifikasi BPF dilakukan hanya pada bakteri yang mempunyai diameter holozon ≥ 1,00 cm. 
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Identifikasi BPF dilakukan pada isolat yang membentuk 
“holozone” lebih cepat, berwarna bening dan berdiameter 
lebih dari 1 cm. Hal ini dilakukan karena banyak sekali 
koloni tunggal BPF dengan “holozone” di sekelilingnya yang 
terbentuk lebih lambat dan diameternya kurang dari 1. 
Alasan lain adalah karena mencari BPF yang kelak 
berpotensi sebagai “biofertilizer”, dalam hal ini berpedoman 
pada pendapat Rachmiati (1995), bahwa luas diameter 
“holozone” yang terbentuk di sekitar koloni BPF secara 
kualitatif memang menunjukkan besar kecilnya kemampuan 
BPF dalam melarutkan unsur P dari fosfat yang sukar larut.  

Hasil identifikasi menunjukkan, bahwa pada area TNGH 
khususnya Cikaniki, Gunung Botol, dan Ciptarasa banyak 
didominansi oleh BPF jenis Pseudomonas sp., Bacillus sp., 
Chromobacterium sp., dan sedikit dijumpai Bacillus 
megaterium. Jenis B. Megaterium dijumpai di area Cikaniki 
pada ketinggian 1100 m dpl. dalam plot Suzuki A1 No. 425 
(rhizosfer A. excelsa), A1 No. 486 (rhizosfer S. wallichii, A1 
No. 494 (rhizosfer C. javanica., B1 No. 113 (rhizosfer A. 
excelsa), B1 No. 120 S. wallichii, B2 No. 45 (rhizosfer A. 
excelsa), dan B3 No. 6 (rhizosfer A. excelsa), sedangkan di 
area Gunung Botol hanya dijumpai pada tanah lantai hutan 
di ketinggian 1000 m dpl. dan pada area Ciptarasa di 
ketinggian yang sama tidak dijumpai jenis BPF tersebut. 
Menurut Rao (1994), genus Pseudomonas, Bacillus 
merupakan jenis BPF yang umumnya dijumpai dalam tanah 
hutan. Ketinggian area, pH tanah, vegetasi hutan dan 
habitat mikroba (rhizosfer dan lantai hutan) yang berbeda 
bukan merupakan faktor penghambat keanekaragaman 
jenis BPF dan kemampuan BPF dalam melarutkan P 
terikat. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
ketinggian area, pH tanah, vegetasi hutan dan habitat 
mikroba (rhizosfer dan lantai hutan) yang berbeda bukan 
merupakan faktor penghambat keanekaragaman jenis BPF 
dan kemampuan BPF dalam melarutkan P terikat, tetapi 
cenderung merupakan faktor penghambat bagi 
pertumbuhan populasi BPF. Populasi tertinggi dijumpai di 
area rhizosfer tanaman Altingia exelsa Norona dan Schima 
wallichii (Dc.) Korth (107 sel/g tanah) di Cikaniki pada 
ketinggian 1100 m dpl. dan di tanah lantai hutan (108 sel/g 
tanah) di Gunung Botol pada ketinggian 1000 m dpl. 
Daerah Cikaniki, Gunung Botol, dan Ciptarasa didominansi 
oleh BPF jenis Pseudomonas sp., Bacillus sp., Bacillus 
megaterium, dan Chromobacterium sp. yang rata-rata 
mempunyai kemapuan melarutkan P terikat di media 
Pikovskaya padat dengan diameter sebesar 1,5-2,5 cm. 
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Uji Viabilitas Lactobacillus sp. Mar 8 Terenkapsulasi 
Viability of encapsulated Lactobacillus sp. Mar 8  
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ABSTRACT  

Lactobacillus sp. Mar 8 had advantages as probiotic digestive system cholesterol lowering Lactobacillus. Applying in industry, particular 
processing technique is necessary for gaining product that ready for marketing and consuming. Spray drying is common technique using in 
various food processing. High processing temperature, 100-200oC, for 3-10 second become the barrier because cells were under extreme 
temperature stress. Therefore, encapsulate was needed to protect the cells from those extreme conditions. Viability and survival rate of 
encapsulated Lactobacillus sp. Mar 8 have been investigated. The result showed that Lactobacillus sp. Mar 8 that was encapsulated by 
10% skim milk has higher viability than those by 5% skim milk, namely 72.37% and 51.69% respectively. Survival rate of encapsulated 
Lactobacillus cells will come to zero in 41.28 years. Therefore, encapsulated Lactobacillus sp. Mar 8 may use as probiotic agent. 
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PENDAHULUAN 

Pola makan yang cenderung bergeser menjadi diet 
yang rendah serat dan kaya lemak dapat menyebabkan 
kadar kolesterol darah sangat tinggi (hiperkolesterolemia) 
yang pada gilirannya menyebabkan aterosklerosis. Kondisi 
ini menjadi momok yang menakutkan karena dapat 
menyumbat pembuluh darah yang dapat menyebabkan 
kematian, antara lain sebagai penyebab stroke dan 
penyakit jantung koroner. Makanan/suplemen yang 
mengandung probiotik, terutama anti kolesterol sangat 
diperlukan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah 
(Anonim, 1999; Siswono, 2002). 

Bakteri probiotik merupakan mikroorganisme non pato-
gen, yang jika dikonsumsi memberikan pengaruh positif 
terhadap fisiologi dan kesehatan inangnya. Berbagai 
senyawa hasil metabolisme bakteri probiotik seperti asam 
laktat, H2O2, bakteriosin bersifat antimikroba dan berbagai 
enzim seperti laktase dapat membantu mengatasi 
intoleransi terhadap laktosa, serta bile salt hydrolase dapat 
menurunkan kolesterol. Selain itu, terdapat pula aktivitas 
antikarsinogenik dan stimulasi sistem imunitas (Nagao et 
al., 2000; Schrezenmeir dan de Vrese, 2001). Saat ini, 
perhatian terhadap penggunaan bakteri asam laktat 
sebagai agensia probiotik dalam bidang industri telah 
mengalami peningkatan. Salah satu bakteri asam laktat 
yang umum digunakan sebagai probiotik saluran 
pencernaan adalah Lactobacillus. Lactobacillus dapat 
dikonsumsi dalam bentuk cair seperti yogurt, kefir, dan 
koumiss, serta semi solid sampai solid, seperti keju 
(Anonim, 2004b). Dalam menurunkan kolesterol, bakteri/ 

probiotik Lactobacillus menghasilkan zat-zat anti kolesterol 
dan menyerap sejumlah kolesterol ke dalam selnya. Dalam 
pembuluh darah, asam organik yang dihasilkannya, seperti 
asam askorbat, asam folat, dan asam kolat dapat 
menyebabkan terjadinya disosiasi LDL (low density of 
lipoprotein), partikel penyusun kolesterol berbahaya 
(Girindra, 1993; Surono, 2002). 

Lactobacillus sp. Mar 8 merupakan bakteri unggulan 
yang diperoleh dari hasil penelitian Kelompok Penelitian 
Biosistematika dan Genetika Mikroba, Bidang Mikrobiologi, 
Pusat Penelitian Biologi, LIPI Bogor. Bakteri ini memiliki 
kriteria sebagai probiotik saluran pencernaan penurun/anti 
kolesterol. Isolat tersebut memiliki keunggulan dalam hal 
kemampuan hidupnya pada pH rendah, toleransi terhadap 
garam empedu, dan menghasilkan asam-asam organik 
penurun kolesterol (Napitupulu et al., 2003), sebagaimana 
disyaratkan Hood dan Zottola (1998). Di samping itu hasil 
uji in vivo juga menunjukkan bahwa pemberian suspensi 
probiotik Lactobacillus sp. Mar 8 pada tikus dapat 
menurunkan kolesterol pada hari ke-28 (Kurniawati, 2003). 
Lactobacillus sp. Mar 8 yang dicekokkan pada tikus 
berfungsi menurunkan kadar LDL dan mempertahankan 
kadar HDL (high density of lipoprotein), dalam darah (Yulinery 
et al., 2004). Syarat probiotik lain adalah mempunyai 
kemampuan bertahan pada proses pengawetan dan dapat 
bertahan pada penyimpanan (Shortt, 1999).  

Untuk diaplikasikan dalam bidang industri, teknik 
pemrosesan yang tepat sangat diperlukan untuk 
menghasilkan produk yang siap dipasarkan dan 
dikonsumsi. Pada bidang industri pangan, teknik spray 
drying telah banyak diaplikasikan, misalnya produk susu 
bubuk, serbuk ekstrak sari buah, dan lain-lain. Teknik spray 
drying mengubah bahan makanan yang awalnya berupa 
bahan cair menjadi materi padat. Makanan mampu 
bertahan relatif lebih lama karena kandungan air 
diminimalisasi sehingga mengurangi resiko kerusakan 
bahan makanan oleh mikroba (Victor dan Heldman 2001). 
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Pada proses spray drying, bahan yang akan dikeringkan 
disemprotkan dalam bentuk kabut. Luas permukaan bahan 
yang kontak langsung dengan media pengering dapat lebih 
besar sehingga menyebabkan penguapan berlangsung 
lebih baik. Faktor yang mempengaruhi spray drying adalah 
bentuk penyemprot, kecepatan alir produk dan sifat produk 
(Master, 1997). Menurut Spicer dalam Effendi (2000), 
keuntungan penggunaan spray drying adalah produk akan 
menjadi kering tanpa menyentuh permukaan logam yang 
panas, temperatur produk akhir rendah walaupun 
temperatur pengering relatif tinggi, waktu pengeringan 
singkat dan produk akhir berupa bubuk stabil yang 
memudahkan penanganan dan transportasi.  

Penggunaan spray drying tidak terbatas pada bahan 
makanan saja, tetapi juga pada makhluk hidup bersel 
tunggal, misalnya bakteri. Spray drying merupakan salah 
satu teknik enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan teknik 
penyalutan suatu bahan sehingga bahan yang disalut dapat 
dilindungi dari pengaruh lingkungan. Bahan penyalut 
disebut enkapsulan sedangkan yang disalut/dilindungi 
disebut core. Enkapsulasi pada bakteri dapat memberikan 
kondisi yang mampu melindungi mikroba dari pengaruh 
lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti panas dan 
bahan kimia. Susu skim adalah salah satu bahan penyalut 
yang umum digunakan, terutama sebagai penyalut matriks 
yang diaplikasikan secara oral (Young et al., 1995; Frazier 
dan Westhoff, 1998; Victor dan Heldman, 2001). 

Parameter keberhasilan teknik ini berbeda untuk setiap 
bahan yang akan dienkapsulasi. Enkapsulasi dikatakan 
berhasil jika bahan yang dienkapsulasi memiliki viabilitas 
sel yang relatif tinggi dan sifat-sifat fisiologis yang relatif 
sama dengan sebelum dienkapsulasi. Kendala dalam 
enkapsulasi Lactobacillus adalah proses spray drying yang 
berlangsung pada suhu relatif tinggi yaitu berkisar 100-
200oC selama 3-10 detik (Master, 1997), sehingga sel 
mengalami tekanan suhu yang sangat tinggi pula. Karena 
itu perlu diuji viabilitas sel Lactobacillus sp. Mar 8 setelah 
enkapsulasi dan memperkirakan waktu simpannya. Hasil 
tersebut akan berguna dalam memperkirakan jumlah sel 
awal Lactobacillus sp. Mar 8 yang akan digunakan dalam 
proses enkapsulasi untuk menghasilkan sel sejumlah 
tertentu dalam bentuk serbuk, jumlah penyalut yang 
dibutuhkan untuk memperoleh tingkat ketahanan hidup 
yang tinggi dan berapa lama Lactobacillus terenkapsulasi 
dapat disimpan sebelum akhirnya produk tersebut tidak 
bermanfaat lagi, karena seluruh sel telah mati. 

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya 
pengungkapan keanekaragaman mikroba dan potensinya 
sebagai penghasil bahan bioaktif. Dari skrining yang 
dilakukan terhadap beberapa isolat Lactobacillus dari 
berbagai makanan fermentasi yang diperoleh dari beberapa 
daerah di Indonesia, Lactobacillus sp. Mar 8 merupakan 
isolat  yang terseleksi sebagai probiotik penurun kolesterol. 
Selanjutnya probiotik ini akan dikembangkan dalam bentuk 
sediaan padat yang dapat diaplikasikan dalam industri 
makanan, minuman dan farmasi. 

BAHAN DAN METODE 

Lactobacillus sp. Mar 8. Lactobacillus sp. Mar 8. 
diisolasi dari markisa yang berasal dari Tanah Karo, 
Sumatra Utara. Kultur dipelihara secara rutin pada media 
GYP dengan komposisi sebagai berikut: 10 g glukosa, 10 g 
yeast ekstract, 5 g pepton, 2 g beef extract, 1,4 g Na-
asetat.3H2O, 5 mL salt solution (0,1 g MgSO4.7H2O; 0,1 g 
MnSO4.4H2O; 0,1 g FeSO4.7H2O; 0,1 g NaCl; 50 mL 

akuades), 0,5 g tween 80, 20 g agar, 1 liter air. Setelah 
disterilisasi, ditambahkan 0,075 mg CaCO3/mL media. 

Pertumbuhan isolat Lactobacillus sp. Mar 8. Satu 
ose isolat diinokulasi pada 10 mL media GYP steril. Setelah 
diinkubasi selama 24 jam, kultur sebanyak masing-masing 
0,5 mL diinokulasi pada 50 mL susu skim 5%, 10% dan 
media GYP cair. Setelah kultur diinkubasi selama 24 jam, 
populasi dari seluruh media dihitung dengan cara Total 
Plate Count (TPC). Penghitungan populasi dari tiap media 
dilakukan sebanyak 3 ulangan. 

Inokulasi isolat pada susu krim. Satu ose isolat 
diinokulasi pada 5 mL susu skim steril dengan konsentrasi 
5% dan 10% steril, kemudian diinkubasi selama 24 jam. 
Setelah diinkubasi, seluruh kultur diinokulasi pada 45 mL 
susu skim dengan konsentrasi 5% dan 10% dan diinkubasi 
kembali selama 24 jam. Setelah diinkubasi, seluruh kultur 
tersebut diinokulasi kembali pada 450 mL susu skim dan 
diinkubasi kembali selama 24 jam. Seluruh perlakuan 
dilakukan duplikasi (2 ulangan). 

Penghitungan populasi sel Lactobacillus sp. Mar 8 
sebelum enkapsulasi. Dari media susu skim 500 mL 
dihitung populasinya dengan cara Total Plate Count (TPC) 
dengan dua ulangan pada pengenceran 10-4 dan 10-5. 
Pengamatan dilakukan setelah 24 jam inkubasi pada suhu 
kamar. 

Enkapsulasi Lactobacillus sp. Mar 8. Setiap konsentrasi 
susu skim dimasukkan ke dalam mesin mini spray dryer Buchii 
1940. Hasil enkapsulasi disimpan dalam plastik tahan 
panas dan dizip dengan zipper hot sehingga tetap steril. 

Uji viabilitas setelah enkapsulasi. Uji viabilitas 
dilakukan segera setelah proses enkapsulasi selesai dan 
setelah disimpan selama dua minggu pada suhu 5oC dan 
37oC. Viabilitas sel terenkapsulasi dihitung segera setelah 
proses enkapsulasi menggunakan TPC pada pengenceran 
10-4 dan 10-5. Viabilitas setelah disimpan selama dua minggu 
pada suhu 5oC dan 37oC dihitung menggunakan TPC pada 
pengenceran 10-3, 10-4 dan 10-5. Penghitungan koloni dilakukan 
setelah 36-48 jam masa inkubasi pada suhu kamar. 

Penentuan waktu simpan. Waktu simpan sel 
terenkapsulasi dapat diperkirakan dengan menggunakan 
persamaan (Sakane dan Kuroshima 1997): 

T = 8 log So/(log So-log Sac) 

So adalah survival rate segera setelah proses penge-
ringan dan Sac adalah survival rate setelah disimpan selama 
dua minggu pada suhu optimal pertumbuhan sel yaitu 37oC. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Susu skim mengandung nutrien yang relatif kaya, 
terutama kandungan gula. Gula susu, yaitu laktosa, yang 
terdapat pada susu skim berkisar antara 49,5%-52% 
(Anonim, 2004a). Keadaan ini baik untuk mendukung 
pertumbuhan strain Lactobacillus yang umumnya memiliki 
enzim laktase yang mampu mengubah laktosa menjadi 
glukosa. Strain probiotik yang diinokulasi pada media susu 
skim diharapkan mampu menunjukkan pertumbuhan yang 
cepat. Pertumbuhan yang cepat adalah bila mampu tumbuh 
minimal mencapai 108 dalam waktu 24 jam inkubasi 
(Guarner dan Scaafsma, 1998). 

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1, diketahui bahwa 
strain Lactobacillus sp. Mar 8 yang digunakan dalam 
penelitian ini memiliki pertumbuhan yang cukup 
cepat/tinggi, terutama pada media susu skim 10%, yaitu 8,3 
x 107 CFU/mL setelah diinkubasi selama 24 jam. 
Pertumbuhan yang lambat dapat membawa pengaruh 
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buruk pada kultur, karena resiko kontaminasi semakin 
meningkat, terutama dalam skala besar. Pertumbuhan 
Lactobacillus sp. Mar 8 pada media susu skim dengan 
konsentrasi 10% lebih baik daripada konsentrasi 5%. 
Karena itu konsentrasi susu skim 10% dianggap layak 
digunakan dalam proses enkapsulasi.  

Teknik spray drying menghasilkan lapisan enkapsulasi 
kecil dan seragam yang berisi bakteri probiotik sehat. 
Enkapsulasi dapat meningkatkan viabilitas bakteri probiotik 
dibandingkan dengan sel bebas tanpa enkapsulasi. 
(Chandra-mouli et al., 2003). Namun proses spray drying 
terjadi pada kondisi yang tidak sesuai dengan toleransi 
hidup strain Lactobacillus sp. Mar 8. Proses pengeringan 
bahan terjadi pada suhu inlet 100oC ± 1oC dan suhu outlet 
50oC ± 1oC, sedangkan strain ini memiliki suhu optimal 
pertumbuhan 15-45oC (Melville dan Russel, 1975). Kondisi 
tersebut dapat membawa sel menuju kematian.  

Dari Tabel 2, tingkat survival/viabilitas sel dapat 
dihitung. Data menunjukkan bahwa setelah dienkapsulasi, 
jumlah sel mengalami penurunan. Viabilitas sel setelah 
dienkapsulasi menggunakan susu skim dengan konsentrasi 
5% dan 10% secara berturut-turut adalah 51,69% dan 
72,37% (Gambar 2.). Penyebab utama kematian sel adalah 
panas tinggi yang diterima oleh sel pada waktu proses 
enkapsulasi. Lactobacillus bukan bakteri termofilik, 
melainkan mesofilik. Bakteri tersebut tidak mempunyai 

protein yang stabil pada suhu tinggi. Bila sel terpapar panas 
tinggi akibat enkapsulasi yang tidak sempurna, protein akan 
mengalami kerusakan sehingga sel mengalami kematian. 
Sel-sel yang telah terenkapsulasi secara sempurna mampu 
bertahan selama proses spray drying. Sebagai usaha untuk 
meningkatkan kinerja dan viabilitas bakteri selama proses 
spray drying, pretreatment sebagai proses adaptasi 
mungkin perlu dilakukan. 

Viabilitas Lactobacillus yang dienkapsulasi dengan 
menggunakan susu skim dengan konsentrasi 10% lebih 
tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan susu skim 
dengan konsentrasi 5%. Berdasarkan data tersebut, 
proporsi jumlah bakteri dan jumlah penyalut yang 
digunakan dalam enkapsulasi harus dipertimbangkan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi susu skim 5% 
tidak cukup memberikan perlindungan yang optimum untuk 
tiap sel bakteri. Perbandingan antara jumlah bakteri dan 
penyalut susu skim dengan konsentrasi 10% terbukti lebih 
baik dalam memberikan perlindungan bagi sel yang 
dienkapsulasi. Konsentrasi susu skim 10% mampu 
memberikan perlindungan yang lebih baik karena lebih 
optimal dalam melindungi sel dari panas yang berlebihan 
yang diterima sel selama proses enkapsulasi di dalam inlet 
dan outlet spray dryer. Pada konsentrasi susu skim 10%, 
sel terenkapsulasi juga memiliki kemapuan melepas panas 
yang lebih baik dari dalam core, ketika suhu dalam core 
lebih panas dibandingkan suhu pada ruang pengeringan. 

Keuntungannya adalah panas di dalam 
core dapat dikurangi sehingga kematian 
sel akibat panas berkurang. Menurut 
Lian et al. (2001) setelah struktur 
permukaan mikrokapsul diamati dengan 
menggunakan teknik Scanning Electron 
Microsscopy (SEM), terlihat bahwa 
pada permukaan kapsul terdapat 
retakan-retakan yang sangat halus. 
Retakan inilah yang kemudian diduga 
memfasilitasi agar panas dapat keluar 
dari dalam core, sehingga viabilitas sel 
selama proses enkapsulasi dapat 
dipertahankan.  

Dengan menggunakan persamaan 
dari Sakane dan Kuroshima (1997), 
waktu simpan sel terenkapsulasi dapat 
diperkirakan. Berdasarkan perhitungan 
terhadap data pada Tabel 2, waktu 
yang diperlukan untuk mencapai 
survival rate sama dengan nol adalah 
41,28 tahun. Ini berarti bahwa semua 
bakteri yang terdapat dalam 
mikrokapsul yang disimpan pada suhu 
5oC berangsur-angsur akan mati 
sampai tidak ada lagi sel yang hidup, 
dalam waktu sekitar 41,28 tahun. 
Produk yang masih disimpan melebihi 
batas waktu tersebut tidak akan 
memiliki manfaat karena seluruh sel 
sudah mengalami kematian. 

KESIMPULAN 

Isolat Lactobacillus sp. Mar 8 
memiliki viabilitas lebih tinggi jika 
dienkapsulasi menggunakan susu skim 
dengan konsentrasi 10% daripada 5%. 
Sel Lactobacillus terenkapsulasi akan 

 
 
Tabel 1. Pertumbuhan isolat Lactobacillus dalam berbagai media.  
 

Media Ulangan Susu skim 10% Susu skim 5% GYP 
1 (CFU/mL) 8,6 x 107 3,4 x 107 9,1 x 107 
2 (CFU/mL) 8,8 x 107 3,0 x 107 9,4 x 107 
3 (CFU/mL) 7,5 x 107 2,9 x 107 10,3 x 107 
Rata-rata (CFU/mL) 8,3 x 107 3,1 x 107 9,6 x 107 
 
 
 
Tabel 2. Jumlah sel Lactobacillus sp. Mar 8. 
 

Jumlah sel (CFU/mL) 
Susu skim 10% Susu skim 5% Kondisi 

A B Rerata A B Rerata 
Sebelum enkapsulasi 10,7x107 4,5x107 7,6x107 13,8x107 3,8x107 8,9x107 
Setelah enkapsulasi 4,9x107 6,0x107 5,5x107 4,1x107 5,0x107 4,6x107 
Disimpan 2 minggu       
T = 5oC 5,7x107 5,0x107 5,4x107 5,0x107 4,0x107 4,5x107 
T = 37oC 17,9x107 16,7x107 17,3x107 16,8x107 23,4x107 20,1x107 
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Gambar 1. Pertumbuhan isolat Lactobacillus 
sp. Mar 8 dalam berbagai media.  

Gambar 2.  Viabilitas sel Lactobacillus 
sp. Mar 8. 
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mencapai survival rate sama dengan nol dalam waktu 
41,28 tahun. Strain Lactobacillus sp. Mar 8 terenkapsulasi 
dapat digunakan sebagai agensia probiotik. 
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ABSTRACT  
The research on physiology test of Lactobacillus sp. Mar 8 probiotic which encapsulated by using spray dryer to reduce cholesterol has 
been conducted. The aim of the research was to know the influence of encapsulation process on the Lactobacillus cells to its activities on 
binding cholesterol, the ability to grow of the bacteria on lower pH 1-6 and the growth on Na-taurocholate at 17 mM concentration. The 
Emulator used was skimmed milk with 5% and 10% in concentration. The result showed that the bacteria used skimmed milk with 10% 
concentration was remain stable in growing ability such as growing on GYP medium in lower pH (1-6), growing on sodium taurocholate in 
17 mM concentration, and the ability on binding cholesterol. So, encapsulated Lactobacillus can be used as probiotic agent to reduce cholesterol. 
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PENDAHULUAN 

Lactobacillus spp. merupakan salah satu kelompok 
mikrobia bermanfaat yang banyak di jumpai di Indonesia 
dengan keanekaragaman yang tinggi, namun potensi ini 
berlum terungkapkan dengan baik. Lactobacillus berpotensi 
sebagai penghasil bahan bioaktif. Bidang Mikrobiologi, 
Puslit  Biologi LIPI Bogor telah mengoleksi Lactobacillus 
dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu Lactobacillus  
sp. Mar 8  merupakan probiotik terpilih sebagai penurun 
kolesterol. Probiotik ini selanjutnya akan dikembangkan  
dalam bentuk sediaan padat yang dapat diaplikasikan 
dalam industri makanan, minuman, dan farmasi. 

Bakteri probiotik merupakan mikroorganisme non pato-
gen, yang jika dikonsumsi memberikan pengaruh positif 
terhadap fisiologi dan kesehatan inangnya (Schrezenmeir 
dan de Vrese, 2001). Senyawa-senyawa racun yang 
dihasil-kan dari metabolisme protein dan lemak, serta hasil 
pemecahan enzim tertentu menjadi semakin berkurang bila 
bakteri probiotik mulai menjalankan peranannya dalam 
meningkatkan kesehatan. Berbagai senyawa hasil meta-
bolismenya seperti asam laktat, H2O2, bakteriosin yang 
bersifat antimikroba dan berbagai enzim yang dimilikinya 
seperti laktase (membantu mengatasi intoleransi terhadap 
laktosa) serta bile salt hydrolase (membantu menurunkan 
kolesterol) serta adanya aktivitas antikarsinogenik dan 
stimulasi imun sistem (Nagao et al., 2000; Usman dan 

Hosono, 1999; Matar et al., 2001; Horie et al., 2002)  
Syarat probiotik adalah tidak patogen, toleran terhadap 

asam dan garam empedu, mempunyai kemampuan 
bertahan pada proses pengawetan dan dapat bertahan 
pada penyimpanannnya serta memiliki kemampuan 
memberi efek kesehatan yang sudah terbukti (Shortt, 
1999). Lactobacillus sebagai probiotik alternatif penurun 
kolesterol memiliki kemampuan bertahan terhadap garam 
empedu, kondisi asam, mampu menghambat bakteri 
pathogen, tahan terhadap antibiotik dan dapat mengikat 
kolesterol dengan menempel pada epitel dinding saluran 
pencernaan (Hood dan Zottola, 1998). 

Penelitian Napitupulu et al. (2003) menunjukkan bahwa 
Lactobacillus sp. Mar 8 relatif lebih tepat guna sebagai 
probiotik penurun kolesterol dilihat dari daya ikat kolesterol 
dan ketahanan terhadap garam empedu (Na-taurokolat). 
Penelitian secara in vivo menunjukkan bahwa pemberian 
suspensi probiotik Lactobacillus sp. Mar 8 dapat 
menurunkan kolesterol pada hari ke-28 (Kurniawati, 2003), 
terjadi penurunan Low Density Lipoprotein (LDL) kolesterol 
dan tidak terjadi penurunan High Density Lipoprotein (HDL) 
kolesterol (Yulinery et al., 2004).  

Dalam bidang industri, penggunaan agensia probiotik 
saat ini telah mengalami peningkatan. Produk yang 
dihasilkan dapat ditampilkan dalam produk cair ataupun 
semi padat, contohnya pada produk acidophilus milk, kefir, 
yogurt dan koumiss (Anonim, 1977). Berbagai teknologi 
pemrosesan makanan telah banyak ditemukan dan 
diaplikasikan, salah satunya teknik spray drying yang 
merupakan teknik enkapsulasi. Enkapsulasi adalah 
pembentukan kapsul yang menyelubungi probiotik dari 
kondisi lingkungan yang ekstrim. Teknik ini banyak 
diaplikasikan pada bidang industri bahan pangan karena 
mampu mengawetkan makanan relatif lebih lama sehingga 
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mengurangi resiko kerusakan bahan makanan oleh mikroba 
(Victor dan Heldman, 2001). Penggunaan spray drying tidak 
terbatas pada bahan pangan saja tetapi dapat diaplikasikan 
pada sel bakteri dalam rangka pembentukan kapsul untuk 
perlindungan dari kondisi yang ekstrim (Frazier dan 
Westhoff, 1998). Efisiensi pengeringan dengan spray dryer 
dipengaruhi oleh karakteristik emulsi seperti viskositas dan 
stabilitas emulsi. Beberapa emulator yang telah berhasil 
digunakan dalam pembuatan produk probiotik Lactobacillus 
dalam bentuk cair adalah lemak susu untuk proses 
pembuatan keju menggunakan enkapsulasi L. paracasei. 
Proses pembuatan keju menggunakan krim susu untuk 
enkapsulasi B. bifidum. Karagenen dan locus bean gum 
untuk bioenkapsulasi L. lactis pada pembuatan keju 
(Anonim, 2003).  

Susu skim merupakan salah satu emulator, berupa 
serbuk kering yang dihasilkan dari proses pengeringan 
susu yang tidak mengandung lemak dan telah 
dipasteurisasi. Susu skim tidak mengandung air sehingga 
dapat disimpan selama tiga tahun. Susu ini mengandung 
laktosa, protein susu, dan mineral pada proporsi yang relatif 
sama. Produk ini harus disimpan dalam suhu dingin, kering 
dan harus dijauhkan dari air selama masa penyimpanan. 
Berbagai proses industri susu skim dapat digunakan. 
Keterlibatan susu skim pada bidang pangan yaitu pada 
pembuatan roti untuk meningkatkan rasa, produk susu 
fermentasi, pembuatan es krim, produk daging, beberapa 
produk sereal, pengemulsi atau sebagai bahan pengganti 
telur pada berbagai macam produk, dan sebagainya. 

Teknik drying menghasilkan lapisan enkapsulasi kecil 
dan seragam yang berisi bakteri probiotik sehat. Chandra-
mouli et al. (2003) menyatakan bahwa enkapsulasi dapat 
meningkatkan viabilitas bakteri probiotik dibandingkan 
dengan sel bebas tanpa enkapsulasi. Enkapsulasi 
dikatakan berhasil jika bahan yang dienkapsulasi tetap 
memiliki sifat-sifat fisiologis yang sama dibandingkan 
dengan sebelum dienkapsulasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh penggunaan spray dryer dalam 
proses enkapsulasi serta untuk mengetahui komposisi susu 
skim yang paling baik, sebagai bahan enkapsulan sel 
Lactobacillus sp. Mar 8 terhadap sifat fisiologis sel 
Lactobacillus sp. Mar. 8 dalam kemampuannya mengikat 
kolesterol, mampu bertahan terhadap asam lambung dan 
asam empedu. 

BAHAN DAN METODE  

Isolat yang digunakan. Isolat yang digunakan adalah 
Lactobacillus sp. Mar 8 yang diisolasi dari buah markisa 
tanah karo Medan dan diperbanyak dengan media GYP 
dengan komposisi dalam 1 liter yaitu bactoagar 20 g, 
glukosa 10 g (merck), yeast ekstrak 10 g (Difco), bacto 
pepton 5g (Pronadisa), beef ekstrak 2g (Difco), Na-
asetat.H2O 1,4g (Merck), tween 80 0,5g (Merck), CaCO3 
0,075 g/mL (Merck), dan salt solution 5 mL (komposisi salt 
solution:  MgSO4.7H2O 0,1g (Merck); MnSO4.4H2O 0,1g 
(Merck); FeSO4.7H2O 0,1g (Merck); NaCl 0,1g (Merck); 
dilarutkan dalam akuades sebanyak 50 mL).  

Penanaman isolat di media susu skim. Satu ose 
isolat Lactobacillus sp. Mar 8 diinokulasikan ke 5 mL susu 
skim konsentrasi 5% dan 10% lalu diinkubasi selama 24 
jam. Seluruh media susu skim yang telah diinokulasi dan 
diinkubasi selama 24 jam dipindahkan lagi ke dalam media 
susu skim 5% dan 10% yang volumenya 45 mL dan 
diinkubasi kembali selama 24 jam. Biakan yang volumenya 
50 mL tersebut dipindahkan lagi ke dalam media susu skim 

yang volumenya 450 mL dan dilanjutkan dengan inkubasi 
selama 24 jam. Perlakuan ini dilakukan pengulangan 
sebanyak dua kali, 

Enkapsulasi sel Lactobacillus sp. Mar 8. Media susu 
skim disimpan dalam kotak dingin yang telah diberi biang 
es. Setiap konsentrasi susu skim dimasukkan dalam mesin 
mini spray-dryer Buchii 190. Hasil proses enkapsulasi tiap 
sampel disimpan dalam plastik yang tahan panas dan 
kemudian di tutup dengan menggunakan zipper hot (hasil 
enkapsulasi dibagi sebanyak tiga buah), sehingga hasil 
enkapsulasi diharapkan tetap steril dan tidak berhubungan 
dengan udara luar. 

Uji sifat fisiologis. Sifat fisiologis yang akan diuji 
dilakukan setelah proses enkapsulasi selesai meliputi 
kemampuan untuk mengikat kolesterol dan kemampuan 
tumbuh sel pada pH 1-6 dan di bawah pengaruh garam 
empedu Na-taurokolat pada konsentrasi 17 mM,  

Uji pertumbuhan pada pH rendah (pH 1-6). Isolat 
Lactobacillus sp. Mar 8 ditanam dalam media cair GYP dan 
diinkubasi selama 24 jam. Sebanyak 1 mL isolat 
Lactobacillus Mar 8 dimasukkan ke tabung eppendrof 
kemudian disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 
10 menit dan supernatan yang diperoleh dibuang dan 
diganti dengan media cair GYP pH 2,5 (pH diatur dengan 
cara menambahkan asam asetat pekat atau NaOH dan 
dilihat tingkat keasamannya dengan menggunakan pH 
meter) lalu diinkubasi selama 24 jam. Untuk mengetahui 
jumlah populasi sel setelah 24 jam, 1,25 mL isolat pH 2,5 
dimasukkan ke dalam tabung eppendorf, sebanyak 25 mL 
dari tabung eppendorf kemudian dibuat pengenceran 
hingga 10-5 lalu ditumbuhkan pada media GYP agar yang 
telah diatur pHnya dari 1-6.  

Uji pertumbuhan di bawah pengaruh garam empedu 
(Na-taurokolat). Dari perlakuan kemampuan tumbuh pada 
pH rendah di atas, diambil bakteri yang mampu tumbuh 
pada media GYP terhadap pH yang paling rendah. Isolat 
tersebut dipanen dan disentrifugasi dengan kecepatan 3000 
rpm selama 10 menit. Supernatan yang diperoleh dibuang 
dan diganti dengan media cair GYP+Na-taurokolat 17 mM 
sebanyak 1,25 mL lalu dihomogenkan dengan vortex. 
Suspensi diambil sebanyak 0,25 mL dan diinokulasi ke 
media dan diinkubasi selama 24 jam. 

Uji kemampuan daya ikat kolesterol. Kemampuan 
mengikat kolesterol diukur secara spektroskopi 
berdasarkan metode Human Cholesterol Liquicolour. 

Pembuatan larutan standar kolesterol. Larutan 
standar kolesterol dibuat dengan cara kolesterol dilarutkan 
dalam etanol 60% dan dibuat hingga konsentrasi 0, 2, 4, 
dan 20 mg/mL. Dari kolesterol yang telah diatur diambil 
0,01 mL dan ditambahkan reagen cholesterol liquicolour 1 
mL ke dalam tiap-tiap 0,01 mL kolesterol tersebut kemudian 
didiamkan selama 10 menit dan diukur OD-nya dengan 
menggunakan spektrofotometer (Shimadzu) pada panjang 
gelombang 500 nm. 

Penumbuhan Lactobacillus Mar 8 dalam media 
kolesterol 20 mg/mL. Lactobacillus Mar 8 yang telah 
dienkapsulasi ditanam pada media GYP. Isolat yang 
tumbuh pada agar miring kemudian dipindahkan ke dalam 
media cair GYP 2 mL sebanyak satu ose dan diinkubasi 24 
jam (OD sel sama dengan 0,50 ± 0,02 pada panjang 
gelombang 600 nm). Kultur yang diinkubasi selama 24 jam 
diambil sebanyak 1 mL dan dimasukkan ke dalam tabung 
eppendorf lalu disentrifugasi pada kecepatan 3.000 rpm 
selama 10 menit. Supernatan yang diperoleh dibuang dan 
diganti dengan larutan kolesterol yang konsentrasinya 20 
mg/mL. Suspensi sel dan kolesterol diratakan dengan 
vortex dan diinkubasi selama 1 jam pada suhu kamar.  
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Pengukuran kadar kolesterol. Untuk memisahkan 
kolesterol dari sel bakteri pada suspensi maka perlu 
dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 13.000 rpm selama 
10 menit. Untuk mengukur kolesterolnya 0,01 mL 
supernatan direaksikan dengan reagen cholesterol 
liquicolour 1 mL dan didiamkan selama 10 menit, setelah itu 
diukur OD-nya dengan menggunakan spektrofotometer 
pada panjang gelombang 500 nm. Penurunan OD 
menunjukkan banyaknya kolesterol yang mampu diikat oleh 
sel bakteri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan tumbuh pada pH rendah (pH 1-6)  
Tabel 1. menunjukkan semua isolat yang diperoleh 

setelah dienkapsulasi dan ditumbuhkan pada media GPY 
dengan pH 2,5 diketahui tidak mampu tumbuh pada pH di 
bawah 3, namun tumbuh pada media dengan pH lebih 
tinggi dari 3. Pertumbuhan pada media GYP pH 3 
ditunjukkan melalui OD pertumbuhan sangat rendah yaitu 
berkisar antara 0,067-0,071. Keadaan ini mirip dengan 
pertumbuhan isolat Lactobacillus sp. Mar 8 sebelum 
dienkapsulasi (Gunawan, 2003). Kurniawati (2003) dalam 
penelitiannya mengungkapkan bahwa isolat Lactobacillus 
sp. Mar 8 telah dilakukan uji bioassay-nya pada tikus putih, 
ternyata hasilnya sangat signifikan dalam menurunkan 
kadar kolesterol. Strain tersebut mampu melewati barier 
alami berupa asam lambung yang memiliki pH mencapai 3 
dan akhirnya mencapai illeum kemudian aktif melakukan 
reduksi jumlah kolesterol tubuh. Dari keadaan ini diduga 
isolat yang diperoleh setelah enkapsulasi masih memiliki 
kemampuan yang sama dengan isolat Lactobacillus sp. Mar 
8 yang belum mengalami enkapsulasi.  

Isolat-isolat yang diperoleh mampu tumbuh di awal 
pertumbuhan karena isolat-isolat tersebut mampu 
mempertahankan keasaman sitoplasmanya, sehingga 
semua protein dan enzim yang berada di dalamnya dapat 
tetap bekerja secara optimal. Gunawan (2003) menyatakan 
bahwa isolat Lactobacillus sp. Mar 8 dapat memenuhi 
syarat sebagai probiotik karena kemampuannya tumbuh 
pada pH rendah. Lactobacillus lebih unggul dari bakteri 
asam laktat lainnya dalam menurunkan pH, dan hidup 
optimum pada pH 6,5 (Tagg, 1976). Dengan bertambahnya 
waktu inkubasi, sel akan terus membutuhkan nutrien untuk 
tumbuh. Nutrien diperoleh dari lingkungan, dalam hal ini 
berasal dari media. Adanya ion hidrogen dalam media 
dapat menghambat transport nutrien. 

  
 

Tabel 1. Kemampuan tumbuh pada media GYP asam dengan 
menggunakan metode Minimum Inhibition Concentration. 
 

Nilai OD Perlakuan pH 1 pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 
Mar. 8 - - + 

(0,069) 
(0,255) (0,733) (0,998)

Mar. 8 5%,5oC - - + 
(0,068) 

(0,213) (0,693) (0,904)

Mar. 8 5%,30 oC - - + 
(0,067) 

(0,253) (0,732) (0,887)

Mar. 8 10%,5 oC - - + 
(0,071) 

(0,110) (0,168) (0,655)

Mar. 8 10%,30 oC - - + 
(0,068) 

(0,239) (0,711) (0,788)

Keterangan: + = ada indikasi tumbuh; – = tidak mampu tumbuh; 
(a%,boC) = dienkapsulasi dengan menggunakan konsentrasi susu 
skim sebanyak a% dan disimpan pada suhu boC. 

Pada Tabel 1. terlihat bahwa Lactobacillus sp. Mar 8 
tidak mampu tumbuh pada pH di bawah pH 3. Terlihat 
bahwa kemampuan bakteri asam laktat beradaptasi dengan 
pH berbeda-beda setiap jenisnya. Surono (2003) dalam 
penelitiannya mengatakan bahwa bakteri asam laktat yang 
diisolasi dari dadih, toleran terhadap pH rendah yaitu pada 
pH 2 dan pH 3. Hal ini disebabkan pada awal pertumbuhan 
sel masih mampu melakukan transport aktif pengeluaran 
proton, sehingga nutrien masih dapat ditransport, akan 
tetapi dengan waktu inkubasi berlangsung terus, jumlah 
pengeluaran proton dan pemasukan proton menjadi tidak 
seimbang. Proton yang terdapat di dalam media cukup 
besar dan keadaan ini terus menekan bakteri untuk 
bertahan. Winarno dan Fardiaz (1984) mengatakan enzim 
yang dihasilkan oleh aktivitas mikroba akan mempercepat 
reaksi oksidasi-reduksi, sehingga terjadi perubahan pH 
larutan. Jumlah konsentrasi ion hidrogen yang besar akan 
mengganggu membran plasma dalam mentranspor nutrien 
akibatnya proses untuk menghasilkan energi berjalan 
lambat. Proses energi untuk mentranspor aktif pengeluaran 
elektron dari dalam sel masih tersedia pada awal 
pertumbuhan tetapi dengan transpor nutrien yang lambat 
menyebabkan energi yang dihasilkan menjadi lambat pula. 
Akibatnya makin lama akan terjadi akumulasi ion hidrogen 
di dalam sel. Jika di dalam sel banyak terdapat ion hidrogen 
mengakibatkan terjadi penghambatan kerja enzim dan 
dapat menimbulkan denaturasi protein. Kejadian ini tidak 
terjadi pada pH di atas 3. Hal ini disebabkan, pada pH di 
atas 3 penghambatan kerja membran plasma oleh ion 
hidrogen tidak terjadi sehingga proses penghasilan energi 
untuk tumbuh dan mentrasport ion hidrogen tetap tersedia. 
Akibatnya sel akan mampu terus tumbuh 

Kemampuan tumbuh di bawah pengaruh garam empedu 
Pada Tabel 2. terlihat bahwa isolat bakteri yang 

langsung diinokulasikan pada media GYP yang telah 
diperkaya dengan Na-taurokolat mampu tumbuh dengan 
baik. Bakteri yang telah diberi perlakuan pH rendah terlebih 
dahulu tidak mampu tumbuh. Keadaan ini disebabkan 
karena bakteri ditumbuhkan pada kondisi asam selama 24 
jam telah mengalami kematian secara keseluruhan. Bakteri 
yang mampu tumbuh pada perlakuan yang langsung 
diinokulasi disebabkan adanya aktivitas enzim bile salt 
hidrolase (BSH). Enzim BSH dihasilkan oleh Lactobacillus 
sp. Asam empedu dapat berikatan dengan garam sodium 
ataupun potassium yang terdapat dalam alkaline hepatic 
bile (Seeley et al. 2000). Sodium taurokolat yang bereaksi 
dengan BSH membentuk asam cholat melalui dekonjugasi 
asam empedu yaitu pemisahan ikatan ester penyusun 
sodium-taurokolat (Surono, 2002). 

  
 
 

Tabel 2. Perbandingan kemampuan tumbuh Lactobacillus Mar 8  
pada media GYP+Na-taurokolat. 
 

Perlakuan 
konsentrasi 

susu dan 
penyimpan 

Transmitant 
kontrol 

Dengan 
perlakuan 
pH rendah 

terlebih 
dahulu 

Transmitant 
(GYP+Na-
taurukolat 

tanpa 
perlakuan pH 

Mar 8 5%,5oC 22,8 - 24,2 

Mar 8 5%,30 oC 23,8 - 23,9 

Mar 8 10%,5 oC 24,5 - 23,4 

Mar 8 10%,30 oC 25,6 - 23,5 
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Nilai transmitan yang tertera merupakan hasil 
pengukuran menggunakan spektrofotometer setelah 
disentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit 
yang berfungsi untuk melihat perubahan konsentrasi 
sodium taurokolat pada media yang telah diinokulasi 
dengan bakteri yang telah ditumbuhkan selama 24 jam. 
Dari nilai transmitan yang diperoleh, isolat dengan kode 
Mar 8 5%, 5oC dan Mar 5%, 30 oC menunjukkan perbedaan 
dengan kontrol, tetapi nilainya lebih besar dari nilai rata-rata 
kontrol yang memiliki nilai transmitan sebesar 22,8 dan 
23,8. Hal ini berarti bahwa isolat yang telah dienkapsulasi 
dengan menggunakan susu skim 5% baik itu yang disimpan 
pada suhu 5oC maupun 30oC selama dua minggu tidak 
memiliki kemampuan untuk menggunakan asam empedu, 
hal ini diduga karena isolat ini tidak memiliki enzim BSH 
yang bekerja sebagai faktor anti kolesterol sehingga 
menghambat pembentukan kolesterol. Hal ini 
mengindikasikan bahwa isolat Lactobacillus sp. Mar 8 
perlakuan Mar. 8 5%, 5oC dan Mar. 8 5%, 30oC kehilangan 
kemampuan untuk mensintesis enzim BSH. Kemungkinan 
lain diduga akibat terjadinya kerusakan DNA pada waktu 
proses enkapsulasi akibat panas berlebihan, sehingga 
setelah ditumbuhkan kembali dalam media tidak mampu 
mensintesis enzim BSH. DNA yang mengkode sintesis 
enzim BSH tidak dapat diperbaiki oleh sel. Young et al 
(1993) menyimpulkan bahwa bahan penyalut untuk spray 
drying akan mempengaruhi produk yang dihasilkan dan 
tergantung pada sifat fisika dan kimia emulator pembawa 
bakteri tersebut, kondisi pengeringan dan spray drying yang 
digunakan. Di samping hal di atas, penambahan Na-
taurokolat dengan konsentrasi yang tinggi ke dalam media 
pertumbuhan Lactobacillus akan mempengaruhi 
pertumbuhannya sehingga semakin kecil toleransi dan daya 
tahan isolat tersebut. Hosono (2002) dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa konsentrasi 12 mM sodium taurokolat 
merupakan perlakuan yang optimal untuk pertumbuhan 
Lactobacillus. Perlakuan menggunakan 10% susu skim 
pada penyimpanan suhu 5oC maupun 30oC menunjukkan 
nilai transmitan lebih rendah dari kontrol yakni 23,4 dan 
23,5. Hal ini berarti isolat yang dienkapsulasi dengan 
konsentrasi susu skim sebanyak 10% mampu 
menggunakan asam empedu dalam metabolisme sel.  

Reduksi asam empedu merupakan salah satu faktor 
yang mampu menurunkan kolesterol. Senyawa pembentuk 
asam empedu adalah kolesterol. Kolesterol tubuh dibuang 
melalui dua jalur utama yaitu dengan cara mengubah 
kolesterol menjadi asam empedu dan melalui katabolisme 
menjadi hormon-hormon steroid maupun pembentukan 
neutral sterol seperti kolestanon dan coprosterol. Peru-
bahan kolesterol ke asam empedu merupakan perubahan 
yang bersifat siklis, karena perubahan kolesterol menjadi 
asam empedu akan diserap kembali oleh hati dan diubah 
menjadi kolesterol, akibatnya konsentrasi kolesterol dalam 
tubuh tidak akan berkurang. Seeley et al. (2000) 
mengatakan bahwa asam empedu bentuk sekunder yang 
terbentuk berupa asam deoksikolat ataupun litokolat tidak 
dapat diserap kembali oleh hati. Brook dan Marshall (1996) 
mengatakan bahwa garam empedu yang tidak diserap akan 
dikeluarkan bersama feses, sedangkan Muray et al. (1999) 
mengatakan bahwa asam empedu yang terkonjugasi pada 
taurin atau glisin, keduanya bercampur dengan getah 
pankreas dan di dalam ileum asam empedu berikatan 
dengan garam sodium ataupun potassium, kembali diserap 
lagi, akhirnya dibawa ke hati.  

 Selama jumlah asam empedu masih terdapat dalam 
jumlah yang tetap, maka kolesterol yang terdapat di dalam 
tubuh tidak akan digunakan. Satu-satunya cara mereduksi 

kolesterol adalah dengan memanfaatkan sistem 
homeostatis tubuh. Jumlah kolesterol akan berkurang jika 
asam empedu dapat dikurangi dari dalam tubuh yaitu 
dengan memanfaatkan bakteri yang mampu menggunakan 
asam empedu yang dilepaskan ke dalam illeum. Usman 
dan Hosono (1999) menyatakan bahwa bakteri probiotik 
dapat menurunkan kadar kolesterol, kemampuan ini berasal 
dari zat antikolesterol yang dihasilkan oleh bakteri yang 
menghambat kerja enzim pembentuk kolesterol, 
pengurangan kolesterol juga terjadi karena selama 
pertumbuhan bakteri menyerap sejumlah kolesterol ke 
dalam selnya. Jika jumlah asam empedu dapat dikurangi 
maka kolesterol yang ada dalam tubuh akan digunakan 
untuk mensintesis kolesterol, hingga jumlahnya kembali 
seperti sebelum direduksi. Dengan semakin banyaknya 
bakteri yang mampu menggunakan asam empedu maka 
akan semakin memberikan manfaat yang besar dalam 
menurunkan kolesterol, karena kolesterol akan digunakan 
untuk menjaga konsentrasi asam empedu agar terdapat 
dalam jumlah yang konstan.  

Daya ikat kolesterol 
Dari Gambar 1. kurva standar y =0,0207x + 0,0868 

didapatkan konsentrasi daya ikat kolesterol. Tabel 3. 
menunjukkan bahwa konsentrasi kolesterol dapat dikurangi 
oleh semua kultur bakteri. Hasil perubahan kolesterol 
setelah diinkubasi selama 24 jam bervariasi berkisar dari 
6,12 mg/mL hingga 7,98 mg/mL. Dari data tidak dapat 
dikatakan kultur yang memiliki daya ikat kolesterol terbaik 
karena jumlah populasi awal sel yang berbeda untuk tiap 
kultur. Perbedaan ini dapat dilihat melalui nilai absorban 
isolat yang telah diinkubasi selama 24 jam. Semua isolat 
memiliki kemampuan untuk mengikat kolesterol. Taronto et 
al. (2000) mengatakan bahwa Lactobacillus reuteri dengan 
dosis rendahpun (104 sel/mL) efektif mencegah 
hiperkolesterolemia, total kolesterol menurun sampai 22%. 
Jumlah total kolesterol yang dapat direduksi oleh isolat 
Lactobacillus sp. Mar 8 adalah 33,4-37,4 mg/mL, hal ini 
disebabkan karena ketebalan peptidoglikan penyusun 
dinding selnya. Peptidoglikan penyusun dinding selnya 
mampu menyerap radikal bebas, mengikat kolesterol dan 
senyawa karsinogenik. Bila dibandingkan dengan sebelum 
enkapsulasi, Gunawan (2003) dalam penelitiannya 
mengatakan bahwa 3 isolat Lactobacillus sp. menunjukkan 
aktivitas pengikatan kolesterol dengan tingkat reduksi 
kolesterolnya 32,73-38,18 mg/mL.  

 
 
 

Tabel 3. Kemampuan daya ikat kolesterol oleh Lactobacillus Mar 8 
dengan perlakuan penyimpanan yang berbeda. 
 

Perlakuan 
Absorban 

(OD) 
populasi 

awal 

Total 
kolesterol 

pada 
panjang 

gelombang 
500 nm 

(absorban) 
= Y 

x 

Perubahan 
kolesterol 

setelah 
inkubasi 24 

jam 
(mg/mL) 

Reduksi 
kolesterol 
(mg/mL) 

Kontrol – 0,3065 10,61 0,00 0,00 

Mar 8 (5,5)  1,184 0,1797 4,49 6,12 33,4 

Mar 8 (5,30)  0,464 0,1492 3,02 7,59 33,6 

Mar 8 (10, 5) 0,652 0,1511 3,11 7,5 36,4 

Mar 8 (10,30) 0,900 0,1412 2,63 7,98 37,4 

Mar 8 – 0,1479 2,95 7,66 36,8 
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Gambar 1. Kurva standar kolesterol. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil 
kesimpulan yakni penyalut susu skim dengan konsentrasi 
10% dan disimpan pada suhu 30oC lebih mampu 
mempertahankan kemampuan fisiologis Lactobacillus sp. 
Mar 8, yaitu mampu tumbuh pada media GYP yang telah 
diperkaya dengan medium sodium taurokolat dengan 
konsentrasinya 17 mM. Kemampuan tumbuh Lactobacillus 
sp. Mar 8 pada media GYP dengan pH rendah di bawah pH 
6 dan juga kemampuan untuk mengikat kolesterol masih 
tetap dimiliki sehingga dapat digunakan sebagai agensia 
probiotik.  
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Use of local isolate of Monascus purpureus for reducing blood cholesterol in Sprague 
Dawley rat 
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ABSTRACT  

Research using local isolate of M. purpureus to reduce the blood cholesterol total on the white rats of Sprague Dawley strain had been 
done. The research proposed was to obtain the best doses of fermented rice contain lovastatin to reduce the blood cholesterol content of 
the white rats Sprague Dawley strain. The research used 42 male rats which was devided into 6 treatments based on the food and 
fermented rice doses. Each rat was 2 months and 250 gram in weight. The cholesterol food and the standard food given everyday for 20 
gram/day/rat. The blood rats was measured the content of cholesterol every seven days for 21 days. The result showed that the lovastatin 
of the fermented rice could reduce 20,78% the blood cholesterol total of the white rats Sprague Dawley strain. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Keanekaragaman mikroba Indonesia dan potensinya 
sebagai penghasil bahan bioaktif belum banyak 
diungkapkan. Penelitian ini memusatkan pada  biodiversitas 
kapang Monascus purpureus sebagai penghasil bahan 
bioaktif. Studi fisiologi pertumbuhan dan sintesis metabolit 
sekunder dari isolat-isolat kapang tersebut telah 
mengungkapkan potensi produksi bahan bioaktif lovastatin 
0,2-0,9% (Kasim dkk., 2005). Lovastatin sebagaimana 
statin pada umumnya sangat penting dalam biomedik 
(Altieri, 2001), seperti antioksidan untuk pencegahan dan 
terapi penyakit hipertensi dan jantung (Takemoto et 
al,2001), dan juga dalam terapi rematik, arthritis dan 
pembentukan tulang (Garrett dan Murray, 2002). Statin juga 
memperlihatkan potensinya dalam menghambat 
perkembangan penyakit diabetes (Danesh et al., 2002) dan 
penyakit degeneratif (Pedrini et al., 2005). 

Monascus purpureus adalah sejenis kapang yang tidak 
banyak ditemukan di alam dan umumnya ditemukan di 
produk makanan misalnya beras (Hawksworth dan Pitt, 
1983). Beras yang difermentasi dengan jamur ini akan 
berwarna merah yang biasanya dikenal dengan nama 
angkak. Angkak ini biasanya digunakan untuk pewarna dan 
pengawet makanan seperti daging, ikan, keju, pembuatan 
minuman anggur beras dan minuman lainnya, karena 
angkak ini mengandung pigmen (Steinkraus, 1983; Ma et 

al.,2000). Komponen utama dari pigmen ini adalah 
rubropunktatin berwarna merah, monaskorubin juga 
berwarna merah, monaskin berwarna kuning, ankaflavin 
juga berwarna kuning, rubropunktamin berwarna ungu dan 
monaskorubramin yang juga berwarna ungu (Suwanto, 
1985). 

Secara alami kapang jenis ini dapat memproduksi 
senyawa yang dapat menghambat sintesis kolesterol yang 
disebut lovastatin (Suwanto, 1985) Lovastatin dikenal juga 
dengan nama monakolin K atau mevinolin. Senyawa ini 
merupakan obat yang banyak digunakan untuk 
menurunkan kadar kolesterol dalam darah, karena senyawa 
ini merupakan inhibitor kompetitif bagi enzim 3-hydroxy-
methyl-glutaryl Coenzyme A reductase (HMG CoA 
reduktase), yaitu enzim yang mengontrol jalur biosintesis 
kolesterol (Brown dan Goldstein, 1991). Lovastatin 
merupakan produk metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 
Monascus setelah fase stasioner pada pertumbuhan. 
Pembentukan produk metabolit sekunder ini dihasilkan oleh 
mikroorganisme sebagai upaya untuk mempertahankan 
hidup dalam kondisi terbatasnya nutrien. Ciri dari metabolit 
sekunder ini adalah metabolit tersebut umumnya tidak 
diproduksi selama fase pertumbuhan cepat (trofofase), 
tetapi dibentuk selama tahap produksi subsekuen (idiofase) 

Kolesterol adalah salah satu lemak tubuh yang berada 
dalam bentuk bebas dan ester dengan asam lemak. Lemak 
yang dimakan terdiri atas kolesterol lemak jenuh dan lemak 
tidak jenuh. Karbohidrat dan lemak tersebut di dalam tubuh 
akan diproses menjadi suatu senyawa yang disebut asetil 
koenzim A. Bahan ini akan membentuk beberapa zat 
penting seperti asam lemak, trigliserida, fosfolipid dan 
kolesterol, sehingga bila tubuh terlalu banyak asupan 
makanan yakni melebihi kebutuhan maka jumlah trigliserida 
dan kolesterol akan meningkat (Dalimartha, 2001). 
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Kolesterol dalam tubuh diproduksi dalam jumlah yang 
diperlukan. Hiperkolesterolemia terjadi jika kadar kolesterol 
melebihi batas normal, dan hal ini dapat menyebabkan 
aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah arteri 
akibat penumpukan di dinding arteri. Jika aterosklerosis ini 
terjadi di pembuluh darah arteri yang memasok oksigen ke 
jantung, maka hal ini dapat menyebabkan penyakit jantung 
koroner, dan jika pada pembuluh darah yang ke otak akan 
menyebabkan stroke. Hiperkolesterolemia ini dapat juga 
terjadi karena beberapa faktor lain, seperti bobot badan, 
usia, kurang olahraga, stress emosional, gangguan 
metabolisme, kelainan genetik dan pola makan yang tinggi 
kadar kolesterol dan lemak jenuh. 

Menurut Grundy (1991) mengkonsumsi makanan yang 
kaya kolesterol dan asam lemak jenuh dapat menekan 
pembentukan reseptor Low Density Lipoprotein (LDL), 
sehingga meningkatkan jumlah kolesterol yang beredar di 
dalam darah. Karena lovastatin dapat digunakan sebagai 
obat untuk pasien yang menderita resiko tinggi serangan 
jantung sebagai akibat dari hiperkolesterolemia, sedangkan 
lovastatin yang beredar di pasaran merupakan produk 
import maka perlu dicari alternatif untuk memproduksi 
sendiri lovastatin dari kapang jenis M. purpureus lokal. 
Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Kasim et al., (2005), 
yang meneliti 19 isolat lokal M. purpureus sebagai 
penghasil lovastatin, maka isolat JmbA merupakan isolat 
penghasil lovastatin tertinggi yakni mencapai 0,92%. Oleh 
karena itu perlu diuji kemampuannya untuk menurunkan 
kadar kolesterol darah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan 
lovastatin yang dihasilkan oleh M.purpureus JmbA lokal 
yang berasal dari Jember, untuk menurunkan kadar 
kolesterol darah tikus percobaan galur Sprague Dawley. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan 42 ekor tikus percobaan 
galur Sprague Dawley, pakan tikus standard, pakan 
kolesterol 1,5%, biakan murni M. purpureus, beras putih, 
media Malt Ekstrak Agar, kit kolesterol, larutan NaCl 
fisiologis, alkohol, betadin, dan PTU (Propil Tio Urasil). 

Pembuatan starter 
Suspensi spora dibuat dari biakan murni kapang 

M.purpureus yang berumur 14 hari. Ke dalam satu tabung 
reaksi yang berisi agar miring yang permukaannya 
ditumbuhi kapang M.purpureus dimasukkan 2,5 mL 
aquades steril. Permukaan kapang dikikis dengan jarum 
ose yang steril, sehingga didapatkan suspensi spora. 
Suspensi spora ini diinokulasikan ke 25 g nasi beras putih 
yang sudah disterilkan di dalam cawan petri. Cawan petri 
yang berisi nasi yang sudah diinokulasi ini diinkubasi 
selama 14 hari pada suhu 27oC-32o C. Nasi yang sudah 
ditumbuhi kapang M. purpureus dipanen dan dikeringkan 
dalam oven selama satu minggu pada suhu 40oC-45oC. 
Nasi yang sudah kering tersebut diblender sampai menjadi 
serbuk. Serbuk ini siap untuk dijadikan starter atau 
inokulum untuk penelitian selanjutnya. 

Pengukuran kadar lovastatin 
Nasi dari beras putih dimasukkan ke dalam cawan petri 

masing-masing 25 g, lalu disterilisasi. Setelah nasi tersebut 
dingin, diinokulasi masing-masing dengan 2 g serbuk hasil 
fermentasi, dan diinkubasi pada suhu 27-32oC selama 14 
hari. Setelah nasi selesai diinkubasi, dikeringkan di dalam 

oven dengan suhu 40o-45oC selama satu minggu. Nasi 
yang sudah kering diblender sampai menjadi serbuk. Dari 
serbuk ini dapat diketahui kadar lovastatinnya, dengan 
menggunakan HPLC. 

Perlakuan terhadap hewan coba 
Dosis normal lovastatin untuk manusia dengan bobot 

badan lebih kurang 50 kg adalah 20 mg/hari. Untuk tikus 
dengan bobot badan lebih kurang 250 g, setelah 
dikonversikan adalah 0,01 g/hari. Ada perlakuan dengan 
pemberian dosis 10 kali dan 50 kali dari dosis normal yakni 
0,1g/hari dan 0,5g/hari. Hewan coba yakni menggunakan 
42 ekor tikus putih jantan galur Sprague Dawley yang 
berumur dua bulan, dengan berat rata-rata 250 g. Metode 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok, 
dengan 7 ulangan dan 6 perlakuan (Matjik dan 
Sumertajaya, 2000). Tikus tersebut diadaptasikan selama 
dua minggu terhadap makanan dan lingkungannya. Pakan 
diberikan sebanyak 20 g/hari/ekor sesuai dengan 
perlakuan. Tikus percobaan dibagi menjadi 6 kelompok 
perlakuan masing-masing:  
A. Pakan kolesterol + 0,01 g serbuk angkak + 1 mL larutan PTU 

(propil tiourasil) 0,01%. 
B. Pakan kolesterol + 0,1 g serbuk angkak + 1 mL larutan PTU 0,01%. 
C. Pakan kolesterol + 0,5 g serbuk angkak + 1 mL larutan PTU 0,01%. 
D. Pakan kolesterol + 1 mL larutan PTU 0,01% (kontrol positif). 
E. Pakan standar + 1 mL larutan NaCl fisiologis (kontrol negatif). 
F. Pakan kolesterol + 1 mL larutan PTU 0,01%, selama 2 minggu, 

kemudian diberi pakan standar + 0,01 g serbuk angkak. 
Pemberian pakan, larutan-larutan dan serbuk angkak 

tersebut dilakukan setiap hari selama masa percobaan. 
Pengambilan darah tikus dilakukan setiap 7 hari sekali 
selama 21 hari. 

Pengambilan dan pengukuran kolesterol sampel darah 
Sebelum pengambilan sampel darah, tikus dipuasakan 

selama 16 jam. Darah tikus diambil dengan cara memotong 
ekor tikus sepanjang kira-kira 3 mm dari ujung ekor tikus. 
Darah dikumpulkan dalam tabung eppendorf kurang lebih 1 
mL, dan dibiarkan selama 30 menit pada suhu kamar. 
Tabung yang berisi darah tersebut disentrifugasi selama 15 
menit dengan kecepatan 1500 rpm. Supernatan yang berisi 
serum diambil, lalu dimasukkan ke dalam tabung eppendorf 
yang baru. Serum yang didapat digunakan untuk 
pengukuran kadar total kolesterol. Kadar total kolesterol ini 
diukur dengan menggunakan metode CHOD-PAP 
(Cholesterol Oksidase Phenol Amino Phenazon).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan bobot badan tikus selama masa percobaan.  
Perkembangan bobot badan tikus selama masa 

percobaan dapat dilihat di tabel 1 dan gambar 1. Dari 6 
perlakuan tikus percobaan (A-F), semua perlakuan 
menghasilkan kenaikan bobot badan tikus selama masa 
percobaan. Hardiningsih et al. (2004), menyatakan bahwa 
pemberian pakan hiperkolesterolemia dapat meningkatkan 
bobot badan tikus Wistar.  

Perlakuan A, yakni tikus yang diberi 0,01 g serbuk 
angkak mengalami kenaikan bobot badan lebih cepat 
dibandingkan dengan perlakuan B dan C yang dosis 
angkaknya lebih tinggi yakni 0,1g dan 0,5g. Perlakuan tikus 
yang mengalami kenaikan bobot badan paling kecil adalah 
perlakuan C yakni tikus yang diberi 0,5 g angkak. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa pemberian angkak pada 
tikus dapat menekan kenaikan bobot badan tikus. Pada 
perlakuan F, pemberian serbuk angkak dilakukan setelah 
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tikus-tikus digemukkan atau setelah dinaikkan 
kolesterolnya, sehingga bobot badan awalnya lebih besar 
dibandingkan dengan tikus-tikus dari perlakuan lainnya, lalu 
diberi 0,01 serbuk angkak. Pemberian serbuk angkak ini 
dapat menurunkan bobot badan tikus percobaan tersebut. 

 
Tabel 1. Perkembangan bobot badan tikus selama masa percobaan.  
 

Bobot badan hari ke-(g) Perlakuan 0 7 14 21 
A 260 284 306 321 
B 263 277 274 286 
C 247 233 262 284 
D 237 257 286 317 
E 259 256 280 304 
F 343 356 344 322 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 7 14 21
Hari ke-

B
ob

ot
 b

ad
an

(g
)

A
B
C
D
E
F

Gambar 1. Perkembangan bobot badan tikus selama masa 
percobaan. Keterangan: A: kelompok tikus yang diberi 0,01g 
serbuk angkak;  B: kelompok tikus yang diberi 0,1g serbuk angkak; 
C: kelompok tikus yang diberi 0,5g serbuk angkak; D: kelompok 
tikus yang diberi PTU 0,01% (kontrol +); E: kelompok tikus yang 
diberi larutan fisiologis (kontrol-); F: kelompok tikus yang dinaikan 
kolesterolnya + 0,01g serbuk angkak. 

Kadar kolesterol total 
Perubahan kadar kolesterol tikus putih dapat dilihat 

pada Tabel 2 dan Gambar 2. Pada perlakuan A, yakni tikus 
yang diberi 0,01g serbuk angkak mengalami kenaikan 
kolesterol pada hari ke 7 sebesar 21,54% dibandingkan 
dengan hari ke 0. Hari ke 14, kolesterol total darah 
menurun menjadi 14,57%, namun kembali naik menjadi 
20,78% pada hari ke 21. Pada perlakuan B, yakni tikus 
yang diberi 0,1 g serbuk angkak kolesterol total darahnya 
mengalami penurunan pada hari ke-14 tetapi naik lagi pada 
hari ke-21. Pada perlakuan C, yakni tikus yang diberi 0,5g 
serbuk angkak, kandungan kolesterol total naik sampai hari 
ke 14, yakni mencapai 20,78%, namun pada hari ke 21 
turun drastis menjadi 0,60%. Naiknya kolesterol total pada 
perlakuan A dan B, dapat disebabkan oleh pemberian 
pakan kolesterol. Hasil penelitian Hardiningsih et al., (2004) 
menyatakan bahwa pemberian pakan hiperkolesterolemia 
dapat meningkatkan bobot badan tikus Wistar dan dipicu 
oleh pemberian PTU, yaitu suatu zat antitiroid yang dapat 
merusak kelenjar tiroid, sehingga menghambat 
pembentukan hormon tiroid. Ganong (1995) menyatakan 
bahwa hormon tiroid ini dapat menurunkan kadar kolesterol 
dalam darah dengan cara meningkatkan pembentukan 
reseptor Low Density Lipid (LDL) di hati.  

Sampai hari ke 21 pemberian 0,01g angkak mampu 
menekan kenaikan kolesterol total sebesar 20,78% 
dibandingkan dengan perlakuan kontrol positif atau 
perlakuan D. Pada perlakuan B, yakni tikus yang diberi 0,1g 

angkak juga memperlihatkan penurunan kadar kolesterol 
pada hari ke 14, tetapi kadar kolesterol kembali naik pada 
hari ke 21. Bila dibandingkan dengan perlakuan D (kontrol 
positif), tikus pada perlakuan ini mampu menekan kenaikan 
kolesterol total sebesar 50,07%. Lain lagi halnya pada 
perlakuan C yang diberi 0,5g angkak, kadar kolesterolnya 
mengalami kenaikan pada hari ke 7 dan 14, namun 
akhirnya turun drastis pada hari ke 21 menjadi 0,60%. 

Pada perlakuan F, yakni kelompok tikus yang dinaikkan 
kolesterolnya sebelum diberi 0,01 g serbuk angkak, terjadi 
penurunan kadar kolesterol total yang signifikan pada hari 
ke 21 yaitu sebesar 23,45% dibandingkan dengan hari ke 0. 
Ternyata dengan pemberian 0,01g serbuk angkak sudah 
cukup untuk menurunkan konsentrasi kolesterol total darah 
tikus percobaan.  
Tabel 2. Persentase perubahan konsentrasi kolesterol total. 
 

Perubahan kolesterol (%) Perlakuan 7 14 21 
A 21,54 14,57 20,78 
B 12,76 9,10 20,00 
C 7,41 20,78 0,60 
D 6,56 38,57 70,07 
E -43,31 -7,33 -24,24 
F -28,65 -13,18 -23,45 
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Gambar 2. Persentase perubahan konsentrasi kolesterol total. 
Keterangan: A: kelompok tikus yang diberi 0,01g serbuk angkak;  
B: kelompok tikus yang diberi 0,1g serbuk angkak; C: kelompok 
tikus yang diberi 0,5g serbuk angkak; D: kelompok tikus yang diberi 
PTU 0,01% (kontrol +); E: kelompok tikus yang diberi larutan 
fisiologis (kontrol-); F: kelompok tikus yang dinaikan kolesterolnya + 
0,01g serbuk angkak. 

 
Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa pemberian serbuk 

angkak yakni perlakuan c dengan serbuk angkak 0,5 g 
dapat menurunkan kadar kolesterol tertinggi pada hari ke 
21 yakni sebesar 0,60%, dibandingkan perlakuan a dan b. 
Dibandingkan dengan perlakuan d (kontrol positif) yakni 
yang tidak diberi serbuk angkak, persentase konsentrasi 
kolesterol menaik secara drastis, dari 6,56% pada hari ke 7 
sampai mencapai 70% pada hari ke 21.  

Pada perlakuan F terjadi penurunan kolesterol sebesar 
28,65% pada hari ke 7 kemudian pada hari ke 14 
mengalami peningkatan, kemungkinan disebabkan tikus 
mulai beradaptasi dengan pemberian serbuk angkak. Pada 
hari ke 21 terjadi penurunan lagi menjadi 23,45%. Hal ini 
diduga karena serbuk angkak yang mengandung lovastatin 
mampu menurunkan kadar kolesterol tikus. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pemberian serbuk angkak dapat 
menurunkan kolesterol. Voet et al. (1999) mengatakan 
bahwa penurunan kolesterol terjadi karena lovastatin dalam 
serbuk angkak dapat berkompetisi dengan HMG CoA untuk 
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berikatan dengan enzim HMG CoA reduktase. Bila jumlah 
lovastatin cukup besar untuk berikatan dengan HMG CoA 
reduktase maka asam mevalonat yang merupakan 
senyawa dalam sintesis kolesterol tidak akan terbentuk 
sehingga pembentukan kolesterol menjadi terhambat. 
Pemberian lovastatin secara rutin kepada penderita 
hiperkolesterolemia dapat menurunkan kadar kolesterol 
darah hingga 30%.  

Asam askorbat dapat menurunkan kolesterol dengan 
cara meningkatkan pembuangan kolesterol dengan 
mensintesisnya menjadi asam empedu. Penelitian 
terdahulu Hotimah (2003) menyatakan bahwa asam 
askorbat mampu menekan kenaikan kolesterol sebesar 
25,41% dibandingkan dengan kontrol positif. 

KESIMPULAN 

Pemberian serbuk angkak pada tikus putih galur 
Sprague Dawley dapat menekan kenaikan bobot badan 
tikus, meskipun diberi pakan hiperkolesterolemia. Tikus 
yang diberi serbuk angkak mampu menekan kenaikan 
kadar kolesterol total darah sebesar 20,78% dibandingkan 
dengan perlakuan kontrol positif. Serbuk angkak dengan 
kandungan lovastatin mampu menurunkan kadar kolesterol 
total darah tikus putih galur Sprague Dawley. Lovastatin 
yang dihasilkan oleh kapang M. purpureus JmbA dapat 
digunakan sebagai alternatif untuk obat penurun kadar 
kolesterol pada penderita hiperkolesterolemia. 
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Pengaruh Pemberian Pakan Hiperkolesterolemia terhadap Bobot 
Badan Tikus Putih Wistar yang Diberi Bakteri Asam Laktat 

The effect of consuming the hypercholesterolemia rationed food to the body weight of 
white rats wistar with administration of lactic acid bacteria 

RIANI HARDININGSIH♥, NOVIK NURHIDAYAT 
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor 16122. 

Diterima: 16 Agustus 2005. Disetujui: 16 Januari 2006. 

ABSTRACT  

The consumption of food could influence the body weight of organisms. “Hypercholesterolemia rationed food” is the food that increase the 
cholesterol on blood of rats. The purpose of this research was to study the effect of hypercholesterolemia rationed food to the body weight 
of white rats wistar with administration of Lactobacillus. In vivo research was done by using thirty rats that devided into three groups. Group 
I as Negative Control; Group II as Positive Control and Group III as The Treatment. The rat on Group I was given standart rationed food 
with physiological solution; Group II was given hypercholesterolemia rationed food and Group III was given Hypercholesterolemia rationed 
food with administration of Lactobacillus. The rationed food was given 20 g/rat/day. The weight of rats were balanced twice a week. The 
result of this research showed that the hypercholesterolemia rationed food could increase the body weight of rats; and administration of 
Lactobacillus could not decrease the body weight of rat with hypercholesterolemia rationed food. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: hypercholesterolemia rationed food, the body weight, lactic acid bacteria, Lactobacillus. 

PENDAHULUAN 

Konsumsi pakan harian dapat mempengaruhi bobot 
badan. Pakan hiperkolesterolemia adalah pakan yang 
sengaja dibuat untuk meningkatkan konsentrasi kolesterol 
darah hewan percobaan. Konsentrasi kolesterol tinggi 
dalam darah atau hiperkolesterolemia merupakan salah 
satu penyebab penyakit jantung koroner. Menurut Muray et 
al. (1999), kolesterol adalah produk khas hasil metabolisme 
hewan seperti kuning telur, daging, hati, dan otak. Semua 
jaringan yang mengandung sel-sel berinti mampu 
mensintesis kolesterol. Kolesterol merupakan prekursor 
semua steroid, seperti kortikosteroid, hormon seks, asam 
empedu, dan vitamin D (Dalimartha, 2001). Kolesterol di 
dalam tubuh diproduksi dalam jumlah yang diperlukan. 
Hiperkolesterolemia terjadi jika kadar kolesterol melebihi 
batas normal. Hiperkolesterolemia dapat berkembang 
menjadi aterosklerosis pada pembuluh arteri, berupa 
penyempitan pembuluh darah, terutama di jantung, otak, 
ginjal, dan mata. Pada otak, aterosklerosis menyebabkan 
stroke, sedangkan pada jantung menyebabkan penyakit 
jantung koroner (Vodjani, 1999). Hiperkolesterolemia dapat 
terjadi karena bobot badan, usia, kurang olah raga, stress 
emosional, gangguan metabolisme, kelainan genetik, serta 
diet tinggi kolesterol dan asam lemak jenuh (Grundy, 1991). 
Hiperkolesterolemia juga dapat terjadi pada wanita yang 
kekurangan hormon estrogen (Ganong, 1995). 

Menurut Brown dan Goldstein (1991) beberapa mikrobia 
dapat memproduksi senyawa yang dapat menghambat 
sintesis kolesterol, mengimobilisasi atau mereduksinya. 
Bakteri asam laktat secara umum banyak digunakan dalam 
industri fermentasi, kini dimanfaatkan dalam bidang 
kesehatan sebagai bakteri probiotik. Salah satu genus yang 
menjadi anggota bakteri asam laktat adalah Lactobacillus. 
Dilaporkan bahwa bakteri ini dapat menurunkan pH intestin 
dan menurunkan pertumbuhan yang cepat dari E. coli (Fox, 
1988). Gunawan (2003) melaporkan bahwa bakteri 
probiotik mempunyai efek menguntungkan kesehatan 
inangnya apabila dikonsumsi dalam keadaan hidup dan 
tetap hidup dalam saluran pencernaan. Probiotik da-pat 
diberikan secara oral pada hewan dalam bentuk tablet, 
cairan atau pasta. Keuntungan mengkonsumsi probiotik 
antara lain menstabilkan mikroflora usus, mereduksi 
konsentrasi kolesterol serum, mencegah diare, dan 
sembelit (Kartini, 2002). Selain itu dapat meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh, metabolisme kolesterol, 
karsinogenesis, dan menghambat penuaan (Cartney, 1997). 

Lactobacillus dapat berperan sebagai bakteri probiotik 
penurun kolesterol. Dilaporkan oleh Darnell et al. (1986) 
dan Girindra (1993), bahwa asam organik sebagai produk 
utama fermentasi dari laktat dapat menurunkan kolesterol, 
di antaranya asam glukorat, asam glukonat, asam folat, 
asam kolat, asam laktat, dan asam ferolat Menurut Usman 
dan Hasono (1999), Lactobacillus mampu mengikat 
kolesterol yang terdapat pada aliran darah, kemudian 
dibawa ke usus halus untuk dibuang bersama feses. Voet 
et al. (1999) menyatakan penurunan kolesterol terjadi 
karena senyawa yang dihasilkan mikrobia berkompetisi 
dengan HMG CoA untuk berikatan dengan enzim HMG 
CoA reduktase.  Genus Lactobacillus sebagai probiotik 
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memiliki keunggulan dalam memproduksi asam, senyawa 
bioaktif, dan zat anti mikrobia. 

Conway et al. (1987) mengatakan bahwa probiotik 
efektif jika strain telah terseleksi tahan terhadap pH asam 
dan dapat dikembangkan pada sistem buffer seperti susu, 
yoghurt atau makanan. Mikrobia probiotik yang digunakan 
secara oral lebih tahan terhadap enzim amilase dan lisozim 
dalam mulut, enzim pepsin atau lipase, pH rendah pada 
lambung, serta asam empedu, getah pankreas dan mucus 
pada usus halus.  

Menurut Lestari dan Muchtadi (1997), makanan untuk 
meningkatkan konsentrasi kolesterol darah tikus terdiri atas 
kolesterol 1,5% dari kuning telur ayam, lemak kambing 
10%, dan minyak kelapa 1%. Pakan kolesterol 1,5% artinya 
dalam setiap 100 g pakan terkandung 1,5 g kolesterol 
(Kuswinarti dan Sugiono, 1990). Hotimah (2003) 
melaporkan, pemberian campuran lemak kambing dan PTU 
(propil tiourasil) ke dalam ransum tikus dapat meningkatkan 
konsentrasi kolesterol serum tikus. Pakan tinggi kolesterol 
ini dapat disebut pakan hiperkolesterolemia. PTU yaitu 
suatu zat antitiroid yang dapat merusak kelenjar tiroid 
sehingga menghambat pembentukan hormon tiroid. 
Hormon tiroid dapat menurunkan kadar kolesterol dalam 
darah dengan cara meningkatkan pembentukan LDL di hati 
yang mengakibatkan peningkatan pengeluaran kolesterol 
dari sirkulasi. Kekurangan hormon tiroid mengakibatkan 
katabolisme kolesterol menurun, sehingga terjadi pening-
katan kolesterol dalam darah (Ganong, 1995).  

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk 
mengurangi konsentrasi kolesterol dalam darah. Beberapa 
studi mengindikasi bahwa Lactobacillus yang dipindahkan 
dari media laboratorium (in vitro) ke dalam tubuh (in vivo) 
mempunyai potensi untuk mereduksi kolesterol dalam 
darah (Gilliland, 1997). Biodiversitas mikrobia Indonesia 
dan potensinya sebagai penghasil bahan bioaktif belum 
banyak diungkapkan. Penelitian dan pengembangan 
potensi Lactobacillus sebagai probiotik penurun kolesterol 
perlu dilakukan untuk menunjang kesehatan masyarakat. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberian pakan hiperkolesterolemia terhadap 
bobot badan (BB) tikus putih wistar yang diberi bakteri 
Lactobacillus. 

BAHAN DAN METODE  

Bahan  
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: tikus putih jantan galur wistar sebagai hewan uji, 
bakteri Lactobacillus dalam larutan fisiologis NaCl 
(Lactobacillus Mar 8); pakan standar; kuning telur; lemak 
kambing; minyak kelapa dan pakan standar sebagai bahan 
pembuat pakan hiperkolesterolemia; PTU (propil tiourasil) 
0,01%; dan bahan untuk analisis konsentrasi kolesterol 
Metode Lieberman-Burchard. 

Cara kerja 
Persiapan pengadaan tikus putih wistar. Tikus putih 

jantan galur wistar yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 30 ekor dan diadaptasikan selama kurang lebih 
dua minggu terhadap makanan dan lingkungannya.  

Persiapan kandang. Kandang yang digunakan adalah 
kandang individual berukuran 30 X 20 X 20 cm. 

Persiapan pakan standar. Dibuat pakan standar 
dengan komposisi 26,5 kg jagung, 2 kg tepung ikan (45% 
protein), 11 kg bungkil kedelai, 2 kg Mbm, 2,5 kg minyak, 5 
kg polar, 2 kg kalsium, dan 2 kg fosfor. 

Persiapan pakan hiperkolesterolemia. Untuk 
meningkatkan kadar kolesterol darah hewan percobaan 
dibuat pakan hiperkolesterolemia yang mengandung 
kolesterol 1,5% dari kuning telur ayam, lemak kambing 
10%, dan minyak kelapa 1%. 

Analisis konsentrasi kolesterol kuning telur dan 
pakan. Analisis konsentrasi kolesterol kuning telur dengan 
me-tode Lieberman-Burchard dilakukan sebelum 
pembuatan pakan hiperkolesterolemia. Metode ini 
merupakan analisis konsentrasi kolesterol secara kimiawi 
(Cook, 1958). Prinsip metode Lieberman-Burchard adalah 
ekstrak kloroform yang berisi kolesterol akan bereaksi 
dengan asam asetat anhidrida dan asam sulfat pekat 
membentuk reaksi berwarna. Serapannya diukur pada 
panjang gelombang 420 nm. Besarnya serapan berbanding 
lurus dengan konsentrasi kolesterol.  

Kuning telur yang telah dikukus dan dikeringkan dengan 
oven pada suhu 60oC dilarutkan sebanyak 0,02 g dalam 
alkohol-eter (3:1). Tabung yang digunakan ditutup rapat, 
dikocok selama 1 menit, lalu didiamkan selama 30 menit. 
Disentrifugasi selama 3 menit pada kecepatan 5000 rpm. 
Kemudian supernatan dituang ke dalam gelas piala, dan 
diuapkan pada penangas mendidih hingga kering. Residu 
yang terbentuk dilarutkan dengan kloroform hingga volume 
5 ml. Disiapkan 5 ml standar kolesterol dan 5 ml blanko 
kloroform. Semua tabung ditambahkan 2 ml asetat 
anhidrida dan 0,1 ml asam sulfat pekat, lalu dikocok kuat. 
Tabung disimpan dalam ruang gelap selama 15 menit dan 
larutan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 420 
nm. Dengan cara yang sama dilakukan analisis konsentrasi 
pakan hiperkolesterolemia dan pakan standar. 

Percobaan in vivo terhadap tikus putih wistar. Tiga 
puluh ekor tikus putih jantan galur wistar dibagi menjadi tiga 
kelompok. Kelompok I (kelompok kontrol negatif) yang 
diberi pakan standar dan larutan fisiologis. Kelompok II 
(kelompok kontrol positif) yang diberi pakan 
hiperkolesterolemia (Pakan Kolesterol 1,5%) dan larutan 
PTU 0,01% dengan dosis 0,5 mg/kg BB. Kelompok III (ke-
lompok perlakuan) yang diberi pakan hiperkolesterolemia 
(pakan kolesterol 1,5%) dan larutan PTU 0,01% dengan 
dosis 0,5 mg/kg BB ditambahkan suspensi Lactobacillus 
secara oral sebanyak 2 ml/kg BB. Baik pakan standart 
maupun pakan hiperkolesterolemia diberikan sebanyak 20 
g/ekor/hari. Setiap dua kali dalam seminggu selama masa 
perlakuan dilakukan penimbangan bobot badan (BB) tikus 
percobaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis konsentrasi kolesterol kuning telur mengguna-
kan metode Lieberman-Burchard dilakukan untuk mengeta-
hui jumlah kuning telur yang diperlukan untuk membuat 
pakan hiperkolesterolemia (pakan kolesterol 1,5%). Hasil 
analisis dan kurva standar pengukuran konsentrasi 
kolesterol disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1. Dari hasil 
analisis diketahui bahwa konsentrasi kolesterol rata-rata 
kuning telur pada penelitian adalah 13,12 mg/g kuning telur; 
artinya dalam setiap 1 g kuning telur terkandung 0,0369 g 
kolesterol. Dari nilai tersebut dapat diketahui jumlah total 
kolesterol pada kuning telur yang tersedia.  

Analisis konsentrasi kolesterol pakan hiperkolestero-
lemia (pakan kolesterol 1,5%) dengan metode Lieberman-
Burchard dilakukan untuk mengetahui apakah konsentrasi 
kolesterolnya sesuai dengan yang dimaksud yaitu 1,5%. 
Pakan kolesterol 1,5% berarti dalam setiap gram pakan 
tersebut mengandung 0,015 g kolesterol. Hasil analisis dan 
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kurva standar pengukuran konsentrasi kolesterol. Pakan 
hiperkolesterolemia disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 2. 
Analisis konsentrasi kolesterol pakan hiperkolesterolemia 
rata-rata sebesar 13,12 mg/g pakan (Tabel 2); artinya 
dalam setiap 1 g pakan terkandung 0,013 g kolesterol. 
Pakan hiperkolesterolemia pada percobaan ini adalah 
pakan kolestrol 1,5%, berarti dalam setiap 100 g pakan 
terdapat 1,5 g kolesterol. Dalam setiap 1 g pakan kolesterol 
1,5% terkandung 0,015 g kolesterol. Konsentrasi kolesterol 
dalam pakan tersebut kurang dari 0,002 g untuk setiap 
gramnya. Konsentrasi yang tidak sesuai ini dapat 
disebabkan selama pelarutan pakan dengan alkohol-eter, 
pakan tersebut tidak sepenuhnya larut, sehingga ketika 
disentrifugasi kemungkinan masih ada kolesterol yang 
tertinggal dalam endapan. 

Analisis konsentrasi kolesterol pakan standar 
menggunakan metode Lieberman-Burchard, dilakukan 
untuk mengetahui selisih antara konsentrasi kolesterol yang 
terkandung dalam pakan hiperkolesterolemia dengan 
konsentrasi kolesterol pakan standar. Hasil analisis dan 
kurva standar konsentrasi kolesterol pakan standar 
disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 3. Dari hasil analisis 
diperoleh konsentrasi kolesterol pakan standar sebesar 
8,09 mg/g pakan hiperkolesterolemia (Tabel 3).  

 
 
 

Tabel 1. Pengukuran konsentrasi kolesterol kuning telur. 
 

Ulangan 
ke- Absorbansi Faktor 

Pengenceran 
Bobot 
Pakan 

(g) 

Konsentrasi 
kolesterol (mg/g 

kuning telur) 
1 0,5780 2,5 0,03 36,49 
2 0,6620 2,5 0,03 40,63 
3 0,5200 2,5 0,03 33,63 
   Rerata 36,92 

 
 
 
Tabel 2. Pengukuran konsentrasi kolesterol pakan hiperkolesterolemia. 
 

Ulangan 
ke- Absorbansi Faktor 

pengenceran 
Bobot 
pakan 

(g) 

Konsentrasi 
kolesterol 

(mg/g pakan) 
1 0,4360 5 0,20 10,1200 
2 0,7960 5 0,20 16,9450 
3 0,5500 5 0,20 12,2850 
   Rerata 13,1170 

 
 
 
Tabel 3. Pengukuran konsentrasi kolesterol pakan standar. 
 

Ulangan 
ke- Absorbansi Faktor 

pengenceran 
Bobot 
pakan 

(g) 

Konsentrasi 
kolesterol 

(mg/g pakan) 
1 0,1209 5 0,20 8,5025 
2 0,1232 5 0,20 8,6925 
3 0,1035 5 0,20 7,0625 
   Rerata 8,0858 

 
 
 
Tabel 4. Konsumsi pakan harian perata tikus putih wistar selama 
masa perlakuan (g). 
 
Kelompok Rata-rata (g) Standart deviasi 
Kontrol (-) 17,98 3,42 
Kontrol (+) 16,50 3,01 
Perlakuan 16,40 3,03 
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Gambar 1. Kurva standar kolesterol pengukuran konsentrasi 
kolesterol kuning telur. 
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Gambar 2. Kurva standar kolesterol pengukuran konsentrasi 
kolesterol .pakan hiperkolesterolemia.  
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Gambar 3. Kurva standar kolesterol pengukuran konsentrasi 
kolesterol pakan standar. 

 
 
Selisih konsentrasi kolesterol antara pakan 

hiperkolesterolemia dengan pakan standar hanya 0,005 g. 
Pakan standar juga mengandung kolesterol cukup tinggi, 
tetapi konsentrasi tersebut kemungkinan juga dipengaruhi 
senyawa sterol lain yang ikut terbaca serapannya. Sterol 
tersebut kemungkinan terdapat dalam salah satu komponen 
penyusun pakan standar. Konsumsi pakan harian rata-rata 
hewan uji selama masa perlakuan disajikan pada Tabel 4. 

Pada kelompok perlakuan diperoleh angka rata-rata 
konsumsi pakan harian hewan uji sebesar 16,4 g. Pada 
kelompok kontrol negatif konsumsi pakan harian rata-rata 
sebesar 17,98 g dan kelompok kontrol positif sebesar 16,50 
g. Konsumsi pakan harian rata-rata tertinggi adalah pada 
kelompok kontrol negatif yang diberi pakan standar. Dari 
Tabel 4 diketahui bahwa konsumsi pakan harian rata-rata 
selama masa perlakuan tidak sama untuk masing-masing 
kelompok. Kelompok kontrol negatif yang diberi pakan 
standar konsumsi pakannya lebih tinggi dibandingkan 
kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan yang 
diberi pakan hiperkolesterolemia, sehingga hampir setiap 
hari pakanannya selalu habis. Konsumsi pakan rata-rata 
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kelompok perlakuan adalah 16,4 g/hari. Kelompok kontrol 
positif 16,5 g/hari dan kelompok kontrol negatif 17,98 g/hari. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa tikus percobaan lebih 
menyukai pakan standar yang konsentrasi kolesterolnya 
lebih rendah.  

Perkembangan bobot badan tikus selama masa 
perlakuan disajikan pada Gambar 4. Pada kelompok 
perlakuan bobot badan tikus selama masa percobaan rata-
rata cenderung meningkat. Bobot badan tikus rata-rata 
pada kelompok perlakuan berkisar antara 357-407 g. Pada 
kelompok kontrol negatif bobot badan tikus rata-rata 
berkisar antara 359-397 g. Pada kelompok kontrol positif 
bobot badan hewan rata-rata berkisar antara 349-404 g. 
Kenaikan bobot badan tertinggi adalah pada kelompok 
perlakuan, diikuti kelompok kontrol positif dan kemudian 
kelompok kontrol negatif. 

Selama masa perlakuan bobot badan tikus 
menunjukkan kecenderungan naik. Pertumbuhan bobot 
badan kelompok perlakuan dan kontrol positif lebih tinggi 
dibandingkan kontrol negatif. Hal ini disebabkan kelompok 
kontrol positif dan kelompok perlakuan diberi pakan 
hiperkolesterolemia yang mengandung kolesterol 1,5% 
sehingga bobot badannya lebih besar dari kontrol negatif. 
Dari Gambar 4 diketahui bahwa kelompok kontrol negatif 
bobot badannya setelah hari ke-10 cenderung turun, 
kemudian naik kembali pada hari ke-16. Umur dari tikus 
yang dicobakan sekitar 3 bulan, kemungkinan tikus masih 
dalam masa pertumbuhan sehingga bobot badannya belum 
stabil.  
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Gambar 4. Perkembangan bobot badan tikus selama masa 
perlakuan. 
 

 
Dari Gambar 4 terlihat bahwa kelompok perlakuan 

bobot badannya lebih tinggi daripada kelompok kontrol 
positif. Hal ini berarti Lactobacillus tidak menekan 
perkembangan bobot badan tikus putih yang diberi pakan 
hiperkolesterolemia. Hasil ini berbeda dengan penelitian 
Hotimah (2003), yang menunjukkan bahwa konsumsi 
minuman benalu teh terfermentasi dapat menekan 

perkembangan bobot badan tikus dengan pakan 
hiperkolesterolemia.  

 KESIMPULAN 

Pemberian pakan hiperkolesterolemia berpengaruh 
meningkatkan perkembangan bobot badan tikus putih 
wistar, sedangkan pemberian bakteri Lactobacillus tidak 
menekan perkembangan bobot badan tikus putih wistar 
dengan pakan hiperkolesterolemia.  
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Pengaruh Inokulum Lactobacillus plantarum 1A-2 dan 1BL-2 
terhadap Kualitas Silase Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

The effect of Lactobacillus plantarum 1A-2 and 1BL-2 inoculant on the quality of 
napier grass silage 

SHANTI RATNAKOMALA♥, RONI RIDWAN, GINA KARTINA, YANTYATI WIDYASTUTI 
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong-Bogor 16911. 

Diterima: 23 Nopember 2005. Disetujui: 21 Pebruari 2006. 

ABSTRACT  

Ensiling is one solution to handle lack of forage at dry and wet season in tropical area. Napier grass (Pennisetum purpureum) is a popular 
crop conserved as silage, regarded with a relatively high dry matter (DM) content and adequate water soluble carbohydrates for 
fermentation to lactic acid. The aim of this study was to determine the effect of adding lactic acid bacteria inoculants to Napier grass at 
ensiling on the quality of silage. Two strain lactic acid bacteria inoculants Lactobacillus plantarum 1A-2 and 1BL-2 were added to the grass 
at different variation of inoculants , single or mix strain (0%, 0.1%, 0.3%, 0.5%, and 1%) with 3% of rice brand as additive, and incubated for 
30 days. The 1A-2 inoculants treatment lowered the pH between 3.67 to 4.18 and increased the lactate level of the grass silage 0.3 to 0.34 
mg mL-1 compared with the control and other treatments. The parameters for destruction is under 5% and DM loss was considerably lower 
in single inoculants 1BL-2 (0.01-3.97%) and 1A-2 (0.31-5.18%). 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: silage, fermentation, potential microorganism, lactic acid bacteria. 

PENDAHULUAN 

Kekurangan hijauan segar sebagai pakan ternak sudah 
lama dirasakan oleh peternak di Indonesia. Seringkali 
peternak menanggulanginya dengan cara memberikan 
pakan seadanya yang diperoleh dengan mudah dari 
lingkungan di sekitarnya. Pemberian pakan ternak yang 
seadanya sangat mempengaruhi produktivitas ternak, 
terlihat dari lambatnya pertumbuhan atau minimnya 
peningkatan berat badan (BB) bahkan sampai mengalami 
sakit. Pembuatan silase merupakan salah satu cara yang 
sangat berguna untuk tetap menggunakan materi tanaman 
dengan kualitas nutrisi yang tinggi sebagai pakan ternak di 
sepanjang waktu, tidak hanya untuk musim kemarau 
(Ohmomo et al., 2002a). Pengawetan hijauan segar atau 
yang disebut silase diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan kekurangan hijauan segar terutama pada 
musim kemarau yang selanjutnya dapat memperbaiki 
produktivitas ternak. Produktivitas ternak merupakan fungsi 
dari ketersediaan pakan dan kualitasnya. Ketersediaan 
pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya suhu 
harian, iklim, dan ketersediaan air tanah. Faktor tersebut 
sangat mempengaruhi ketersediaan hijauan pakan ternak 
yang diharapkan kontinyu sepanjang tahun (Ridwan dan 
Widyastuti, 2001). 

Teknologi pembuatan silase sudah lama dikenal dan 
berkembang pesat di negara yang mengalami musim 

dingin. Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan 
oleh bakteri asam laktat secara anaerob. Bakteri asam 
laktat akan menggunakan karbohidrat yang terlarut dalam 
air (water soluble carbohydrate, WSC) dan menghasilkan 
asam laktat. Asam ini akan berperan dalam penurunan pH 
silase (Ennahar, et al., 2003). Selama proses fermentasi 
asam laktat yang dihasilkan akan berperan sebagai zat 
pengawet sehingga dapat menghindarkan pertumbuhan 
mikroorganisme pembusuk. Bakteri asam laktat dapat 
diharapkan secara otomatis tumbuh dan berkembang pada 
saat dilakukan fermentasi secara alami, tetapi untuk 
menghindari kegagalan fermentasi dianjurkan untuk 
melakukan penambahan inokulum bakteri asam laktat 
(BAL) yang homofermentatif, agar terjamin berlangsungnya 
fermentasi asam laktat. Inokulum BAL merupakan additive 
paling populer dibandingkan asam, enzim atau lainnya 
(Bolsen et al., 1995). Peranan lain dari inokulum BAL 
diduga adalah sebagai probiotik, karena inokulum BAL 
masih dapat bertahan hidup di dalam rumen ternak 
(Weinberg et al., 2004) dan silase pakan ternak dapat 
meningkatkan produksi susu dan pertambahan berat badan 
pada sapi.  

Produk inokulum komersial yang beredar di pasaran 
sebagian besar produksi luar negeri. Indonesia sangat 
terbuka kesempatan untuk mengembangkan inokulum 
dengan menggunakan isolat bakteri asam laktat lokal. 
Tingginya keanekaragaman mikroorganisme yang ada di 
Indonesia khususnya BAL sangat memungkinkan untuk 
ditemukannnya isolat potensial melalui skrining yang efektif. 
Tahap selanjutnya isolat potensial tersebut dapat 
dikembangkan sebagai inokulum silase (Ridwan dan 
Widyastuti, 2001). Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya telah diketahui bahwa ada beberapa 
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isolat potensial untuk dijadikan inokulum silase seperti 
Lactobacillus sp., Pediococus sp, dan Streptococus sp.  

BAHAN DAN METODE 

Biakan BAL utama yang digunakan dalam penelitian ini 
berasal dari genus Lactobacillus, yang terdiri dari 2 isolat 
yaitu Lactobacillus plantarum 1BL-2 yang diisolasi dari 
buah-buah tropika dan Lactobacillus plantarum 1A-2 yang 
diisolasi dari tape (Widyastuti et al., 1998). Isolat BAL 
ditumbuhkan dalam media cair MRS dan diinkubasikan 
pada suhu 30oC selama 17-18 jam. Beberapa BAL lain 
yang digunakan pada penelitian ini adalah Pediococcus 
pentosaceus DSB 6-5, Lactobacillus brevis DSB-1, 
Lactobacillus paracasei DR 3-2-1, Lactobacillus curvatus 
DR 2-1-1 hanya digunakan pada waktu pengukuran 
konsumsi glukosa.  

Bahan tanaman yang digunakan dalam pembuatan 
silase adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum) yang 
berasal dari Kebun Plasma Nutfah Cibinong. Rumput gajah 
dipotong-potong dengan menggunakan mesin pemotong 
rumput (chopper) menjadi berukuran kurang lebih 3-5 cm, 
dan kemudian dilayukan selama sekitar 20 jam pada 
tempat yang terbuka dan teduh. Pembuatan silase rumput 
gajah dilakukan dalam skala laboratorium dengan 
menggunakan silo mini tower terbuat dari pralon dengan 
kapasitas 800-1000 g. Perlakuan yang diterapkan dengan 
memvariasikan penambahan jumlah inokulum bakteri asam 
laktat (0%; 0,1%; 0,3%; 0,5%; dan 1% (v/w)), baik sebagai 
inokulum tunggal (L. plantarum 1BL-2 atau L. plantarum 1A-
2) dan sebagai inokulum campuran (L. plan-tarum 1BL-2 
dan 1A-2). Seluruh perlakuan mendapatkan penambahan 
dedak padi sebanyak 3% (w/w) dan inkubasi silase 
dilakukan selama 30 hari (Ridwan et al., 2005). 

Parameter yang diukur sebagai kualitas silase yang baik 
adalah: bahan kering (% BK), abu (%), bahan organik (% 
BO), suhu silase (oC), persentase kerusakan silase, pH, 
jumlah BAL (log 10 cfu) (Cappucino dan Sherman, 2001), 
total Asam (mg mL-1) (metode trimetrik), dan asam laktat 
(Barker dan Summerson, 1941). Rancangan yang 
digunakan adalah rancangan acak lengkap dan dianalisis 
dengan sidik ragam dan apabila terdapat perbedaan 
dilakukan uji jarak Duncan (Steel dan Torrie, 1995). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualitas suatu silase diperlihatkan oleh beberapa 
parameter seperti pH, suhu, tekstur, warna, dan kandungan 
asam laktatnya. Derajat keasaman (pH) yang optimum 
untuk silase yang baik sekitar 3.8 sampai 4.2. dan akan 
memperlihatkan tekstur dan warna silase yaitu halus dan 

hijau kecoklatan. Kegagalan dalam pembuatan silase dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 
proses pembuatan yang salah, terjadi kebocoran silo 
sehingga tidak tercapai suasana di dalam silo yang 
anaerobik, tidak tersedianya karbohidrat terlarut (WSC), 
berat kering (BK) awal yang rendah sehingga silase 
menjadi terlalu basah dan memicu pertumbuhan organisme 
pembusuk yang tidak diharapkan. 

Konsumsi glukosa.  
Inokulum BAL untuk silase dapat terdiri dari isolat 

tunggal maupun campuran. Salah satu cara untuk menyeleksi 
inokulum yang akan digunakan dalam pembuatan silase 
adalah perlu diketahui konsumsi glukosanya. Kelompok 
bakteri asam laktat memfermentasikan karbohidrat menjadi 
energi dan asam laktat (Jay, 2000). Jalur metabolik yang 
terjadi akan berbeda ketika glukosa sebagai sumber karbon 
utama, bakteri homofermentatif seperti Lactococcus dan 
Streptococcus menghasilkan dua laktat dari satu molekul 
glukosa, sementara bakteri heterofermentatif seperti 
Leuconostoc dan Weissella mengubah molekul glukosa 
menjadi laktat, etanol dan karbon dioksida (Caplice dan 
Fitzgerald, 1999; Jay, 2000; Kuipers et al., 2000). Tabel 1 
menunjukkan konsumsi glukosa 6 isolat terpilih baik berupa 
inokulum tunggal maupun campuran, pada media cair 
glucose yeast peptone (GYP). 

 
 

Tabel 1. Konsumsi glukosa oleh isolat BAL tunggal dan campuran 
pada media GYP. 
  
Isolat 
BAL 

OD 620 nm 
MRS Broth 

Kandungan 
glukosa 
(mg,ml-1) GYP 

Konsumsi 
glukosa 
(mg,ml,-1) 

Persentase 
penggunaan
glukosa (%) 

Blanko 0,084 1137,9   
I 1,74 417,1 720,9 63,4 
II 1,28 661,1 720,8 58,1 
III 1,46 221,8 916,1 80,5 
IV 1,73 565,8 572,1 49,7 
V 0,93 1137,9 0 0 
VI 1,65 1137,9 0 0 
I+II 1,64 278,4 859,5 75,5 
I+III 1,65 185,7 952,2 83,7 
I+IV 1,66 173,6 964,3 84,7 
I+V 1,66 204,2 933,7 82,1 
I+VI 1,66 150,1 987,8 86,8 
II+III 1,54 939,6 198,3 17,4 
II+IV 1,56 684,3 453,6 39,9 
II+V 1,39 828,5 309,4 27,2 
II+VI 1,49 483,3 654,6 57,5 
III+IV 1,58 678,7 459,2 40,4 
III+V 1,10 856,1 281,8 24,8 
III+VI 1,65 218,7 919,2 80,8  
IV+V 1,60 971,7 166,2 14,6 
IV+VI 1,71 435,7 702,2 61,7 
V+VI 1,58 1137,9 0 0 
Keterangan: isolat BAL yang digunakan dalam fermentasi glukosa: 
I = L. plantarum 1BL-2, II = P. pentosaceus DSB 6-5, III = L. brevis 
DSB-1, IV = L. plantarum 1A-2, V = L. paracasei DR 3-2-1, VI = L. 
curvatus DR 2-1-1. 

 
 
 
Tabel 2. Jumlah bakteri asam laktat pada silase rumput gajah dengan berbagai variasi jumlah inokulum. 
 

Jumlah BAL (cfu/ml) 
1BL-2 1A-2 1BL-2 + 1A-2 Konsentrasi BAL 

Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 
Kontrol (+ dedak padi 3%) 0 2,9 x108 0 2,3 x107 0 1,4 x109 
Inokulum BAL 0,1% + dedak padi 3% 1,4x109 2,7 x108 1,7x1011 1,7 x107 1,2x109 4,7 x107 
Inokulum BAL 0,3% + dedak padi 3% 4,2x109 1,5 x108 5,0x1011 2,7 x107 3,5x109 1,2 x108 
Inokulum BAL 0,5% + dedak padi 3% 7,0 x109 2,5 x108 8,4x1011 1,4 x107 5,8x109 1,3 x107 
Inokulum BAL 1% + dedak padi 3% 1,4x 1010 2,0 x108 1,7x1012 2,5 x107 1,2x1010 6,0 x107 
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Tabel.3. Persentase BK pada silase rumput gajah dengan berbagai 
konsentrasi inokulum BAL. 
 

BK silase (%) Perlakuan 1BL-2 1A-2 Campuran
BK awal 32.50 27.80 29.60 
Kontrol (+ dedak padi 3%) 34.54 a 20.63 21.37 
Inokulum 0,1% + dedak padi 3% 30.77 ab 25.80 21.70 
Inokulum 0,3% + dedak padi 3% 30.65 ab 22.10 21.10 
Inokulum 0,5% + dedak padi 3% 28.90 b 23.73 23.40 
Inokulum 1% + dedak padi 3% 29.92 ab 23.57 23.33 
Keterangan: superskrip menunjukan perbedaan nyata (p<0,01). 

 
Berdasarkan hasil seleksi, inokulum silase terbaik 

adalah isolat campuran I dan IV (L. plantarum 1BL-2 dan 
1A-2), dengan persentase penggunaan glukosa 84,7%. 
Isolat tersebut dipilih dalam pembuatan silase rumput 
gajah. Selanjutnya Lactobacillus homofermentatif berperan 
penting dalam pembuatan silase yang berkualitas baik. L. 
plantarum biasanya berperan sebagai mikroorganisme 
homofermentatif utama dalam fermentasi silase. Beberapa 
jenis Lactococcus berperan membentuk lingkungan asam 
pada permulaan fermentasi silase, dan selanjutnya menjadi 
mikroorganisme yang dominan (Ohmomo et al., 2002b). 

Pembuatan silase 
Pembuatan silase rumput gajah dilakukan dengan 

berbagai perlakuan (Tabel 2). Jumlah koloni BAL setelah 
suasana asam cukup stabil yaitu pH antara 3,8-4,2 atau 
sesudah proses ensilase berakhir, pada umumnya 
mengalami penurunan. Penambahan inokulum pada HMT 
dimaksudkan untuk menjamin pertumbuhan BAL agar 
dapat mencapai 105-106 cfu/g hijauan (Weinberg et al., 
2003). Asam yang dihasilkan oleh BAL itu sendiri akan 
terakumulasi dan menghambat pertumbuhan populasi 
bakteri selanjutnya (McDonald et al., 1991) (Tabel 2). 
Populasi BAL tertinggi terdapat pada kontrol, sehingga BAL 
yang tumbuh merupakan BAL yang ada secara alami pada 
rumput gajah. Pada perlakuan dengan inokulum tunggal 
1BL-2 jumlah bakteri BAL yang tumbuh setelah ensilase 
umumnya turun 1-2 digit, sedangkan pada inokulum tunggal 
1A-2 turun sekitar 4-5 digit dan pada inokulum campuran 
turun sekitar 1-3 digit. Hal ini disebabkan produksi asam 
dari inokulum tunggal 1A-2 lebih banyak dibandingkan 
dengan inokulum tunggal 1BL-2. Pada Gambar 1 terlihat 
bahwa pH silase yang dihasilkan dengan perlakuan 
inokulum tunggal 1A-2 lebih rendah (3,67-4,18) dengan nilai 
terendah terjadi pada perlakuan konsentrasi 1%, 
dibandingkan dengan inokulum tunggal 1BL-2 (pH 3,94-
4,59) dan inokulum campuran (pH 3,86-5,16).  

Berdasarkan analisis sidik ragam, perlakuan pemberian 
inokulum tunggal 1BL-2 dan inokulum campuran sebanyak 
0,1%, 0,3% 0,5% dan 1%, berbeda nyata (p< 0,05) 
terhadap pH yang dihasilkan dibandingkan kontrol, tetapi di 
antara keempat konsentrasi inokulum tersebut tidak 
terdapat perbedaan nyata. Secara keseluruhan pemberian 
inokulum BAL baik tunggal maupun campuran pada 
konsentrasi 0,1%, 0,3%, dan 0,5% memberikan hasil silase 
yang baik yaitu dengan pH antara 4,0-4,5. Kualitas silase 
yang baik selalu diperlihatkan dengan didapatkannya pH 
yang optimum. Menurut McDonald et al. (1991), dengan 
menjaga kondisi lingkungan tetap anaerob dan asam (pH 
sekitar 4), silase dapat disimpan dalam jangka waktu yang 
lama tanpa kerusakan. Johnson et al. (2005) melaporkan 
penggunaan vakum pada silo plastik skala laboratorium 
dengan inokulum menghasilkan pH 3.94 (p<0.001) dan 
tanpa inokulum 4.21. Hal ini menunjukan bahwa inokulum 
sangat berperan dalam proses fermentasi silase. 
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Gambar 1. Derajat keasaman (pH) silase rumput gajah dengan 
berbagai konsentrasi inokulum BAL. 
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Gambar 2. Total Asam pada silase rumput gajah dengan berbagai 
variasi konsentrasi inokulum BAL. 
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Gambar 3. Kandungan asam laktat pada silase rumput gajah 
dengan berbagai konsentrasi inokulum BAL. 
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Gambar 4. Kehilangan BK pada silase rumput gajah dengan 
berbagai konsentrasi inokulum BAL. 
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Gambar 5. Kerusakan pada silase rumput gajah. 
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Gambar 2 menunjukkan total asam yang dihasilkan 
selama proses ensilase rumput gajah pada setiap 
perlakuan. Total asam merupakan akumulasi dari asam-
asam yang diproduksi oleh bakteri selama proses ensilase 
berlangsung. Dari gambar ini diketahui bahwa total asam 
yang dihasilkan bakteri bervariasi pada setiap perlakuan. 
Produksi asam tertinggi dengan inokulum tunggal 1BL-2 
terjadi pada konsentrasi inokulum 0,3% yaitu 5,38 mg mL-1, 
sedangkan inokulum 1A-2 pada 0,5% sebesar 4,81 mg mL-1, 
dan inokulum campuran terjadi pada konsentrasi 0,1% 
sebesar 4,70 mg mL-1. Berdasarkan analisis sidik ragam, 
pada inokulum tunggal 1BL-2, perlakuan konsentrasi 
inokulum 0,3% berbeda nyata (p< 0,05) dengan kontrol dan 
perlakuan lainnya. Sedangkan pada inokulum tunggal 1A-2, 
tidak berbeda nyata antara kontrol dan perlakuan. 
Pemberian inokulum campuran memberikan perbedaan 
nyata pada perlakuan konsentrasi 0,1%, 0,3% dan 0,5% 
dibandingkan kontrol (p< 0,05). 

Pada Gambar 3 disajikan hasil analisis asam laktat 
pada silase rumput gajah. Kandungan asam laktat tertinggi 
terdapat pada perlakuan dengan menggunakan inokulum 
tunggal 1A-2, yaitu berkisar antara 0,30-0,34 mg mL-1. 
Perlakuan dengan menggunakan inokulum tunggal 1BL-2 
memberikan asam laktat antara 0,05-0,09 mg mL-1, sedang 
pada inokulum campuran antara 0,12-0,27 mg mL-1. 

Pada Tabel 3 terlihat BK pada semua perlakuan 
umumnya mengalami penurunan. Berdasarkan analisis 
sidik ragam, semua perlakuan berbeda nyata (p<0,01) pada 
penambahan inokulum 1BL-2 dibandingkan dengan kontrol, 
tetapi pada perlakuan dengan inokulum 1A-2 dan inokulum 
campuran tidak berbeda nyata. Dari BK awal yang berkisar 
antara 29,6-32,5%, penurunan yang paling rendah terjadi 
pada perlakuan dengan inokulum tunggal 1BL-2 pada 
konsentrasi 0,1% yaitu 1,73% dan perlakuan dengan 
inokulum tunggal 1A-2 konsentrasi 0,1% yaitu 2%, 
sedangkan pada inokulum campuran konsentrasi 0,5% 
menurun sebesar 6,2%. Kehilangan BK paling tinggi terjadi 
pada silase yang menggunakan inokulum campuran 
konsentrasi 0,3% yaitu 9,55% (Gambar 4). Dari Gambar 4 
terlihat bahwa secara keseluruhan perlakuan penambahan 
inokulum tunggal 1BL-2 mengalami kehilangan BK yang 
paling rendah (0,01-3,97%), diikuti oleh inokulum 1A-2 
(0,31-5,18%), dan inokulum campuran (6,85-9,55%). 
Parakatsi (1999) melaporkan bahwa kehilangan BK 10% 
pada silase masih dalam batas yang normal. 

Kerusakan silase diperhitungkan sebagai persentase 
dari silase yang rusak dibandingkan dengan jumlah 
keseluruhan silase dalam satu silo. Silase yang mengalami 
kerusakan dapat terlihat dari tekstur silase yang rapuh 
berwarna coklat kehitaman dan berbau busuk serta banyak 
ditumbuhi jamur. Pada umumnya kerusakan terjadi pada 
permukaan dekat penutup silo. Pada Gambar 5 terlihat 
bahwa kerusakan silase yang paling tinggi dialami oleh 
perlakuan dengan inokulum 1BL-2 konsentrasi 0,3% dan 
1% yaitu 4,18%. Kerusakan pada umumnya terdapat pada 
permukaan silo dalam pembuatan silase ini. Akan tetapi 
taraf kerusakan di bawah 5%, masih dapat digolongkan 
sebagai silase yang baik (Johnson et al., 1998). Sehingga 
dari hasil penelitian ini didapatkan beberapa poin terpenting 
dalam pembuatan silase yang baik yaitu berat kering dari 
material antara 35-40%, pengemasan yang kuat dan rapat, 
temperatur penyimpanan dan adanya bakteri asam laktat 
homofermentatif. 

KESIMPULAN 

Penggunaan inokulum Lactobacillus plantarum 1A-2 
dan Lactobacillus plantarum 1BL-2 dengan berbagai variasi 
dan konsentrasi memberikan berpengaruh cukup baik 
terhadap kualitas silase sebagai pakan ternak. Inokulum 
tunggal 1A-2 menghasilkan pH yang lebih rendah (3,67-
4,18) dan kandungan asam laktat 0,30-0,34 mg mL-1. Pada 
semua perlakuan, tingkat kerusakannya cukup kecil (< 5%). 
Kehilangan bahan kering, dengan penambahan inokulum 
tunggal memberikan jumlah kehilangan yang relatif kecil 
yaitu 1BL-2 (0,01-3,97%) dan 1A-2 (0,31-5,18%). Perlakuan 
konsentrasi inokulum tidak memberikan perbedaan nyata 
terhadap kualitas silase, sehingga konsentrasi paling kecil 
yaitu 0,1% v/w yang dianjurkan untuk ditambahkan pada 
pembuatan silase. 
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Impatiens spp. (Balsaminaceae) endemik di Sumatera dan 
Potensinya sebagai Tanaman Hias 

 Endemic species of Impatiens spp. (Balsaminaceae) in Sumatra and its possibility as 
an ornamental plants  
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ABSTRACT  
Inventory study of Impatiens has been done in Sumatra. Twenty five species of Impatiens were colleted from several research sites. Based 
on the morphological flower and their color, 9 species among them, such as I. tujuhensis Utami & T. Shimizu, I. elephanticeps Grey-Wilson, 
I. sorikensis N. Utami, I. pilosivitata Grey-Wilson, I. steenisii Grey-Wilson, I. sidikalangensis Grey-Wilson, I. pseudoperezii Grey-Wilson, I. 
rubriflora Grey-Wilson, and I. batanggadisensis N. Utami have potential as ornamental plants. I. tujuhensis Utami et T. Shimizu is closely 
related to I. elephanticeps Grey-Wilson. The two taxa are characterized by lower sepal like an elephant’s trunk, but I. tujuhensis differs from 
I. elephanticeps in having leaf lamina pubescent above with crenulated margins, petioles with several stipulated glands, the smaller tepals 
densely pubescent outside, but with lateral united petals which are bent backward along the midrib, the upper portions of the lateral united 
petals with a brown-purple patch and the dorsal petal with dense brown-purple reticulation inside. I. sorikensis N. Utami finds its closest ally 
in I. pilosivitata Grey-Wilson. They differ in a number of important aspects: the shape of the lateral petals, the color of the flowers, and the 
shape of the leaves. I. steenisii Grey-Wilson has a broader navicular lower sepal with a short incurved spur; flowers when viewed from the 
front have a curious bilateral asymmetry caused by a twist in the lateral united petals. I. sidikalangensis Grey-Wilson is characterized by 
rather flat or shallowly cupped, white or pale pink flowers, the dorsal petal and the base of the two lateral petals stained with reddish or 
lilac-purple. I. pseudoperezii Grey-Wilson has large pink or purple, with long curved spurs. I. rubriflora Grey-Wilson is the only species with 
red flowers, with its stout inflorescence and narrow bucciniform lower sepal. I. batanggadisensis N. Utami is characterized by yellow flowers 
with red markings on the bases of the two lateral petals, emarginated lower petals, and glabrous leaves.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan kawasan yang mempunyai 
keanekaragaman hayati tinggi. Kekayaan floranya sudah 
banyak dikenal, terutama dari keragaman bentuk dan 
keunikannya sebagai tumbuhan tropis. Di hutan belantara 
Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 5.000 jenis 
tumbuhan tropis asli. Namun hingga kini penggalian potensi 
tanaman hias tropis asli Indonesia belum dilakukan secara 
optimal oleh bangsa Indonesia sendiri.  

Impatiens atau sering disebut juga inai air merupakan 
satu-satunya marga dalam suku Balsaminaceae (Pacar-
pacaran) yang mempunyai nilai ekonomi (Burkill, 1935; 
Waller, 1979). Di dunia terdapat ± 850 jenis (Grey-Wilson, 
1980), sedangkan di Indonesia baru diketahui sekitar 50 
jenis, tersebar di Jawa ± 10 jenis (Baker dan Bakhuizen, 
1963),  sisanya di Sumatera, Papua, dan Sulawesi. 
Tanaman ini mempunyai bunga yang indah sepintas mirip 
anggrek (Mabberley, 1987). Di Indonesia jenis ini belum 
dikenal dan dimanfaatkan orang. Impatiens berpotensi 
sebagai tanaman hias yang cantik. Salah satu jenis 
Impatiens endemik asal Sumatera Barat, I. tujuhensis Utami 
et T. Shimizu (Shimizu dan Utami, 1997) telah dipilih 

sebagai gambar perangko dalam seri “Negara Kesatuan RI 
dalam Puspa” Januari 2004. Impatiens disukai karena 
mudah tumbuh, tidak henti berbunga sepanjang musim, 
tahan terhadap naungan dan polusi udara (Schoen dkk., 
1994). Beberapa jenis Impatiens seperti I. capensis 
Meerburgh, I. chinensis L. dan I. glandulifera Royle yang 
berasal dari Amerika, India, dan Eropa telah dimanfaatkan 
sebagai tanaman obat dan bahan pewarna (Butcher, 1961). 

Untuk mendapatkan jenis-jenis Impatiens yang 
berpotensi sebagai tanaman hias, maka dilakukan 
eksplorasi jenis-jenis Impatiens yang terdapat di Sumatera. 
Inventarisasi jenis-jenis Impatiens ini sangat penting untuk 
mempelajari keanekaragaman jenis, variasi morfologi dan 
persebarannya; serta mendapatkan jenis yang dapat 
dikembangkan sebagai tanaman hias. Impatiens dapat 
diperbanyak dengan biji dan stek batang (Pool, 1941). 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2004, di 
Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yaitu: Gunung Kerinci, 
Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, 
Gunung Sibayak, dan Taman Nasional (TN) Batang Gadis, 
Panyabungan. Penelitian ini mencakup kegiatan eksplorasi 
dan inventarisasi. Untuk melihat keberadaan Impatiens di 
kawasan hutan seperti lantai hutan, pinggir sungai, dan 
bebatuan dilakukan penjelajahan/survai. Pengamatan 
dilakukan pada setiap perjumpaan dengan Impatiens, 
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disertai pencatatan dan koleksi, kemudian dibuat spesimen 
herbariumnya. Hasil koleksi lapangan disimpan dan 
diidentifikasi di Herbarium Bogoriense, Bidang Botani, 
Pusat Penelitian Biologi, LIPI, Bogor. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ciri umum marga Impatiens 
Impatiens merupakan herba semi sukulen, beberapa 

jenis di antaranya berupa setengah perdu, mahkota bunga 
mempunyai taji. Buah berbentuk kapsul, di dalam kapsul 
yang telah tua atau kuning tersimpan biji. Buah tua yang 
tersentuh dapat pecah dan biji-biji di dalamnya akan 
berpencaran. Sifat buah tua yang pecah dan memencar biji 
apabila tersentuh menyebabkan tumbuhan ini disebut busy 
lizzy atau touch me not (Cronquist, 1988). Menurut Grey-
Wilson (1980), bunga Impatiens terdiri atas: (i) Sepasang 
daun kelopak lateral, kecil dan umumnya terletak di antara 
daun kelopak bawah (lower sepal) dan daun mahkota 
dorsal (dorsal petal); (ii) Daun kelopak bawah merupakan 
suatu struktur yang besar dan luas pada posisi ventral, 
terletak di bawah tangkai bunga, umumnya mempunyai taji 
yang mencolok; (iii) Daun mahkota dorsal yang terletak 
pada posisis dorsal, terpisah dari daun mahkota lain, datar 
(flatish) atau berkantong (cucullate); (iv) Daun mahkota 
lateral yang bersatu (lateral united petals), terdiri dari 2 
pasang daun mahkota lateral. Daun mahkota lateral terdiri 
dari daun mahkota atas (upper petal) dan daun mahkota 
bawah (lower petal). Bagian ini juga sering disebut daun 
mahkota atas lateral (upper lateral petal) dan daun mahkota 
bawah lateral (lower lateral petal).  

Dalam penelitian ini dikoleksi 25 jenis Impatiens dari 
Sumatera, yaitu: Impatiens forbesii Hook.f. ex E. G. Baker , 
I. vittelina Grey-Wilson, I. tapanuliensis Grey-Wilson, I. 
junghuhnii Miq., I. pyrrhotricha Miq., I. tujuhensis Utami et 
T. Shimizu, I. batanggadisensis N. Utami, I. sorikensis N. 
Utami, I. acehensis Grey-Wilson, I. singgalangensis Grey-
Wilson, I. beccarii Hook. F. Ex. Dunn., I. diepenhorstii Miq., 
I. delectans Ridley, I. pilosivitata Grey-Wilson, I. dewildeana 
Grey-Wilson, I. sidikalangensis Grey-Wilson, I. 
buennemeijeri Grey-Wilson, I. perezii Teijsm. Ex. Miq., I. 
elephanticeps Grey-Wilson, I. pseudoperezii Grey-Wilson, I. 
alboflava Miq., I. eubotrya Miq., I. steenisii Grey-Wilson, I. 
calendulina Grey-Wilson, dan I. rubriflora Grey-Wilson.  Dari 
jumlah ini 9 jenis di antaranya berpotensi sebagai tanaman 
hias karena mempunyai bentuk daun mahkota (petala) unik, 
menarik, dan berwarna mencolok seperti kuning-orange, 
merah, dan merah muda, yaitu: Impatiens tujuhensis Utami 
et T. Shimizu, I. steenisii Grey-Wilson, I. sidikalangensis 
Grey-Wilson, I. pseudoperezii Grey-Wilson, I. rubriflora 
Grey-Wilson, I. pilosivitata Grey-Wilson, I. elephanticeps 
Grey-Wilson, I. sorikensis N. Utami dan I. batanggadisensis 
N. Utami. Berikut deskripsi masing-masing jenis tersebut. 

Impatiens tujuhensis Utami & T. Shimizu  
Kew Bull. 52 (2): 435-442. 1997, I. elephanticeps Grey-

Wilson, Kew Bull. 44:95. 1989 
Herba mempunyai stolon, tinggi 30-100 cm. Daun 

tersusun spiral, helaian daun berbentuk lonjong sampai 
bulat telur, ujung daun meruncing, pinggir daun berombak 
dengan permukaan daun atas berbulu kasar dan bagian 
bawah gundul; tulang daun terdiri 9-13 pasang; tangkai daun 
panjang 2-5 cm dengan 2-4 pasang kelenjar bertangkai 
pendek (stipitate glands). Perbungaaan berbentuk tandan, 
dengan 1-4 bunga, tangkai bunga panjang 2,5-8 cm. Bunga 
berwarna kuning-merah kekuningan, daun kelopak lateral 
dua, berbentuk bulat telur-lonjong, permukaan luar berbulu; 
daun mahkota bawah berbentuk perahu/kapal, bertaji, 

berbulu; daun mahkota dorsal berwarna kuning-merah ke 
kuningan, berbentuk perahu, dengan garis-garis berwarna 
ungu ke coklatan di bagian dalam dan berbulu pada bagian 
luar; daun mahkota lateral yang bersatu, terlepas, melekuk 
sampai pertengahan, daun mahkota bawah meruncing 
jantung terbalik, ujung terbelah dua, daun mahkota atas 
berwarna coklat ke unguan. Buah kapsul. 

Nama daerah: Inai air 
Persebarannya: Sumatera, Indonesia; endemik 
Tempat tumbuh: Tepi sungai, lantai hutan, 1000-1400 m dpl. 

Impatiens steenisii Grey-Wilson  
Kew Bull. 44: 67-106. 1989 
Herba mempunyai stolon, tinggi 40-100 cm, batang 

agak langsing, menanjak sampai lurus. Helaian daun 
berbentuk lanset-bulat telur, ujung daun runcing terbalik, 
pinggir daun berombak, tulang daun terdiri 4-10 pasang, 
tangkai daun panjang 1-4 cm. Perbungaan berbentuk 
tandan, terdiri 2-5-(10) bunga, berwarna kuning tua, merah 
atau merah kekuningan di bagian luar, bilateral asimetri, 
ujungnya twisted (membelit) pada satu sisi (jika dilihat dari 
depan). Daun kelopak lateral 2, berbentuk ginjal, 
berembang (apiculate). Daun kelopak bawah berbentuk 
perahu (navicular), taji pendek melendut (incurved). Daun 
mahkota dorsal berkantong, berbentuk bulat telur bila pipih 
dengan tonjolan yang runcing pada bagian atasnya. Daun 
mahkota lateral yang bersatu, setiap pasangan bebentuk 
lonjong, daun mahkota bawah setiap pasangan , bulat telur, 
asimetrik. Buah kapsul, berbentuk pipih-gelendong. 

Persebaran: Sumatera Utara, Aceh, endemik 
Tempat tumbuh: hutan pegunungan, tempat lembab dan 

aliran sungai, 1500-2500 m dpl. 

Impatiens sidikalangensis Grey-Wilson  
Kew Bull. 44: 67-106. 1989. 
Tanaman ini berasal dari Sidikalang, daerah penghasil 

kopi di Sumatera Utara. Berupa herba kecil, mempunyai 
stolon, tinggi ± 25 cm. Batang menanjak, berbulu pada 
batang muda dan bertahap menjadi gundul pada batang 
tua. Daun berwarna hijau dengan cahaya atau flushed 
ungu, berbentuk bulat telur sampai lonjong, ujung daun 
tumpul terbalik, pinggir daun berombak sampai bergerigi, 
tulang daun 4-5 pasang, berbulu pada permukaan atas dan 
bawah. Bunga tandan terdiri 1-2, berwarna putih atau ungu 
muda dengan warna maroon atau ungu tua pada bagian 
atas. Daun kelopak lateral berbentuk bulat telur, berbulu. 
Daun kelopak bawah berbentuk perahu dangkal, dengan 
taji berbentuk benang, melengkung pada ujungnya, 
berbulu. Daun mahkota dorsal berkantong. Daun mahkota 
lateral yang bersatu, pada setiap pasang berbentuk bulat 
telur; daun mahkota bawah asimetrik, bulat telur sampai 
lonjong. Buah kapsul, berbentuk kumparan. 

Persebaran: Sumatera Utara, danau Toba, endemik. 
Tempat tumbuh: Hutan pegunungan, 1400 -2200 m dpl. 

Impatiens pseudoperezii Grey-Wilson  
Kew Bull. 44: 67-106. 1989. 

Herba mempunyai stolon, dengan tinggi 15-40 cm, batang 
umumnya simple, berakar pada tunas bagian bawah. Daun 
tersususn spiral, helaian berbentuk jorong, lanset terbalik 
sampai bulat telur terbalik, ujung daun runcing terbalik 
sampai runcing, pinggir daun berombak sampai bergigi, 
tulang daun 5-9 pasang, gundul kecuali pada bagian bawah 
dari pertengahan tulang daun, tangkai daun berbulu, 
dengan 2-7 kelenjar stipitatus (stipitate glands). Perbungaan 
tandan terdiri 1-5, bunga, berwarna merah muda sampai 
ungu atau ungu muda, putih dengan daun telinga atau 
(auricule) berwarna kuning pada bagian kerongkongannya. 
Daun kelopak lateral bulat telur sampai lonjong, daun 



UTAMI – Tanaman hias Impatiens dari Sumatera 

 

137

kelopak bawah bebentuk perahu dengan taji berbentuk 
benang, ujungnya melengkung. Daun mahkota dorsal 
berkantong. Daun mahkota lateral yang bersatu, setiap 
pasang berbentuk bulat telur, terbelah dua; daun mahkota 
bawah berbentuk bulat telur sadak sampai bulat telur 
terbalik. Buah kapsul, berbentuk kumparan. 

Persebaran: Gunung Kerinci, Sumatera Barat 
Tempat tumbuh: Hutan pegunungan, di antara batu-batuan 

sepanjang sungai dan aliran sungai, 1200-2400 m dpl. 

Impatiens rubriflora Grey-Wilson  
Kew Bull. 44: 67-106. 1989. 
Berupa herba menahun, batang lurus, tinggi 100 cm. 

Helai daun bulat telur sampai lonjong sampai lanset terbalik, 
ujung daun runcing, pinggir daun berombak, tulang daun 3-
5 pasang, tangkai daun dengan 1-2 pasang kelenjar. Bunga 
terdiri 2-4, berwarna merah. Daun kelopak lateral tidak 
simetri. Daun kelopak bawah berbentuk corong dengan taji 
melengkung. Daun mahkota dorsal berkantong. Daun 
mahkota lateral yang bersatu, setiap pasang berbentuk 

bundar terbalik, daun mahkota bawah asimetrik. Buah kapsul.  
Persebaran: Jenis ini merupakan satu-satunya Impatiens 

berwarna merah yang terdapat di Sumatera. Jenis lain 
umumnya berwarna kuning, merah kekuningan, ungu, dan 
putih. Jenis yang berwarna merah umumnya terdapat di 
Afrika, Madagaskar, dan India selatan. Sebelumnya dilapor-
kan bahwa jenis ini hanya terdapat di Aceh, tetapi ternyata 
juga tumbuh di kawasan Gunung Tujuh, Sumatera Barat.  

Tempat tumbuh: Hutan pegunungan, tumbuh sampai 
ketinggian 2500 m dpl. 

Impatiens pilosivitata Grey-Wilson  
Kew Bull. 44: 67-106. 1989. 
Jenis ini berbeda dari jenis-jenis Impatiens yang tedapat 

di Sumatera pada umumnya. Berupa herba pendek, tinggi 
6-18 cm. Batang menanjak. Daun tersusun spiral, 
bertumpuk di ujung batang, helaian berbentuk bulat telur 
sampai lonjong, ujung daun tumpul terbalik, pinggir daun 
berombak sampai bergigi, tulang daun 3-7 pasang, berbulu; 
tangkai daun mempunyai 1-3 kelenjar. Perbungaan tandan, 

 

   
Gambar 1. I. tujuhensis Utami et T. 
Shimizu (Foto:  T. Kanaya, 2003) 
 

Gambar 2. I. steenisii Grey-Wilson Gambar 3. I. sidikalangensis Grey-Wilson 
 

   
Gambar 4. I. pseudoperezii Grey-Wilson 
 

Gambar 5. I. rubriflora Grey-Wilson Gambar 6. I. pilosivitata Grey-Wilson 

   
Gambar 7. I. elephanticeps Grey-Wilson. Gambar 8. I. sorikensis N. Utami Gambar 9. I. batanggadisensis N. Utami 
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terdiri 1-2 bunga. Bunga berwarna kuning tangkai bunga 
menanjak, berbulu. Daun kelopak lateral bulat telur 
meruncing, tumpul terbalik, berbulu. Daun kelopak bawah 
berbentuk perahu, taji berbentuk benang, melengkung, 
berbulu. Daun mahkota dorsal berkantong. Daun mahkota 
lateral bersatu, setiap pasang berbentuk lonjong; daun 
mahkota bawah asimetri. Buah kapsul, berbentuk kumparan. 

Persebaran: Sumatera Barat, Gunung Kerinci 
Tempat tumbuh: Hutan pegunungan, 1200-1400 m dpl. 

Impatiens elephanticeps Grey-Wilson  
Kew Bull. 44: 67-106. 1989. 
Tumbuhan ini dinamai I. elephanticeps Grey-Wilson 

karena bentuk daun kelopak bawah dan tajinya menyerupai 
telinga gajah. Tumbuhan ini berupa herba, mempunyai 
stolon, tinggi 50-100 cm, batang, tegak, gundul sampai 
berbulu. Helaian daun lonjong sampai bulat telur atau 
lanset, ujung daun meruncing, pinggir daun berombak 
sampai bergigi; tangkai daun mempunyai 2-6 pasang 
kelenjar. Perbungaan terdiri 1-6, tandan; bunga berwarna 
kuning sampai kuning kemerahan, dengan garis-garis 
merah pada kerongkongan. Daun mahkota lateral yang 
bersatu, setiap pasang berbentuk ginjal; daun mahkota 
bagian bawah setiap pasang menyadak (obliquely). Buah 
kapsul, berbentuk kumparan. 

Persebaran: Sumatera Barat, Gunung Kerinci, endemik. 
Tempat tumbuh: Hutan pegunungan, pinggir sungai, 

1100-1800 m dpl. 

Impatiens sorikensis N. Utami  
Blumea 50 (3) 443: 446, 2005. 
Berupa herba, tinggi 60 cm, batang kurus, berbulu. 

Daun, bersilang; tangkai daun berbulu, mempunyai kelenjar 
stipitatus; helaian daun berbentuk bulat telur sampai 
lonjong, ujung daun meruncing, pinggir daun bergerigi, ke 
dua permukaan daun berbulu. Daun kelopak lateral, 
berbentuk bulat telur, berbulu pada permukaan atas; daun 
kelopak bawah berbentuk perahu, dengan taji berbentuk 
benang. Perbungaan, di ujung, 2-4; bunga berwarna kuning 
sampai kuning kemerahan, tangkai bunga berbulu. Daun 
kelopak lateral 2, berbentuk bulat telur, berbulu pada 
bagian atas; daun kelopak bawah berbentuk perahu, taji 
bentuk benang, berbulu. Daun mahkota dorsal berkantong; 
daun mahkota lateral bersatu, bagian atas setiap pasangan 
berbentuk bulat telur terbalik menyadak (obliquely obovate), 
bagian bawah setiap pasangan berbentuk bulat telur 
terbalik. Buah kapsul, berbentuk kumparan. 

Persebaran: Gunung Sorik Merapi, TN. Batang Gadis, 
Panyabungan, Sumatera Utara, endemik. 

Tempat tumbuh: Lantai hutan sekunder, 1235 m dpl 

Impatiens batanggadisensis N. Utami  
Blumea 50 (3) 443: 446, 2005 
Herba tinggi ± 60 cm, batang lokos. Daun bersilang, 

menumpuk di bagian ujung; helaian daun berbentuk bulat 
telur sampai lonjong, ujung daun runcing, pinggir daun 
berombak, gundul pada kedua permukaannya. Bunga 
terdiri 2-4, berwarna kuning dengan tanda merah pada 
bagian bawah dari kedua daun mahkota lateral yang 
bersatu (lateral united petals). Dua daun kelopak lateral, 
bentuk bulat telur, daun kelopak bawah berbentuk perahu, 
taji berbentuk benang melengkung. Daun mahkota dorsal 
berkantong dengan tonjolan menyerupai sayap pada 
bagian atasnya, daun mahkota lateral bersatu, pada setiap 
pasang berbentuk bulat telur terbalik menyadak (obliquely 
obovate), terbelah dua. Buah kapsul, berbentuk kumparan. 

Persebaran: Gunung Sorik Merapi, TN Batang Gadis, endemik. 
Tempat tumbuh: Di lantai hutan sekunder, 1235 m dpl. 

kunci identifikasi 
Berikut adalah kunci identifikasi jenis-jenis Impatiens 

dari Sumatera yang berpotensi sebagai tanaman hias. 

1.a. Herba mempunyai stolon  …………………………........………  2 
   b. Herba tidak mempunyai stolon  …………...……....……………. 5 
2.a. Batang berbulu  …...............…………..........…………………… 3 
   b. Batang tidak berbulu  …………………………………………… 4 
3.a. Perbungaan terdiri 1-6  ........……………………I. elephanticeps 
   b. Perbungaan terdiri 1-2  ……..………………... I. sidikalangensis 
4.a. Perbungaan terdiri 2-5  .....................……………….. I. steenisii 
   b. Perbungaan terdiri 1-5  …......................……… I. pseudoperezii  
5.a. Bunga berwarna kuning-kuning ke merahan, taji berbentuk 

benang  …............................................................…. I. pilosivitata 
   b. Bunga berwarna merah, merah muda, taji melengkung ........... 6 
6.a Daun kelopak bawah berbentuk perahu  …….........…………… 7 
   b. Daun kelopak bawah berbentuk bucciniform  …........ I. rubriflora  
7.a. Daun mahkota atas pada setiap pasangannya berbentuk 

bulat telur, bergaris coklat-ungu  ….…................... I. tujuhensis 
   b. Daun mahkota atas berbentuk bulat telur sunsang 

menyadak (obliquely obovate)  ............................................... 8 
8.a. Pada ke setiap pasangan daun mahkota atas mempunyai 

tanda merah  ………….....................……….. I. batanggadisensis  
   b. Tidak mempunyai tanda merah pada setiap pasangan 

daun mahkota atas  ……..........................…………. I. sorikensis 

KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini dikoleksi 25 jenis Impatiens dari 
Sumater; 9 jenis di antaranya berpotensi sebagai tanaman 
hias karena mempunyai bentuk daun mahkota unik, 
menarik, dan berwarna mencolok, yaitu: Impatiens 
tujuhensis Utami et T. Shimizu, I. steenisii Grey-Wilson, I. 
sidikalangensis Grey-Wilson, I. pseudoperezii Grey-Wilson, 
I. rubriflora Grey-Wilson, I. pilosivitata Grey-Wilson, I. 
elephanticeps Grey-Wilson, I. sorikensis N. Utami dan I. 
batanggadisensis N. Utami. 
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Keanekaragaman Jenis Hoya (Asclepiadaceae) di Hutan Lindung 
Bukit Batikap, Kalimantan Tengah 

Species diversity of the Genus Hoya (Asclepiadaceae) in Bukit Batikap Sanctuary 
Forest, Central Kalimantan  
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ABSTRACT  
The Genus Hoya (Apocynaceae: Asclepiadoideae) is being appreciated as exotic ornamental plant in Europe, USA and Australia, while in 
Indonesia as the country of origin still neglected. Indonesia was predicted have the highest Hoya species diversity (about 60 species from 
150 species in the world). Among the major Islands in Indonesia, Kalimantan was predicted have the highest diversity in Hoya species. The 
inventory of the species has been done in the Bukit Batikap Sanctuary Forest, Muller Mountain in Central Kalimantan. Nine Hoya species of 
about thirties species in Kalimantan were found in Bukit Batikap, namely: H. coronaria Blume, H. cf. erythrostemma Kerr., H. latifolia G. Don., 
H. mitrata Kerr., H. nummularioides Const., H. pusilla Rintz, H. revoluta Wight, H. scortechinii King & Gamble, and Hoya cf. vaccinioides Hook.f. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Hoya, diversity, Bukit Batikap, Muller Mountain, Kalimantan. 

PENDAHULUAN 

Kelompok tumbuhan Hoya (Asclepiadaceae) berpotensi 
untuk dikembangkan sebagai tanaman hias bernilai 
ekonomi tinggi, karena memiliki bunga yang unik dan indah. 
Hoya merupakan tumbuhan daerah tropis, terutama di Asia 
Tenggara dan sekitarnya (Burton, 1992a). Pada saat ini, 
Hoya mulai populer dan digemari sebagai tanaman hias 
(Hodgkiss, 1997) terutama di Eropa, Amerika Serikat,dan 
Australia. Indonesia diperkirakan memiliki keanekaragaman 
Hoya paling tinggi (Goyder, 1990; Kleijn dan van Donkelaar, 
2001). Sekitar 150-200 jenis Hoya diperkirakan terdapat di 
dunia (Burton, 1992b), dan sekitar 50-60 jenis di antaranya 
terdapat di Indonesia (Rahayu, 1995; 2003). Kajian 
keanekaragaman jenis Hoya di Indonesia belum banyak 
dilakukan. Pengetahuan akan jenis-jenis Hoya yang terdapat 
di Indonesia merupakan data dasar bagi pengembangan 
potensinya sebagai tanaman hias. Publikasi yang memuat 
keanekaragaman jenis Hoya Indonesia sudah sangat 
kadaluwarsa dan hanya mencakup beberapa daerah saja, 
seperti Flora von Netherland Indie (Miquel, 1856), Flora von 
Minahasa (Koorders, 1898) yang dikaji ulang oleh Kleijn 
dan van Donkelaar (2001) dan Flora of Java (Backer dan 
Bakhuizen, 1965). Berdasarkan hasil eksplorasi flora Kebun 
Raya Bogor sejak 1993 (Rahayu, 1999), pulau Kalimantan 
diperkirakan memiliki keanekaragaman jenis Hoya yang 
paling tinggi, tetapi publikasi mengenai jenis-jenis Hoya 
yang terdapat di pulau ini belum ada. Sementara itu, pulau 
Kalimantan termasuk daerah yang paling cepat mengalami 
kerusakan hutan dan perubahan habitat yang merupakan 
tempat hidup Hoya. Hoya merupakan epifit merambat yang 

kelangsungan hidupnya banyak tergantung pada 
keberadaan pohon tumpangannya.  

Sebagai langkah awal kajian jenis-jenis Hoya yang 
terdapat di pulau Kalimantan, dilakukan survai keaneka-
ragaman jenis di kawasan Hutan Lindung Bukit Batikap, 
Pegunungan Muller, Kalimantan Tengah. Penentuan 
kawasan Bukit Batikap sebagai salah satu tujuan kajian 
potensi biodiversitas Pegunungan Muller antara lain 
didasari oleh kompleksitas dan keunikan alam daerah 
tersebut, yang mencakup beberapa tipe hutan dataran 
rendah dan hutan pegunungan.  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian keanekaragaman jenis Hoya dilakukan pada 
tipe-tipe hutan yang terdapat di kawasan Hutan Lindung 
Bukit Batikap, Pegunungan Muller, Kalimantan Tengah. 
Penelitian dilakukan dengan metode random sampling di 
sepanjang jalur ekspedisi. Selain memperhatikan tipe 
hutan, jalur ekspedisi menempuh perbukitan dan pinggiran 
sungai, untuk melihat perbedaan habitat yang lebih spesifik 
terhadap jenis-jenis Hoya. Daerah perbukitan dan jalur 
aliran sungai yang di survai adalah Bukit Ponut/Sungai 
Joloi, Bukit Lin/Lubuk Lin, Bukit Toje/Hulu Joloi, Bukit/ 
Sungai Sopan dan Bukit Lau. 

Dalam penelitian ini, dilakukan pendataan/eksplorasi 
jenis-jenis Hoya yang terdapat di lokasi penelitian. Hoya di 
koleksi sebagai spesimen hidup untuk ditanam sebagai 
koleksi tumbuhan hidup di Pusat Konservasi Tumbuhan 
(PKT) Kebun Raya Bogor dengan cara mengambil stek. 
Beberapa jenis yang terdapat dalam jumlah cukup dibuat 
pula voucher herbariumnya. Voucher herbarium dibuat 
dalam bentuk herbarium kering untuk bagian vegetatif, 
sedangkan bunganya disimpan sebagai herbarium basah 
dalam “Copenhagen mixture” yaitu campuran alkohol 70% 
dan sedikit gliserin. Voucher herbarium disimpan di PKT 
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Kebun Raya Bogor. Identifikasi dilakukan menggunakan 
beberapa specimen herbarium yang terdapat di Herbarium 
Bogoriense serta publikasi-publikasi yang memuat deskripsi 
Hoya di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya (Hooker, 
1885; Constantin, 1936; Backer dan Bakhuizen van den 
Brink, 1965; Rintz, 1978) 

Pencacahan jumlah populasi dilakukan pada masing-
masing habitat untuk mengetahui status kelimpahan jenis 
tersebut pada setiap jalur penelitian. Pencacahan dilakukan 
dengan menghitung frekuensi perjumpaan pada kawasan 
habitat tertentu. Diamati pula faktor ekologi yang 
diperkirakan turut mempengaruhi keberadaan suatu jenis, 
misalnya keberadaan sarang semut. Beberapa jenis Hoya 
dilaporkan memiliki asosiasi dengan semut (Rintz, 1978; 
Kiew dan Anthonysamy, 1995; Weissflog et al., 1999) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi umum lokasi penelitian 
Wilayah Bukit Batikap terbentang antara 0,15-0,25 LU 

dan 113,11-113,11 BT dengan ketinggian antara 150-1600 
m dpl. Daerah ini terletak di perbatasan Kalimantan Tengah 
dengan Kalimantan Barat dan merupakan menara air bagi 
anak-anak sungai Kapuas dan Kahayan. Topografi medan 
umumnya bergelombang dan berbukit-bukit dengan tingkat 
kemiringan lahan rata-rata mencapai 50%. Beberapa 
tempat memiliki lereng yang sangat terjal. Formasi 
geologinya meliputi kawasan bukit batu kapur yang 
membentuk topografi karst. Di beberapa tempat batuannya 
terdiri atas batu pasir dan kuartzit. Secara umum tanah 
kawasan Bukit Batikap merupakan rangkaian kompleks 
podsolik dengan kedalaman dan kandungan tanah liat yang 
bervariasi. Berdasarkan analisis vegetasi oleh Partomiharjo 
(2003), terdapat beberapa tipe hutan kawasan Bukit 
Batikap, yaitu: hutan alluvial, hutan kerangas, hutan 
dipterocarpaceae dataran rendah dan perbukitan, hutan 
pegunungan bawah, hutan pada bukit batu kapur, dan 
vegetasi sub-alpine pada puncak bukit kapur. 

Jenis-jenis Hoya di Bukit Batikap dan deskripsinya 
Marga Hoya R.Br. memiliki deskripsi sebagai berikut:  
Hoya R.Br., Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 1: 26. 1811, 

prepr. 1810; Hooker, FBI 4: 52. 1885; Constantin, Fl. Gen. 
Indo-Chine 4: 125. 1912; Ridley, Fl. Malay Pen. 2: 393. 
1923; Backer dan Bakh. v.d. Brink f., Fl. Java 2: 266. 1965. 
Tipe spesies: Hoya carnosa R.Br. in Trans, Wern. Soc. I. P. 27. 

Tumbuhan epifit atau litofit, merambat atau semak, 
kadang-kadang berakar pada ruas dan perbukuan, pada 
umumnya bergetah putih atau bening. Batang herba atau 
sedikit berkayu, memiliki sedikit percabangan, silindris, licin, 
berambut atau berbulu, diameter batang antara 2-8 mm. 
Daun terletak berseling berhadapan; tebal (sukulen) atau 
sedikit tipis dan kaku seperti kulit, atau tipis seperti kertas; 
helaian daun membundar, membelah ketupat, menjorong, 
melonjong, membundar telur, membundar telur terbalik, 
mamanjang atau melanset, licin, berambut atau berbulu. 
Perbungaan dalam tandan memayung, keluar dari 
perbukuan di antara dua tangkai daun. Tandan membulat 
atau cekung yang ditentukan oleh tingkat keseragaman 
panjang gantilan kuntum bunga. Kelopak 5, tebal, pada 
umumnya berbentuk segitiga atau melancip, kadang 
kadang berbulu atau berambut pada permukaan luarnya. 
Mahkota 5, tebal dan berlilin, melonceng, mendatar 
(membintang), menggulung atau membalik, licin, berambut 
atau berbulu, banyak warna. Mahkota tambahan 5, tebal, 
kaku dan berlilin, licin, mendatar, membalik atau mencuat, 
kadang-kadang terdapat dua warna. Benangsari dan putik 
menyatu dalam badan yang disebut gynostegium. 

Gynostegium berbentuk segilima, terletak pada bagian 
tengah mahkota tambahan. Benangsari memadat 
membentuk polinia. Polinia 5 pasang terdapat pada setiap 
sudut gynostegium, bersayap atau tidak bersayap. Kepala 
putik terdapat pada tengah gynostegium. Bakal buah 2, di 
dalam gynostegium. Buah bumbung, kulit licin atau keriput. 
Biji kecil, menjarum atau memipih, 1-3 cm panjang, berekor 
dengan bulu-bulu halus yang mekar saat buah pecah.  

 Distribusi. Sekitar 150-200 jenis; Asia Tenggara, Indo-
cina, India, Cina, Jepang, Kepulauan Samoa, Kepulauan 
Fiji, Selandia Baru, Australia, Madagaskar, Sri Langka.  

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 9 jenis Hoya di 
Hutan Lindung Bukit Batikap, yaitu H. coronaria Blume, H. 
cf. erythrostemma Kerr., H. latifolia G.Don., H. mitrata Kerr., 
H. nummularioides Const., H. pusilla Rintz, H. revoluta 
Wight, H. scortechinii King & Gamble, Hoya cf. vaccinioides 
Hook.f.. Berikut ini adalah deskripsi masing-masing jenis.  

Hoya coronaria Blume  
Hoya coronaria Blume. in Hook.f., Fl. Br. India 4 (1883) 

58; Ridl., FMP 2 (1923) 400, Fig. 108; Backer in Backer and 
Bakh.f. Fl. Java 2 (1965) 267; Kerr., Fl. Siam.Enum.3(1) 
(1951)35; Rintz, Malay. Nat. J. 30 (1978) 489, Fig. 9. 

Nama daerah. Akar metibul (Sumatera) 
Epifit merambat, bergetah putih. Batang > 5 m panjang, 

c. 4 mm diameter, berbulu. Daun berbulu, 5-6 cm panjang, 
c. 3 cm lebar; melonjong, pangkal membundar, ujung 
melancip. Bunga dalam tandan menghadap ke samping, 
tangkai 1-4 cm panjang, c. 4 mm diameter; gantilan c. 2 cm 
panjang; 1-10 kuntum. Mahkota bunga datar, c. 3 cm 
diameter, bagian dalam gundul dan licin, merah, bagian luar 
berambut, hijau; mahkota tambahan c. 1 cm diameter, 
ujung tumpul, krem. Polinia tidak bersayap. Buah bumbung 
menggembung, c. 20 cm panjang, c. 4 cm diameter, 
pangkal berlekuk, ujung tumpul; kulit keriput, berbulu halus. 
Biji memipih, c. 3 mm panjang, c. 2,5 mm lebar. 

Distribusi dan ekologi. India, Indocina, Malesia. Di Bukit 
Batikap tumbuh menumpang pada pohon di pinggir sungai, 
100 m dpl. Populasi sedang. 

Hoya cf. erythrostemma Kerr.  
Hoya erythrostemma Kerr. in Kerr., Fl. Siam. Enum. 3 

(1951) 36; Rintz, Malay.Nat. J. 30 (1978) 508. 
Nama daerah. Tidak ada (?) 
Epifit merambat, bergetah putih, sukulen; > 5 m 

panjang, c. 3 mm diameter. Daun berdaging, 8-9 cm 
panjang, 2,5-3 cm lebar; ellips memanjang, pangkal sedikit 
bercuping, ujung runcing; Bunga dalam tandan menghadap 
ke samping, tangkai 3-4 cm panjang, c. 2 mm diameter; 
gantilan c. 2 cm panjang; 1-20 kuntum. Mahkota bunga 
datar dengan pingiran melipat, c. 1 cm diameter, rambut 
pada bagian dalam tidak terlihat, putih; mahkota tambahan 
pipih dan ujung lancip, c. 1 cm diameter, putih dengan 
pangkal merah. Polinia bersayap. Buah bumbung langsing, 
ujung lancip, 7-10 cm panjang, 2-3 mm diameter; kulit tidak 
keriput, sedikit berbulu. Biji menjarum, c. 2 mm panjang. 

Distribusi dan ekologi. Semenanjung Malaysia dan Thailand. 
Di Bukit Batikap tumbuh di hutan Dipterocarpaceae dataran 
rendah dan hutan kerangas, 450 m dpl. Populasi jarang. 

H. latifolia G. Don.  
H. latifolia G. Don. in Rintz, Malay. Nat. J. 30 (1978) 508. 

511. Fig. 23; -H. macrophylla Wight; -H. polystachya Blume  
Nama daerah. Tarabang ulet (Dayak), akar setebal 

(Melayu), arey kikandel (Sunda), picis tebal. 
Epifit merambat, bergetah putih, sukulen; > 5 m 

panjang, c. 4 mm diameter. Daun berdaging, tebal dan 
kaku, 10-25 cm panjang, 5-15 cm lebar; membulat telur, 
pangkal berlekuk, ujung runcing; permukaan atas hijau tua, 
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terdapat tiga urat daun sejajar tampak jelas; permukaan 
bawah hijau muda, urat daun tak terlihat. Perbungaan di 
ujung percabangan, hingga 1 m panjang, menggantung, 
terdiri dari puluhan tandan. Masing-masing tandan bunga 
menghadap ke samping, tangkai 3-4 cm panjang, c. 2 mm 
diameter; gantilan c. 2 cm panjang; 1-40 kuntum. Mahkota 
bunga melonceng, c. 1 cm diameter, rambut pada bagian 
dalam tidak terlihat, krem pada bagian dalam, merah muda 
kecoklatan pada bagian luar; mahkota tambahan c. 8 mm 
diameter, ujung lancip, putih dengan titik merah pada 
bagian pangkal. Polinia bersayap. Buah bumbung langsing, 
ujung lancip, 9-12 cm panjang, 2-3 mm diameter; kulit tidak 
keriput, sedikit berbulu. Biji menjarum, c. 2 mm panjang. 

Distribusi dan ekologi. Semenanjung Malaysia, 
Sumatera, Jawa, pulau Kalimantan (Borneo). Di Bukit 
Batikap tumbuh menumpang pada pohon di sepanjang 
pinggiran sungai, 100 m dpl. Populasi melimpah.  

Catatan. Masyarakat Dayak Desa Tajabangkan 
menggunakan sebagai penolak hama ulat pada saat tanam 
padi dan hiasan rumah sebagai penolak bala.  

4. Hoya mitrata Kerr.  
Hoya mitrata Kerr., Fl. Siam. Enum. 3 (1951) 39; Rintz, 

Malay. Nat. J. 30 (1978) 486, Fig. 7. 
Nama daerah. Anggrek sendok (Kalimantan Timur). 
Epifit merambat, bergetah putih, sukulen; > 5 m 

panjang, c. 3 mm diameter. Daun cekung ke arah bagian 
bawah, 5-15 cm panjang, 3-12 cm lebar; membulat telur 
sungsang, pangkal sedikit berlekuk, ujung melancip. Selain 
daun normal, terdapat struktur daun domatia akibat ruas 
memendek dan daun bertumpuk. Bunga dalam tandan 
menghadap ke atas, tangkai 2-4 cm panjang, 3-4 cm 
diameter; gantilan c. 2 cm panjng; 1-20 kuntum. Mahkota 
bunga membalik, rambut pada bagian dalam tidak terlihat, 
c. 1.5 cm panjang, putih dengan ujung kuning; mahkota 
tambahan ke atas, ujung lancip, c. 1 cm diameter, putih 
dengan pangkal merah muda. Polinia bersayap. Buah 
bumbung langsing, ujung lancip, 10-15 cm panjang, 2-3 mm 
diameter; kulit tidak keriput, sedikit berbulu. Biji menjarum, 
c. 2 mm panjang. 

Distribusi dan ekologi. Thailand, Semenanjung Malaysia, 
Sumatera, pulau Kalimantan (Borneo). Di Bukit Batikap 
tumbuh di hutan kerangas, 250 m dpl, dalam populasi 
sedang. Jenis ini berasosiasi dengan semut. Berkecambah 
di lubang sarang semut, daunnya membentuk struktur 
domatia yang digunakan oleh semut genus Crematogaster 
untuk bersarang (Weissflog et al., 1999).  

Hoya nummularoides Const.  
Hoya nummularioides Const. Fl. Gen. Ind-Chine 4 

(1936) 129-130, Fig. 17. 
Nama daerah. Daun pampal (Dayak). 
Epifit merambat, bergetah putih, sukulen; > 5 m 

panjang, c. 3 mm diameter. Daun membundar atau 
ellips, 2-4 cm panjang, 2-4 cm lebar; permukaan atas dan 
bawah berbulu, peruratan daun tidak terlihat. Bunga dalam 
tandan: 12-18 kuntum, tangkai 15-30 mm panjang, 
berambut; gantilan 6-10 mm panjang, berambut. Mahkota 
datar, c. 1.5 cm diameter, berambut, putih; mahkota 
tambahan c. 8 mm diameter, putih, pangkal merah. Polinia 
bersayap. Buah bumbung langsing, ujung lancip, 7-10 cm 
panjang, 2-3 mm diameter; kulit tidak keriput, sedikit 
berbulu. Biji menjarum, c. 2 mm panjang. 

Distribusi dan ekologi. Indocina, Thailand. Merupakan 
data sebaran baru (new record) di pulau Kalimantan 
(Borneo) (Bukit Batikap). Di Bukit Batikap tumbuh di hutan 
alluvial dan hutan Dipterocarpaceae dataran rendah, 250 m 
dpl, populasi jarang. Terdapat semut pada perakarannya. 

Catatan. Daunnya digunakan oleh penduduk setempat 
sebagai obat sakit panas/demam dan sakit perut dengan 
cara dikunyah dan ditelan airnya, ampasnya dibuang.  

6. Hoya pusilla Rintz  
Hoya pusilla Rintz, Malay. Nat. J. 30 (1978) 492, Fig. 11. 
Nama daerah. Tidak ada. 
Epifit merambat, bergetah putih, sukulen; > 5 m 

panjang, c. 3 mm diameter. Daun 2-5 cm panjang, 1-2 cm 
lebar; elips memanjang, pangkal dan ujung meruncing; 
peruratan daun jelas terlihat. Bunga dalam tandan 
menghadap ke bawah, tangkai 3-5 cm panjang, c. 2 mm 
diameter; gantilan 2-25 mm panjang; 1-30 kuntum. Mahkota 
bunga menggulung, berambut, c. 5 mm diameter, putih 
bagian pangkal merah muda; mahkota tambahan c. 4 mm 
diameter, putih. Polinia bersayap. Buah bumbung langsing, 
ujung lancip, 3-5 cm panjang, 2-3 mm diameter; kulit tidak 
keriput, sedikit berbulu. Biji menjarum, c. 2 mm panjang. 

Distribusi dan ekologi. Semenanjung Malaysia. 
Dinyatakan endemik di Semenanjung Malaysia (Rintz, 
1978), sehingga merupakan data sebaran baru (new 
record) di pulau Kalimantan (Borneo) (Bukit Batikap). Di 
Bukit Batikap tumbuh di hutan kerangas 200-500 m dpl, 
populasi sedang. Tumbuh pada sarang semut.  

7. Hoya revoluta Wight.  
Hoya revoluta Wight in Hook.f., Fl. Br. India 4 (1883) 55; Ridl., 

FMP 2 (1923) 401; Rintz, Malay. Nat. J. 30 (1978) 489, Fig. 9. 
Nama daerah. Tidak ada. 
Epifit merambat, bergetah putih, sukulen; > 5 m 

panjang, c. 2 mm diameter. Daun 2-4 cm panjang, 1-1,5 cm 
lebar; membulat telur, pangkal membundar, ujung runcing; 
permukaan atas hijau tua, permukaan bawah hijau muda, 
pinggiran menebal. Bunga dalam tandan menghadap ke 
bawah, tangkai 4-7 cm panjang, c. 2 mm diameter; 
gantilan 2-50 mm panjang, melengkung; 1-30 kuntum. 
Mahkota bunga menggulung, berambut, c. 8 mm diameter, 
oranye atau coklat; mahkota tambahan c. 5 mm diameter, 
coklat. Polinia bersayap. Buah bumbung langsing, ujung 
lancip, 5-7cm panjang, 2-3 mm diameter; kulit tidak keriput, 
sedikit berbulu. Biji menjarum, c. 2 mm panjang. 

Distribusi dan ekologi. India, Indocina, Malesia. Di Bukit 
Batikap, tumbuh di hutan kerangas, 300-400 m dpl, 
populasi melimpah. Tumbuh pada sarang semut, kadang-
kadang bersama jenis Hoya lainnya (H. mitrata, H. pusilla, 
Hoya spec.nov.ined) dalam satu lubang sarang semut. 

Hoya scortechinii King & Gamble.  
 Hoya scortechinii King & Gamble. J.A.S. Beng. IV 

(1903) 567; Rintz, Malay. N. J. 30 (1978) 511. Fig. 24. 
Nama daerah. Tidak ada. 
Epifit merambat, bergetah putih, sukulen; > 5 m 

panjang, c. 3 mm diameter. Daun berdaging, 3-6 cm 
panjang, 1-3 cm lebar; membulat telur memanjang, pangkal 
berlekuk, ujung runcing; permukaan atas hijau tua, 
permukaan bawah hijau muda. Bunga dalam tandan 
menghadap ke samping, tangkai 4-7 cm panjang, c. 2 mm 
diameter; gantilan c. 2 cm panjng; 1-20 kuntum. Mahkota 
bunga membalik, gundul, licin c. 1 cm panjang, c. 8 mm 
diameter, putih; mahkota tambahan c. 8 mm diameter, 
putih. Polinia bersayap. Buah bumbung langsing, ujung 
lancip, 7-10 cm panjang, 2-3 mm diameter; kulit tidak 
keriput, sedikit berbulu. Biji menjarum, c. 2 mm panjang. 

Distribusi dan ekologi. Semenanjung Malaysia. 
Dinyatakan endemik di Semenanjung Malaysia (Rintz 
1978), sehingga di pulau Kalimantan (Borneo) (Bukit 
Batikap) merupakan data sebaran baru (new record). Di 
Bukit Batikap tumbuh di hutan alluvial, 250 m dpl, populasi 
tidak banyak, selalu dijumpai tumbuh pada sarang semut.  
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9. Hoya cf. vaccinioides Hook.f.  
Hoya vaccinioides Hook.f., Fl. Br. India 4 (1883) 56 
Nama daerah. Tidak ada. 
Semak epifit, bergetah putih, bukan sukulen, 20-30 cm 

panjang, batang c.2 mm diameter. Daun ellips; 2-3 cm 
panjang, 1-1.5 cm lebar; permukaan atas hijau tua, 
permukaan bawah hijau muda; pangkal dan ujung 
meruncing. Bunga dalam tandan datar, c. 1 cm panjang, c. 
1 mm diameter. Gantilan hijau muda, c. 1 cm panjang. 4-7 
kuntum per tandan. Daun kelopak tidak terlihat. Daun 
mahkota berambut, menggulung, c. 2 mm diameter, kuning 
atau oranye muda. Mahkota tambahan c. 1 mm diameter, 
ujung tumpul, krem. Buah dan biji belum diketahui.  

Distribusi dan ekologi. pulau Kalimantan (Borneo) (Bukit 
Batikap). Tumbuh pada lubang sarang semut di pepohonan 
pada habitat hutan kerangas. Seringkali tumbuh bersama 
jenis Hoya lainnya (H. mitrata, H. revoluta, H. pusilla) dari 
satu lubang sarang semut. Populasi sangat jarang.  

Keragaman jenis berdasarkan keragaman habitat 
Kawasan Hutan Lindung Bukit Batikap memiliki 7 tipe 

hutan yang dianggap sebagai tipe habitat, yaitu hutan 
alluvial, hutan kerangas, hutan Dipterocarpaceae dataran 
rendah dan perbukitan, hutan pegunungan bawah, hutan 
pada bukit batu kapur dan vegetasi sub-alpine pada puncak 
bukit kapur (Partomiharjo, 2003). Namun tidak semua tipe 
hutan tersebut menjadi tempat tumbuh Hoya. Sembilan 
jenis Hoya yang tumbuh di kawasan Bukit Batikap hanya 
ditemukan pada 4 tipe habitat, yaitu: pinggir sungai, hutan 
Dipterocarpaceae, hutan kerangas dan hutan alluvial (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Jumlah individu jenis Hoya pada setiap habitat. 
  

Jenis Hoya Pinggir sungai Hutan 
dipterocarp 

Hutan 
kerangas 

Hutan 
alluvial 

H. coronaria A=0;M=10;D=15 - - - 
H. forbesii - A=0;M=0;D=1 - - 
H. latifolia A=5;M=10;D=20 - - - 
H. micrantha - A=2;M=4;D=6 - - 
H. mitrata - A=0;M=2;D=2 A=6;M=7;D=12 - 
H. 
nummularioides 

A=0;M=0;D=1 A=0;M=1;D=0 - - 

H. revolute - A=0;M=1;D=2 A=1;M=4;D=9 - 
H. scortechinii A=2;M=2;D=3 - - A=5;M=4;D=4
H.cf. 
vaccinioides 

- - A=0;M=2;D=1 - 

Keterangan: A = anakan, M = tumbuhan muda, D = tumbuhan dewasa. 
 
Berdasarkan frekuensi perjumpaan, habitat hutan 

Dipterokarpaceae terdapat 5 jenis Hoya, disusul habitat 
pinggir sungai (4 jenis Hoya), hutan kerangas (3 jenis Hoya) 
dan hutan alluvial (1 jenis). Namun demikian, jika melihat 
komposisi populasi, maka di Hutan Dipterokarp hanya 
merupakan lokasi penyebaran populasi dan bukan pusat 
populasi. Hal ini tampak dari struktur populasi yang ada di 
Hutan Dipterokarp, yaitu hanya terdiri dari sedikit individu 
yang belum berbunga dan sangat jarang terdapat anakan. 
Sedangkan hutan kerangas, merupakan pusat populasi dari 
tiga jenis Hoya yaitu H. mitrata, H. revoluta dan Hoya cf. 
vaccinioides. Pada habitat ini ketiga jenis Hoya dijumpai 
dalam keadaan anakan, tumbuhan muda maupun dewasa.  

Habitat pinggir sungai didominasi H. latifolia disusul H. 
coronaria, dan habitat hutan alluvial/daerah lembah banyak 
terdapat H. scortechinii. Hal ini menunjukkan perbedaan 
prefensi setiap jenis Hoya terhadap perbedaan habitat, 
terkait dengan kebutuhan hidup masing-masing jenis. 
Habitat pinggir sungai merupakan tempat yang memiliki 
kelembaban udara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 
habitat lain. Dominasi H. latifolia dan H. coronaria me-

nunjukkan jenis-jenis tersebut membutuhkan kelembaban 
udara yang tinggi untuk kelangsungan hidupnya.  

Dalam pengamatan selalu dijumpai Hoya yang tumbuh 
pada sarang semut, baik yang berupa lubang pada batang 
pohon maupun sarang semut arboreal yang menempel 
pada permukaan batang pohon. Pada habitat hutan 
kerangas dijumpai tiga jenis Hoya tumbuh dalam satu 
sarang semut. Hal ini menandakan terdapat kaitan yang 
cukup erat antara keberadaan semut dengan sebaran 
Hoya. Penyebaran biji Hoya yang utama adalah melalui 
angin (Rintz, 1980). Hoya memiliki biji yang kecil dan ringan 
serta terdapat ratusan rambut halus pada hilumnya. 

KESIMPULAN 

Terdapat sembilan jenis Hoya yang tersebar dalam 
empat tipe habitat di kawasan Hutan Lindung Bukit Batikap, 
Kalimantan Tengah, yaitu H. coronaria Blume, H. cf. 
erythrostemma Kerr., H. latifolia G. Don., H. mitrata Kerr., 
H. nummularioides Const., H. pusilla Rintz, H. revoluta 
Wight, H. scortechinii King & Gamble, Hoya cf. vaccinioides 
Hook.f. Jenis H. mitrata Kerr., H. nummularioides Const., H. 
pusilla Rintz, H. revoluta Wight, dan Hoya cf. vaccinioides 
Hook.f. banyak terdapat pada habitat hutan kerangas dan 
hutan dipterokarp. H. scortechinii King & Gamble terdapat 
di hutan alluvial, dan H. coronaria Blume dan H. latifolia G. 
Don lebih menyukai habitat pinggir sungai. Penyebaran biji 
Hoya pada habitatnya juga dibantu oleh semut. 
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ABSTRACT  

The possibility of plantain (Plantago major L.) as traditional medicine that could be harvest by local people had been studied. The aims of 
the research were to know abundance and distribution of P. major, a medicinal plant, in southern slope of Mount Lawu. The research had 
done by using square method with transect along mountain tracking line from Cemoro Sewu base camp (± 1900 m asl) to Argo Dumilah 
peak (3265 m asl). The data was collected on 13 stations based on altitude, namely 1900-2000, 2000-2100, 2100-2200, 2200-2300, 2300-
2400, 2400-2500, 2500-2600, 2600-2700, 2700-2800, 2800-2900, 2900-3000, 3000-3100, and 3100-3200 m asl, each of them had 8 
replication. The research result indicated that P. major had been found at 2200 m asl, and it would higher population at the higher altitude. 
The plant had clumped distribution pattern.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Plantago major L., abundance, distribution, Mount Lawu. 

PENDAHULUAN 

Dengan semakin meningkatnya harga obat-obatan, 
akhir-akhir ini minat masyarakat untuk menggunakan jamu 
tradisonal maupun obat-obat berbahan dasar tumbuhan asli 
Indonesia semakin meningkat. Selain menunjukkan resiko 
efek samping yang lebih rendah dan murah, ramuan asli 
Indonesia ternyata cukup beragam dan handal dalam 
mengatasi berbagai masalah kesehatan. Hal ini akhirnya 
mendorong kegiatan penelitian tentang potensi tanaman 
obat asli Indonesia, baik dari segi karakter, produksi, pe-
ngolahan, uji klinis hingga pemasaran, dan keamanannya. 

Salah satu jenis tanaman obat yang banyak 
dimanfaatkan masyarakat adalah daun sendok, daun urat 
atau ki urat (Plantago major L.). Tanaman ini semula adalah 
tumbuhan liar dengan sebaran sangat luas di kawasan 
beriklim sedang, dan dataran tinggi kawasan tropis, serta 
merupakan jenis Plantago  yang paling banyak tumbuh di 
Asia Tenggara (Pangemanan, 1999). P. major sangat 
mudah tumbuh, bahkan sering dikategorikan sebagai 
gulma, namun setelah adanya upaya komersialisasi untuk 
bahan jamu dan obat, banyak dilakukan pemanenan dari 
alam, bahkan di beberapa daerah mulai dibudidayakan.  

Tanaman P. major merupakan herba perennial tinggi 30 
(-70) cm, akar serabut, putih; daun roset, bulat telur hingga 
elips, (1,5-)5-30(-40) cm x (0,5-)3-10(-15) cm, membulat 
atau bergerigi tidak beraturan, licin atau agak licin; spike 
panjang 5-20(-35) cm, bunga rapat, braktea bulat telur, 

panjang 1-2 mm; buah panjang 2-4 mm; biji (4-)6-34, elips, 
panjang 1-1,5 mm, coklat tua hingga hitam. P. major 
memiliki beberapa subspesies dan varietas, tetapi masing-
masing tidak dapat dibedakan secara jelas mengingat 
adanya bentuk-bentuk antara (Pangemanan, 1999).  

Di Jawa P. major dapat tumbuh dari permukaan laut 
hingga ketinggian 3300 m dpl, namun kebanyakan tumbuh 
pada ketinggian 700 m dpl atau lebih (Steenis, 1972; 
Sudarsono dkk., 2002). Habitatnya meliputi padang rumput, 
area pertanian, lahan-lahan di tepi jalan, sungai, hutan dan 
lain-lain, terutama pada tanah terbuka yang subur dan agak 
keras (Pangemanan, 1999; Sudarsono dkk., 2002). 
Budidaya P. major di lahan pertanian dipengaruhi oleh jarak 
tanam dan jenis pupuk (Sudarsono dkk., 2002). Pemberian 
zat pengatur tumbuh kandungan saponin, misalnya GA 
(Khristyana dkk., 2005) atau 2,4-D (Solichatun dkk., 2005). 

Tanaman P. major dimanfaatkan untuk memelihara 
metabolisme air (diuretik), memperbaiki gangguan saluran 
kemih, menghentikan diare, menurunkan panas, menjernihkan 
mata, membersihkan paru-paru, mengencerkan dahak, 
serta peluruh air seni dan keringat (Pangemanan, 1999). 
Tanaman ini juga berkhasiat untuk mengobati luka akibat 
gigitan serangga dan ular. Perakarannya bermanfaat untuk 
mengatasi batuk (Sudarsono dkk., 2002), bijinya berguna 
untuk mengobati disentri dan diare; rebusan daun juga 
digunakan untuk mengobati desentri, panas, luka memar, 
sariawan, gonorrhoea, obat tetes mata, dan obat kumur 
untuk gusi bengkak (Pangemanan, 1999), daunnya dapat 
mengobati luka (Michaelsen dkk., 2000).  

Ekstrak P. major memiliki berberapa aktivitas biologi 
seperti antiinflamasi, antimikrobia (antibiotik), dan 
antikanker hingga obat luka dan analgesik. Termasuk 
penyakit yang berhubungan dengan radang kulit, organ 
pernapasan, organ pencernakan, organ reproduksi dan 
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peredaran darah, dan melawan infeksi (Samuelsen, 2000). 
Kemampuan ekstrak tanaman ini untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh (immunitas) secara klinis berpotensi untuk 
mengobati penyakit akibat infeksi virus, tuberculosis, AIDS, 
dan kanker (Karpilovskaia dkk., 1989; Lithander, 1992; 
Gomez-Flores dkk., 2000; Samuelsen, 2000). Kegunaan 
lainnya antara lain mengobati malaria dan sakit telinga 
(Pangemanan, 1999). Berbagai kegunaan ini menyebabkan 
P. major digunakan dalam berbagai obat tradisional (Bol'shakova 
dkk., 1998; Samuelsen, 2000; Ikawati dkk., 2001).  

Ekosistem Gunung Lawu yang memiliki ketinggian 
antara 1000-3265 m dpl. menunjukkan keragaman faktor 
lingkungan yang tinggi sehingga diduga menunjukkan daya 
dukung lingkungan yang beragam terhadap pertumbuhan 
jenis-jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi di tempat 
tersebut (Setyawan, 1999; Setyawan dan Sugiyarto, 2001). 
Gunung Lawu merupakan salah satu habitat yang cocok 
bagi pertumbuhan P. major. Informasi ilmiah tentang 
penyebaran, kemelimpahan serta produktivitas P. major di 
Gunung Lawu belum banyak terungkap, sementara itu 
pemanenan oleh masyarakat sekitar sudah dilakukan 
beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kebutuhan bahan 
baku jamu dan obat tradisional akan menyebabkan 
meningkatnya intensitas pemanenan tanaman ini. Intensitas 
pemanenan tumbuhan berkhasiat obat di alam ditentukan 
oleh tinggi rendahnya khasiat obat dan nilai ekonominya, 
yang antara lain ditentukan oleh kemelim-pahan dan 
penyebarannya. Kemelimpahan tumbuhan menunjukkan 
banyaknya jumlah individu tumbuhan per satuan luas lahan, 
sedangkan penyebaran/distribusi tumbuhan menunjukkan 
posisi keberadaan tumbuhan di suatu bentang lahan 
tertentu (Oosting, 1956; Arif, 1994).  

Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan jenis 
tanaman ini di alam perlu dilakukan kajian mendalam 
tentang potensi pertumbuhan, produktivitas, kemelimpahan 
dan distribusi-nya di habitat aslinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan kemelimpahan dan distribusi P. 
major. di Gunung Lawu. 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan tempat penelitian 
Penelitian lapangan dilakukan di sepanjang jalur 

pendakian Gunung Lawu bagian selatan (Cemoro Sewu-
Argo Dumilah) dengan ketinggian tempat 1900-3265 m dpl. 
pada bulan Juli 2005.  

Alat dan bahan 
Pada penelitian ini diperlukan peralatan dan bahan-

bahan berupa: kuadrat, hand counter, kamera dan berbagai 
perlengkapan untuk pendakian gunung. 

Cara kerja 
Pengamatan tanaman P. major dilakukan dengan 

metode survey semi acak (purposive random sampling), 
yaitu dengan mengamati tanaman tersebut sepanjang jalur 
pendakian. Stasiun pengamatan ditentukan pada ketinggian 
1900-2000, 2000-2100, 2100-2200, 2200-2300, 2300-2400, 
2400-2500, 2500-2600, 2600-2700, 2700-2800, 2800-2900, 
2900-3000, 3000-3100, dan 3100-3200 m dpl. Pada 
masing-masing stasiun pengamatan dibuat kuadrat 
berukuran 1 m2 sebanyak 8 ulangan yang tersebar secara 
acak, kemudian dilakukan pencacahan individu tanaman P. 
major pada masing-masing kuadrat tersebut (Oosting, 
1956; Cox, 1972; Arif, 1994). Pada masing-masing stasiun 
juga dicatat keadaan umum lingkungan, misalnya keadaan 

vegetasi, pola pemanfaatan lahan, dan tingkat kerusakan 
lahan sebagai data pendukung. 

Analisis data 
Hasil pengamatan ditabulasi dan dilakukan analisis 

kemelimpahan dan pola distribusinya. Kemelimpahan/ 
kepadatan tumbuhan menunjukkan nilai rata-rata cacah 
individu tumbuhan per satuan luas area. Distribusi 
tumbuhan di sepanjang jalur pendakian dinyatakan dengan 
frekuensi pada masing-masing stasiun pengamatan, 
sedangkan pola distribusinya ditentukan dengan nilai 
Indeks Morista, yaitu: 

 
I = (N.Σ.X2 - ΣX) : {(Σ.X2 -  ΣX} 
 
I = Indeks Morista 
N = jumlah seluruh sampel 
X = jumlah individu per sampel 
Jika: 
I = 1 menunjukkan pola distribusi acak/random 
I > 1 menunjukkan pola distribusi berkelompok 
I < 1 menunjukkan pola distribusi beraturan 
(Oosting, 1956; Cox, 1972; Barbour et al., 1987; Djufri, 2002) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemelimpahan tanaman P. major 
Hasil pengamatan dan penghitungan cacah individu 

tanaman P. major pada berbagai ketinggian tempat di 
sepanjang jalur pendakian bagian selatan Gunung Lawu 
disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1.  

 

 
 

Gambar 1. Hubungan antara ketinggian tempat dengan cacah 
individu tanaman P. major di lereng selatan Gunung Lawu. 

 
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut tampak bahwa 

kemelimpahan tanaman P. major di lereng selatan Gunung 
Lawu berbeda-beda tergantung pada ketinggian tempatnya. 
Semakin meningkat ketinggian tempatnya, maka semakin 
tinggi populasi tanaman P. major. Dari hasil pengamatan 
(Tabel 1) tampak bahwa P. major baru dapat diketemukan 
pada ketinggian 2200 m dpl, sedangkan lingkungan 
potensial untuk habitat/tempat tumbuhnya (Gambar 1) 
adalah mulai ketinggian 2100 m dpl. Penelitian yang 
diperluas kemungkinan akan memberikan hasil yang agak 
berbeda, mengingat penelitian Sutarno dkk. (2001) 
mencatat keberadaan tanaman ini di bukit Jobolarangan 
(1.600-2.298 m dpl.) yang juga termasuk lereng selatan 
Gunung Lawu.  
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Tabel 1. Rata-rata cacah individu atau kemelimpahan dan frekuensi ditemukannya tumbuhan P. major di Gunung Lawu. 
 

No Ketinggian tempat  
(m dpl) 

Kemelimpahan 
(individu/m 2) 

Frekuensi 
(%) 

Keterangan  
(catatan lingkungan) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

1900-2000 
2000-2100 
2100-2200 
2200-2300 
2300-2400 
2400-2500 
2500-2600 
2600-2700 
2700-2800 
2800-2900 
2900-3000 
3000-3100 
3100-3200 

0 
0 
0 

0,125 
1,375 
6,250 
3,000 
6,125 
8,500 
9,000 
9,750 
8,875 

10,625 

0 
0 
0 

12,5 
37,5 
100 

62,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Hutan cemara /pesanggrahan 
Lahan budidaya 
Lahan budidaya 
Hutan alam rusak terbakar 
Hutan alam, pohon besar banyak 
Hutan alam, pohon besar banyak 
Hutan alam, pohon besar banyak 
Hutan alam, pohon kerdil 
Hutan alam, pohon kerdil 
Hutan alam, pohon kerdil 
Hutan alam, pohon kerdil 
Hutan alam, pohon kerdil 
Hutan alam, pohon kerdil 

 
 
Dari hasil pengamatan ini ditunjukkan bahwa P. major 

memiliki preferensi habitat spesifik, yaitu cenderung tumbuh 
pada habitat ekstrim dengan ketinggian tempat yang tinggi. 
Lingkungan tersebut cenderung memiliki rata-rata suhu 
rendah, kelembapan tinggi, tekanan udara rendah, curah 
hujan dan ketebalan awan tinggi serta intensitas cahaya 
yang tinggi. Seperti dikatakan Sudarsono dkk (2002) bahwa 
tanaman ini mempunyai kisaran tumbuh yang luas hingga 
mencapai 3300 m dpl. 

Tingginya populasi P. major pada lingkungan ekstrim 
tersebut diduga disebabkan oleh unsur kesengajaan 
manusia, karena tanaman ini sebenarnya bukan tumbuhan 
asli dari kawasan Asia Tenggara, melainkan introduksi dari 
daerah lain. Pusat biodiversitas tanaman ini adalah 
kawasan Mediterania, Asia Barat dan Asia Tengah, 
meskipun kini telah tersebar luas (kosmopolitan) di dataran 
tinggi kawasan tropis (Pangemanan, 1999). Keberadaan P. 
major yang melimpah di Gunung Lawu merupakan akibat 
tindakan yang disengaja. Tanaman ini sengaja 
dibudidayakan manusia dengan memilih tempat 
penanaman terutama di sekitar puncak Gunung Lawu 
dengan tujuan agar jauh dari gangguan manusia maupun 
hama serta dengan harapan agar khasiat tanaman obat 
tersebut tinggi karena tumbuh pada lingkungan ekstrim. 
Beberapa jenis tanaman tanaman obat selama ini diketahui 
tumbuh di habitat dengan karakter lingkungan yang ekstrim, 
misalnya suhu ekstrim rendah atau tinggi, tanah 
kekurangan air, pH tinggi atau rendah dan lain-lain.  

Pada lingkungan ekstrim tumbuhan akan beradaptasi 
antara lain dengan memproduksi lebih banyak senyawa 
metabolit sekunder. Cekaman dingin dan lembab direspon 
tumbuhan dengan produksi asam giberelat yang tinggi 
sehingga dapat menghasilkan saponin yang tinggi pula 
(Harborne, 1988). Senyawa tersebut pada umumnya 
bermanfaat sebagai obat untuk berbagai kepentingan 
manusia.   

Tanaman P. major mengandung senyawa-senyawa 
bioaktif seperti polisakarida, lipid, turunan asam kafein, 
flavonoid, glikosida iridoid, dan terpenoid. Alkaloid dan 
beberapa asam organik juga terdeteksi (Samuelsen, 2000). 
Kandungan kimia utama tanaman ini adalah saponin, 
flavonoid, dan polifenol (Syamsuhidayat dan Hutapea, 
1991). Saponin merupakan metabolit sekunder yang 
berguna sebagai bahan obat (Herbert, 1985), Saponin 
memiliki aktivitas antifungi dan berperan dalam pertahanan 
tubuh terhadap serangan mikroba patogen (Osbourn, 
2003). Saponin juga penting sebagai bahan dasar industri 
feromon, kortikosteroid, dan turunan steroid (Manitto, 
1992).  

Gunung Lawu merupakan salah satu habitat yang cocok 
bagi pertumbuhan P. major. Di samping unsur 
kesengajaan, tampak pula bahwa P. major secara alami 
memiliki preferensi habitat di bagian atas Gunung Lawu. 
Dengan ukuran bijinya yang relatif kecil dan ringan, 
semestinya tanaman ini juga mudah terdistribusi dan 
tumbuh subur di bagian kaki gunung yang tingkat 
kesuburan tanahnya lebih tinggi, tetapi pada kenyataannya 
potensi penyebaran tersebut tidak terealisasi. Hal ini diduga 
akibat adanya halangan/barier ekosistem yang membatasi 
daya adaptasinya di lingkungan kaki gunung. Beberapa 
faktor lingkungan yang dapat membatasi adaptasi 
tumbuhan, antara lain faktor tanah (pH, kandungan hara, 
air, dan lain-lain), iklim/udara (suhu, kelembapan, curah 
hujan, kecepatan angin, dan lain-lain) serta faktor biotik 
berupa kompetisi, herbivori, dan parasit (Barbour et al., 
1987; Harborne, 1988; Larcher, 1995; Polunin, 1999). 

Selain itu tampak pula bahwa P. major tidak ditemukan 
pada lahan yang banyak mengalami gangguan oleh 
manusia, terutama pada lahan budidaya yang ditanami 
antara lain: jagung, buncis, kentang, sawi, kubis, dan lain-
lain. Budidaya ini diusahakan pada lahan bekas hutan yang 
terbakar dan dalam proses reboisasi (2000-2200 m dpl). 
Sebaliknya P. major cenderung tumbuh pada lingkungan 
alami, yaitu hutan, terutama hutan dengan kanopi pohon 
rendah yang memungkinkan sinar matahari mencapai lantai 
hutan. Dari catatan lingkungan tampaknya ketiadaan P. 
major di lahan budidaya ini merupakan kesengajaan, 
keberadaannya tidak dikehendaki karena dianggap sebagai 
gulma atau memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah.  

Di lingkungan hutan yang didominasi oleh pohon-pohon 
besar, P. major juga tidak mampu tumbuh dengan baik. Hal 
ini diduga karena jenis herba ini membutuhkan intensitas 
cahaya yang cukup tinggi sehingga tidak mampu tumbuh 
dengan baik pada kondisi lingkungan ternaung. Pada 
lingkungan ternaung P. major cenderung berhabitus tinggi, 
jumlah daun sedikit, tangkai daun panjang dan warna daun 
relatif pucat. Hal ini menunjukkan adanya pola adaptasi 
tanaman pada lingkungan yang mengalami kekurangan 
cahaya. Selain itu pada lantai hutan yang banyak ditutupi 
seresah, diduga banyak menghasilkan senyawa alelopati 
yang dapat membatasi pertumbuhan vegetasi di sekitarnya 
(Barbour et al., 1987; Harborne, 1988; Larcher, 1995). 

Distribusi tanaman P. major 
Pada Tabel 1 ditunjukkan bahwa hingga ketinggian 

2300 m dpl, frekuensi ditemukannya P. major pada masing-
masing kuadrat kurang dari 50%, sedangkan untuk lokasi 
dengan ketinggian di atasnya frekuensi ditemukannya 
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tanaman ini hampir seluruhnya mencapai 100%. Dilihat dari 
kecenderungan tanaman P. major untuk tumbuh di habitat 
puncak gunung dengan ketinggian lebih dari 2000 m dpl., 
menunjukkan bahwa tanaman ini termasuk tumbuhan 
penghuni zona subalpine dan sedikit beradaptasi pada 
zona montane dengan suhu udara rata-rata di bawah 
14,1oC (Steenis, 1972; Arif, 1994).  

Pertumbuhan dan kandungan saponin P. major 
dipengaruhi oleh perlakuan GA3 (Khristyana dkk., 2005). 
Sementara itu GA3 sering difungsikan sebagai poengganti 
perlakuan khusus suhu dingin. Selain itu P. major juga 
membutuhkan curah hujan yang tinggi untuk dapat tumbuh 
dengan baik. Lereng Gunung Lawu bagian selatan 
merupakan daerah tangkapan hujan cadangan yang 
disebabkan oleh adanya angin tenggara yang menabrak 
lereng gunung dan membawa uap air sehingga hampir 
setiap hari tejadi hujan (Setyawan dan Sugiyarto, 2001). 

Dari perhitungan Indeks Morista didapatkan nilai 1,71 (> 
1) sehingga pola distribusi P. major dihabitat Gunung Lawu 
adalah mengelompok (Cox, 1972; Oosting, 1956). Pola 
distribusi mengelompok menandakan terjadinya interaksi 
positif antara individu tanaman tersebut atau sistem 
regenerasinya cenderung dilakukan secara vegetatif atau 
kemampuan penyebaran bijinya terbatas (Barbour, 1987; 
Djufri, 2002). Tampaknya faktor biji bukan menjadi 
penyebab terbatasnya distribusi tanaman ini, mengingat 
setiap tanaman P. major dapat menghasilkan biji hingga 
14.000 sepanjang hidupnya. Masa dormansinya dapat 
dipatahkan apabila terjadi kondisi kering selama beberapa 
bulan atau kondisi dingin (5oC) selama beberapa minggu, 
sehingga biji berumur 1-5 tahun biasanya memiliki tingkat 
perkecambahan yang lebih tinggi dari pada biji segar. Biji 
yang tersimpan dalam tanah selama 60 tahun masih tetap 
dapat tumbuh (Pangemanan, 1999). Dengan ukuran yang 
kecil dan ringan (panjang 1-1,5 mm) tampaknya akan 
mudah bagi biji untuk ditebarkan angin atau terbawa air 
huja ke lereng yang lebih rendah. 

Dengan demikian diduga kompetisi intra spesies P. major 
rendah, yang berarti faktor tanah (hara) bukan merupakan 
kendala utama bagi pertumbuhannya. Sebaliknya dengan 
adanya kecenderungan bahwa P. major mengelompok di 
habitat puncak gunung diduga faktor iklim merupakan faktor 
penting yang menentukan pola distribusinya (Polunin 1999). 
Kemampuan tanaman ini untuk berkembangbiak secara 
vegetatif, di samping dengan biji, semakin mendorong 
terbentuknya pola distribusi yang mengelompok. 

KESIMPULAN 

Kemelimpahan Plantago major L. di lereng Gunung 
Lawu bagian selatan adalah rendah untuk bagian bawah, 
yaitu dengan kepadatan 0-1,375 individu/m2 (elevasi < 2300 
m dpl) dan tinggi di bagian puncak, yaitu dengan kepadatan 
3-10,625 individu/m2 (elevasi > 2300). Distribusi tanaman P. 
major tidak merata di sepanjang jalur pendakian lereng 
selatan Gunung Lawu, yaitu rendah di bagian bawah yaitu 
dengan frekuensi 0-3,75% (elevasi < 2300 m dpl) dan tinggi 
di bagian puncak, yaitu dengan frekuensi 62,5-100% 
(elevasi > 2300) dengan pola distribusi teratur (nilai Indeks 
Morista 0,21). 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to found the composition and structure of vegetation at the upstream Cianjur Watersheds. Research 
sampling conducted by using plot method placed purposive random sampling at research location with increase elevation equal to 100 m 
from sea level. Every 100 m elevation level, were taken 5 sample plots so that up to 1000-1500 (sub-montana zone) totalize plot were 30. 
Measured parameter cover density, frequency, dominancy, Important Value Index (IVI), Diversity Index (H'), and Evenness (E). The 
subdividing pattern plot done through cluster analysis. The result of this research indicate that species puspa (Schima wallichii) and 
rasamala (Altingia excelsa) were two species with highest Important Value Indeks, so that both species considered to be dominant the 
community. The species diversity index (H’) equal to 3,38 categorized to high, but the evenness value (E) was categorized to low (1.95). 
The phenomena happened because tha distribution of species were heterogenous. The Cluster analysis indicated that there were three 
sub-groups which can be categorized as sub-zone in sub-montana zone, namely the sub-zone lower, middle and hight. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: vegetation analysis, Upstream Cianjur watersheds, Sub-montana zone, Mt.Gede-Pangrango National Park’s.  

PENDAHULUAN 

Suatu ekosistem alamiah maupun binaan selalu terdiri 
dari dua komponen utama yaitu komponen biotik dan 
abiotik. Vegetasi atau komunitas tumbuhan merupakan 
salah satu komponen biotik yang menempati habitat 
tertentu seperti hutan, padang ilalang, semak belukar dan 
lain-lain. Struktur dan komposisi vegetasi pada suatu 
wilayah dipengaruhi oleh komponen ekosistem lainnya 
yang saling berinteraksi, sehingga vegetasi yang tumbuh 
secara alami pada wilayah tersebut sesungguhnya 
merupakan pencerminan hasil interaksi berbagai faktor 
lingkungan dan dapat mengalami perubahan drastik karena 
pengaruh anthropogenik (Setiadi, 1984; Sundarapandian 
dan Swamy, 2000). 

Kehadiran vegetasi pada suatu landskap akan 
memberikan dampak positif bagi keseimbangan ekosistem 
dalam skala yang lebih luas. Secara umum peranan 
vegetasi dalam suatu ekosistem terkait dengan pengaturan 
keseimbangan karbon dioksida dan oksigen dalam udara, 
perbaikan sifat fisik, kimia dan biologis tanah, pengaturan 
tata air tanah dan lain-lain. Meskipun secara umum 
kehadiran vegetasi pada suatu area memberikan dampak 
positif, tetapi pengaruhnya bervariasi tergantung pada 
struktur dan komposisi vegetasi yang tumbuh pada daerah 

itu. Sebagai contoh vegetasi secara umum akan 
mengurangi laju erosi tanah, tetapi besarnya tergantung 
struktur dan komposisi tumbuhan yang menyusun formasi 
vegetasi daerah tersebut. 

Adanya perbedaan pengaruh tipe vegetasi terhadap 
sistem tata air pada suatu area antara lain disebabkan 
karena setiap jenis tumbuhan memiliki model arsitektur 
yang berbeda-beda. Model arsitektur biasanya diterapkan 
untuk tumbuhan berhabitus pohon yang merupakan 
gambaran morfologi pada suatu waktu dimana merupakan 
salah satu fase dari rangkaian pertumbuhan pohon 
tersebut. Model arsitektur pohon tertentu mempengaruhi 
translokasi air hujan menjadi laju aliran batang, air tembus 
tajuk, infiltrasi dan laju aliran permukaan pada suatu area 
yang terkait dengan peranan vegetasi dalam mengurangi 
laju erosi pada daerah tersebut. 

Berkaitan dengan siklus hidrologis, Bennet (1995) 
mengemukakan bahwa hutan dan rumput tebal merupakan 
tipe vegetasi yang lebih efektif dalam menahan erosi jika 
dibandingkan dengan tanaman tumpang gilir, tanaman 
kapas dan tanaman jagung. Pada tanah yang ditumbuhi 
hutan dengan kemiringan lereng antara 8,75-16,5% erosi 
yang terjadi hanya 0,002-0,31 ton/akre/tahun, sedangkan 
pada tanaman tumpang gilir berkisar antara 14,28-27,8 
ton/akre/tahun, tanaman kapas 23,23-65,6 ton/akre/tahun 
dan untuk lahan yang tidak ditumbuhi tanaman laju 
erosinya sekitar 111,7 ton/akre/tahun. Selain itu konversi 
hutan menjadi lahan pertanian (Rahim, 1988), juga dapat 
meningkatkan laju erosi sebesar 157% pada tahun ketiga 
dan 470% pada tahun kelima setelah konversi.  
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Dari nilai kuantitatif erosi tanah pada suatu tipe habitat 
yang ditumbuhi tumbuhan berbeda tersebut, nampak jelas 
bahwa nilai erosi terendah ditemukan pada ekosistem 
hutan alamiah dengan nilai 0,002-0,31 ton/akre/tahun atau 
hampir tidak terjadi erosi. Begitu hutan ditebang dan diubah 
peruntukan lahannya menjadi lahan pertanian maka laju 
erosi akan meningkat sangat drastis sekitar 90-7000 kali 
untuk lahan yang ditanami tanaman dengan sistem 
tumpang gilir. Laju erosi akan meningkat lagi jika ditanami 
dengan tanaman monokultur, dan akan lebih parah jika 
dibiarkan menjadi lahan kosong (laju erosi akan meningkat 
sekitar 56 ribu kali).  

Daerah hulu DAS Cianjur yang berlokasi dalam Taman 
Nasional Gunung Gede-Pangrango merupakan salah satu 
wilayah konservasi sehingga secara teori tidak dapat 
diubah fungsinya menjadi bentuk pemanfaatan lahan 
lainnya. Penebangan kayu secara liar oleh masyarakat 
untuk kepentingan memperoleh kayu bakar masih terjadi. 
Analisis vegetasi penting dilakukan dalam penelitian ini 
antara lain untuk mengungkapkan bagaimana struktur dan 
komposisi vegetasi khususnya yang berhabitus pohon pada 
hulu DAS Cianjur yang berlokasi dalam Taman Nasional 
Gunung Gede-Pangrango. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April sampai 
September 2003 di daerah hulu DAS Cianjur yang terdapat 
dalam Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango 
(TNGGP). Bahan-bahan serta peralatan yang digunakan 
selama pelaksanaan penelitian antara lain peta dasar 
berupa citra lansat TM, GPS, Clinometer Suunto, altimeter, 
termometer, ombrometer, sling hygrometer dan lain-lain. 
Sampling dilakukan berdasarkan ketinggian tempat 
(khususnya pada zona sub-montana elevasi 1000-1500) 
(Gambar 1 dan 2) dan penempatan kuadrat dilakukan 
secara acak dengan pertimbangan variasi kenaikan 
ketinggian tempat sekitar 100 m dpl (purposive random 
sampling). Pada setiap rentang kenaikan ketinggian 100 m 
dpl tersebut dipilih masing-masing 5 plot sebagai sampel 
penelitian sehingga untuk zona sub-montana terdapat 30 
plot masing-masing berukuran 20 m x 20 m (400 m2; 
ditetapkan berdasarkan kurva spesies area). Pengukuran 
parameter ekologi mencakup kerapatan, frekwensi, 
dominansi dan indeks nilai penting masing-masing pohon. 
Untuk membandingkan vegetasi pohon pada setiap plot, 
maka analisis dilanjutkan dengan cluster analysis. 

Pengukuran kerapatan mutlak, kerapatan relatif, frekwensi 
mutlak, frekwensi relatif, dominasi mutlak, dominasi relatif 
dan Indeks Nilai Penting masing-masing pohon dilakukan 
setelah data lapangan dikumpulkan melalui metode 
kuadrat. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus dan 
prosedur yang terdapat dalam Mueller-Dombois dan 
Ellenberg (1974) serta Setiadi dkk. (1989). 

Perhitungan indeks diversitas (H’) dan indeks 
kemerataan (E) menggunakan persamaan: 

H’ =-∑
=

s

i N
ni

N
ni

1

))(ln(  (e.1)   

E = H’/log S   (e.2) 
ni = INP jenis ke i; N = Total INP seluruh jenis; S = 

Jumlah spesies (Southwood dan Henderson, 2000). 
Penentuan pola distribusi masing-masing jenis meng-

gunakan rasio antara rata-rata ( −

X ) dan standard deviasi 
(SD) dengan kriteria sebagai berikut: (i) Jika nilai SD/ −

X  = 

1 maka terdistribusi secara acak (random); (ii) Jika nilai 
SD/ −

X  > 1 maka terdistribusi secara mengelompok; (iii) 
Jika nilai SD/ −

X  < 1 maka terdistribusi secara reguler. 
Cluster analysis menggunakan program STATISTIKA 

Module Switcher versi 6.0 dengan pilihan jarak Euclid 
(Euclidean distance). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pada zona sub-montana menunjukkan 
bahwa terdapat 54 spesies pohon. Hasil perhitungan 
kerapatan, kerapatan relatif, frekwensi, frekwensi relatif, 
dominasi, dominasi relatif, dan indeks nilai penting disajikan 
pada Tabel 1. Data tersebut menunjukkan komposisi dan 
struktur tumbuhan yang nilainya bervariasi pada setiap jenis 
karena adanya perbedaan karakter masing-masing pohon. 
Menurut Kimmins (1987), variasi struktur dan komposisi 
tumbuhan dalam suatu komunitas dipengaruhi antara lain 
oleh fenologi, dispersal, dan natalitas. Keberhasilannya 
menjadi individu baru dipengaruhi oleh vertilitas dan 
fekunditas yang berbeda setiap spesies sehingga terdapat 
perbedaan struktur dan komposisi masing-masing spesies. 

Nilai kerapatan setiap jenis yang terdapat pada Tabel 1 
menunjukkan bahwa terdapat variasi yang mencolok 
mengenai kerapatan 54 spesies yang ditemukan. Jumlah 
individu atau pohon dari 54 spesies tersebut adalah 808 
dengan nilai kerapatan tertinggi sebesar 91 pohon/hektar 
atau 11,26% untuk jenis puspa (Schima wallichii). Nilai 
kerapatan terendah sebesar 1 pohon/hektar atau 0,124% 
ditemukan pada jenis cangcaratan (Neonauclea obtusa). 
Perbedaan nilai kerapatan masing-masing jenis disebabkan 
karena adanya perbedaan kemampuan reproduksi, 
penyebaran dan daya adaptasi terhadap lingkungan. Nilai 
kerapatan suatu spesies menunjukkan jumlah individu 
spesies bersangkutan pada satuan luas tertentu, maka nilai 
kerapatan merupakan gambaran mengenai jumlah spesies 
tersebut pada lokasi penelitian. Nilai kerapatan belum dapat 
memberikan gambaran tentang bagaimana distribusi dan 
pola penyebarannya. Gambaran mengenai distribusi 
individu pada suatu jenis tertentu dapat dilihat dari nilai 
frekwensinya sedangkan pola penyebaran dapat ditentukan 
dengan membandingkan nilai tengah spesies tertentu 
dengan varians populasi secara keseluruhan. 

Nilai frekwensi tertinggi ditemukan pada jenis Schima 
wallichii sebesar 86,67% artinya dari total 30 plot yang 
diamati di lokasi penelitian sekitar 87% atau 26 plot di 
antaranya terdapat jenis ini. Jenis S. wallichii merupakan 
jenis yang nilai kerapatan dan frekwensinya tertinggi 
sehingga dapat dianggap sebagai jenis yang rapat serta 
tersebar luas pada hampir seluruh lokasi penelitian. Jenis 
lain yang memiliki nilai kerapatan yang tinggi adalah 
rasamala (Altingia excelsa) yaitu sebesar 73 atau 9,035%. 
Frekwensi spesies ini juga tinggi yaitu 73,33% atau 
ditemukan pada 22 plot dari 30 sampel plot yang diteliti. 
Kedua nilai ini penting artinya dalam analisis vegetasi 
karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Menurut 
Greig-Smith (1983) nilai frekwensi suatu jenis dipengaruhi 
secara langsung oleh densitas dan pola distribusinya. Nilai 
distribusi hanya dapat memberikan informasi tentang 
kehadiran tumbuhan tertentu dalam suatu plot dan belum 
dapat memberikan gambaran tentang jumlah individu pada 
masing-masing plot. 

Berkaitan dengan nilai frekwensi suatu jenis, Kershaw 
(1979) dan Crawley (1986) mengemukakan bahwa 
frekwensi suatu jenis dalam komunitas tertentu besarannya 
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Gambar 1. Ketinggian lokasi penelitian di daerah DAS Cianjur; kawasan hulu terdapat di dalam Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango 
(TNGGP). 
 
 

 
Gambar 2. Penutupan vegetasi pada lokasi penelitian di daerah DAS Cianjur; kawasan hulu terdapat di dalam Taman Nasional Gunung 
Gede-Pangrango (TNGGP). 
 
 
ditentukan oleh metode sampling, ukuran kuadrat, ukuran 
tumbuhan dan distribusi spasialnya. Dalam penelitian ini 
pemilihan metode kuadrat dan penempatannya telah 
dilakukan dengan prosedur yang standart sehingga nilai 
frakwensi yang diperoleh diharapkan benar-benar 
menggambarkan kondisi di lapangan. Ukuran kuadrat yang 
digunakan juga telah ditetapkan melalui penerapan metode 
Kurva Spesies Area (Setiadi dkk., 1989) sehingga ukuran 
kuadrat yang digunakan telah sesuai standar yang berlaku. 
Itu kedua spesies yang memiliki nilai kerapatan dan 

frakwensi tertinggi (puspa dan rasamala) termasuk kategori 
spesies yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik 
terhadap kondisi lingkungan.  

Distribusi tumbuhan pada suatu komunitas tertentu 
dibatasi oleh kondisi lingkungan dalam arti luas. Beberapa 
jenis dalam hutan tropika teradaptasi dengan kondisi di 
bawah kanopi, tengah, dan di atas kanopi yang intensitas 
cahayanya berbeda-beda (Balakrishnan et al., 1994). 
Keberhasil-an setiap jenis untuk mengokupasi suatu area 
dipengaruhi oleh kemampuannya beradaptasi secara 

Hulu 

Hulu 
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optimal terhadap seluruh faktor lingkungan fisik 
(temperatur, cahaya, struktur tanah, kelembaban, dan lain-
lain), faktor biotik (interaksi antar spesies, kompetisi, 
parasitisme, dan lain-lain) dan faktor kimia yang meliputi 
ketersediaan air, oksigen, pH, nutrisi dalam tanah, dan lain-
lain (Krebs, 1994).  

Nilai dominasi masing-masing spesies juga bervariasi 
dari yang terendah sebesar 190,9739 untuk jenis 
panggang serem (Macropanax dispermum) sampai dengan 
dominasi tertinggi sebesar 238.743,76 pada jenis puspa. 

Nilai dominasi masing-masing jenis dihitung berdasarkan 
besarnya nilai diameter batang setinggi dada sehingga 
besarnya nilai dominasi ditentukan oleh kerapatan jenis dan 
ukuran rata-rata diameter batang. Jenis puspa memiliki nilai 
dominasi tertinggi karena nilai kerapatannya paling tinggi 
dan ukuran batangnya cukup besar. Jenis rasamala juga 
memiliki nilai dominasi yang tertinggi kedua setelah puspa 
karena nilai kerapatannya lebih rendah dari puspa, 
walaupun rata-rata diameter batang setinggi dada jenis 
rasamala lebih tinggi dibandingkan dengan puspa. 

 
 
 
Tabel 1. Nilai INP jenis-jenis pohon yang ditemukan pada zona sub-montana Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango.  
 
No Nama Ilmiah Nama Daerah KM KR F FM FR DM DR INP 
1 Schima wallichii Puspa 91 11,26 26 86,67 6,7 238743,8 29,77 47,73 
2 Altingia excelsa Rasamala  73 9,035 22 73,33 5,67 159802,9 19,93 34,63 
3 Antidesma tetrandum Ki seer 50 6,188 19 63,33 4,9 27276,1 3,401 14,49 
4 Saurauja pendula Ki leho 49 6,064 19 63,33 4,9 56290,53 7,019 17,98 
5 Schefflera scanden Jangkurang 42 5,198 16 53,33 4,12 20248 2,525 11,85 
6 Turpinia sphaerocarpa Ki bangkong 35 4,332 15 50 3,87 14175,73 1,768 9,966 
7 Toona sureni Surian 30 3,713 14 46,67 3,61 13399,91 1,671 8,993 
8 Vernonia arborea Hamerang 29 3,589 13 43,33 3,35 17204,59 2,145 9,086 
9 Castanopsis argentea Saninten 26 3,218 14 46,67 3,61 15605,61 1,946 8,773 
10 Trevesia sundaica Panggang 26 3,218 14 46,67 3,61 14133,9 1,762 8,589 
11 Podocarpus neriifolius Ki putri 26 3,218 12 40 3,09 13809,61 1,722 8,033 
12 Symplocos spicata Jirak 24 2,97 9 30 2,32 13935,05 1,738 7,028 
13 Rauvolfia javanica  Ki bentelli 21 2,599 11 36,67 2,84 13115,63 1,635 7,07 
14 Ficus variegate Kondang 18 2,228 10 33,33 2,58 6060,179 0,756 5,561 
15 Trema orientalis Kurai 17 2,104 12 40 3,09 7653,909 0,954 6,152 
16 Vilebrunea rubescens Nangsi 17 2,104 13 43,33 3,35 8289,269 1,034 6,489 
17 Litsea angulata Huru 17 2,104 9 30 2,32 13782,33 1,719 6,143 
18 Elaeocarpus obtusus Katulampa 16 1,98 9 30 2,32 15776,54 1,967 6,268 
19 Eurya acuminata Ki sakiti/Ki merak 16 1,98 6 20 1,55 8050,81 1,004 4,531 
20 Castanopsis javanica Ki hiur 15 1,856 8 26,67 2,06 9357,561 1,167 5,086 
21 Dacrycarpus imbricatus Jamuju 15 1,856 7 23,33 1,8 6262,607 0,781 4,442 
22 Macaranga rhizinoides Calik angin 14 1,733 8 26,67 2,06 5944,45 0,741 4,536 
23 Litsea angulata Huru 14 1,733 7 23,33 1,8 12168,88 1,517 5,055 
24 Leptospermum flavescens Kayu puti lembut 11 1,361 6 20 1,55 20328,58 2,535 5,443 
25 Castanopsis tungeureut Ki tungeureut 11 1,361 6 20 1,55 6671,837 0,832 3,74 
26 Acronychia laurifolia Ki jeruk 10 1,238 8 26,67 2,06 33688 4,201 7,501 
27 Geniostoma haemospermum Ki endog 7 0,866 4 13,33 1,03 5509,211 0,687 2,584 
28 Persea rimosa Huru leneur 6 0,743 3 10 0,77 2188,922 0,273 1,789 
29 Castanopsis acuminatissima Riung anak 6 0,743 4 13,33 1,03 2281,506 0,284 2,058 
30 Astronia spectabilis Ki harendong 6 0,743 3 10 0,77 2458,878 0,307 1,823 
31 Magnolia blumei Maglid 5 0,619 3 10 0,77 1491,442 0,186 1,578 
32 Litsea tumentosa Huru meuhmal 5 0,619 3 10 0,77 1138,446 0,142 1,534 
33 Engelhardia spicata Ki hujan 4 0,495 3 10 0,77 789,5867 0,098 1,367 
34 Decaspermum fruticosum Ki serem 4 0,495 2 6,667 0,52 839,0602 0,105 1,115 
35 Glochidion arborescens Marame 4 0,495 3 10 0,77 887,8973 0,111 1,379 
36 Eugenia densiflora Kopo 4 0,495 4 13,33 1,03 956,6193 0,119 1,646 
37 Polyosma integrifolia Ki jebug 3 0,371 2 6,667 0,52 567,1153 0,071 0,958 
38 Vibirnum rutescens Ketumpang 3 0,371 3 10 0,77 622,0769 0,078 1,222 
39 Eugenia cuprea Ki tembaga 3 0,371 3 10 0,77 690,0035 0,086 1,231 
40 Elaeocarpus stipularis Janitri 3 0,371 3 10 0,77 430,7849 0,054 1,198 
41 Cryptocarya tomentosa Huru kunyit 3 0,371 3 10 0,77 1204,305 0,15 1,295 
42 Macropanax dispermum Panggang serem 3 0,371 3 10 0,77 190,9739 0,024 1,168 
43 Turpinia montana Ki bancet  3 0,371 3 10 0,77 647,7681 0,081 1,225 
44 Mischoccarpus fuscescens Ki hoe 3 0,371 3 10 0,77 712,4336 0,089 1,234 
45 Disoxylum excelsum Pingku 3 0,371 3 10 0,77 662,8011 0,083 1,227 
46 Rapanea hasseltii Ki harupat 2 0,248 2 6,667 0,52 880,182 0,11 0,873 
47 Flacourtia rukam Kupalandak 2 0,248 2 6,667 0,52 1160,876 0,145 0,908 
48 Alstonia scholaris Pulai 2 0,248 2 6,667 0,52 644,6661 0,08 0,844 
49 Helicia serrata Bareubeuy 2 0,248 2 6,667 0,52 536,5722 0,067 0,83 
50 Hypobathrum frutescens Ki kopi 2 0,248 2 6,667 0,52 748,3854 0,093 0,856 
51 Saurauja cauliflora Ki leho beureum 2 0,248 2 6,667 0,52 352,041 0,044 0,807 
52 Ficus ribes Ki wilen 2 0,248 2 6,667 0,52 472,8612 0,059 0,822 
53 Homalanthus populneus Kareumbi 2 0,248 2 6,667 0,52 432,6938 0,054 0,817 
54 Neonauclea obtuse Cangcaratan 1 0,124 1 3,333 0,26 714,7402 0,089 0,471 
 JUMLAH  808 100 388 1293 100 801989,1 100 300 
Keterangan: KM = kerapatan mutlak; KR = kerapatan relatif; FM = frekuensi mutlak; FR = frekuensi relative; DM = dominasi mutlak; DR = 
dominasi relative; INP = Indeks Nilai Penting. 
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Indeks nilai penting merupakan hasil penjumlahan nilai 
relatif ketiga parameter (kerapatan, frekwensi dan 
dominasi) yang telah diukur sebelumnya, sehingga nilainya 
juga bervariasi. Nilai INP tertinggi ditemukan pada jenis 
rasamala (A.excelsa) yaitu sebesar 44,63 lebih tinggi dari 
INP jenis puspa (S.wallichii) sebesar 37,47. Selain kedua 
jenis tersebut, beberapa jenis yang memiliki nilai INP yang 
tinggi atau lebih dari 10% adalah ki seer (INP=14,51), 
hamerang (INP= 13,88), jangkurang (INP=13,55) dan huru 
leneur (INP=11,72). Beberapa jenis pohon yang INPnya 
sangat rendah karena kurang dari 1% antara lain jenis toya 
(INP=0,44), ki serem (INP=0,79), waru gede (INP=0,81), 
lampuni (INP=0,82), ki lemo (INP=0,83), ki pandeli 
(INP=0,84), pulai (INP=0,85), kopo gunung (INP=0,85) dan 
helicia (INP=0,91). 

Besarnya indeks nilai penting menunjukkan peranan 
jenis yang bersangkutan dalam komunitasnya atau pada 
lokasi penelitian. Jenis rasamala dan puspa merupakan dua 
jenis yang mendominasi daerah hulu DAS Cianjur karena 
memiliki nilai INP tertinggi. Kedua jenis tersebut selanjutnya 
disebut sebagai jenis yang dominan dalam ekosistem hulu 
DAS Cianjur. Kemampuan keduanya dalam menempati 
sebagian besar lokasi penelitian menunjukkan bahwa 
keduanya memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi 
lingkungan pada seluruh wilayah penelitian. Jenis rasamala 
yang memiliki diameter batang lebih besar diperkirakan 
lebih dahulu tumbuh pada lokasi penelitian setelah letusan 
dahsyat gunung Gede yang terakhir pada tahun 1886. 
Menurut Whitmore dalam Lugo dan Lowe (1995) struktur 
dan komposisi hutan sangat dipengaruhi gangguan baik 
yang bersifat alami maupun anthropogenik. Menurut bukti 
arkeologis, dampak gangguan masih dapat diamati dari 
peristiwa 200 tahun sebelumnya. 

Letusan dahsyat gunung Gede pada tahun 1886 telah 
mengakibatkan sebagian besar vegetasi di gunung Gede 
dan sekitarnya mati sehingga proses suksesi yang terjadi 
merupakan suksesi primer. Setelah tahun 1886 masih 
terjadi letusan-letusan kecil sampai dengan tahun 1957 
tetapi hanya menyemburkan debu vulkanik yang justru 
menyuburkan tanah sekitar gunung Gede. Jika suksesi 
sampai tumbuhnya pohon berlangsung selama 50 tahun, 
maka umur pohon tertua baru berkisar 60 tahunan. Jenis 
rasamala memiliki rata-rata diameter batang dan tinggi 
pohon yang lebih besar dibandingkan dengan pohon 
lainnya sehingga dianggap lebih dahulu tumbuh di lokasi. 
Jenis rasamala tersebar luas di sekitar lokasi sehingga 
proses migrasi atau dispersal pohon ini lebih 
memungkinkan terjadi lebih dahulu. Anggapan ini tentu 
masih perlu dibuktikan dengan penentuan umur pohon 
tersebut tetapi sulit dilakukan karena harus menerapkan 
metode destruktif yang tidak dibenarkan dilakukan dalam 
lokasi Taman Nasional. 

Laporan penelitian sebelumnya yang terkait dengan 
penelitian ini terdapat dalam Jacobs (1981). Penelitian 
tersebut dilaksanakan pada lokasi Kebun Raya Cibodas 
dengan ketinggian 1450-1500 m dpl atau termasuk dalam 
zona sub-montana. Hasilnya menunjukkan bahwa pohon-
pohon yang dominan adalah rasamala (jenis emergen 
karena tingginya mencapai 62 meter dengan diameter 
batang 81 cm), Castanopsis javanica (tingginya mencapai 
58 meter), puspa (tingginya mencapai 45 m), Villibrunnea 
dan beberapa jenis dalam famili Fagaceae. Diperkirakan 
jenis tersebut merupakan pionir tumbuhan yang berhabitus 
pohon dan mendominasi sebagian besar lokasi penelitian.  

Berdasarkan INP seluruh jenis selanjutnya dihitung 
indeks diversitas (H’) Shannon-Wiener (rumus e.1). Hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa indeks diversitas spesies 

pada seluruh plot yang diteliti adalah 3,38. Jika 
menggunakan kriteria Barbour et al. (1987) maka indeks 
diversitas spesies sebesar 3,38 tersebut termasuk dalam 
kategori tinggi. Nilai indeks diversitas tersebut 
menggambarkan kekayaan spesies pohon yang berada 
pada daerah hulu DAS Cianjur. Dalam penentuan indeks 
diversitas ini yang dihitung hanya spesies yang berhabitus 
pohon, maka nilai keanekaragaman spesies pada lokasi 
penelitian sesungguhnya lebih tinggi dari hasil yang 
diperoleh dalam penelitian ini. Tingkat keanekaragaman 
hayati vegetasi pada lokasi penelitian sesungguhnya 
sangat tinggi. Kondisi seperti ini memberikan gambaran 
bahwa ekosistem pada hulu DAS Cianjur sesungguhnya 
merupakan ekosistem yang stabil dan telah mendekati 
kondisi klimaks. Kesimpulan ini didukung oleh jenis-jenis 
yang mendominasi hampir seluruh wilayah penelitian 
adalah beberapa jenis pohon yang sama dengan strata 
yang relatif seragam.  

Berdasarkan nilai keanekaragaman jenis tersebut, 
selanjutnya dapat ditentukan nilai kemerataan spesies 
dalam komunitas tersebut. Hasil perhitungan kemerataan 
menunjukkan bahwa nilai kemerataan adalah 1,95. Nilai 
kemerataan suatu jenis ditentukan oleh distribusi setiap 
jenis pada masing-masing plot secara merata. Makin 
merata suatu jenis dalam seluruh lokasi penelitian maka 
makin tinggi nilai kemerataannya. Jika beberapa jenis 
tertentu dominan sementara jenis lainnya tidak dominan 
atau densitasnya lebih rendah, maka nilai kemerataan 
komunitas yang bersangkutan akan lebih rendah. Nilai 
kemerataan pada masing-masing sub-zona dalam zona 
sub-montana berbeda-beda. Untuk sub-zona bawah nilai 
kemerataannya sebesar 1,92, sedangkan untuk sub-zona 
tengah nilai kemerataannya sebesar 1,99 dan untuk sub-
zona atas sebesar 2,08. Perbedaan nilai kemerataan 
tersebut disebabkan karena nilai INP masing-masing jenis 
pada ketiga sub-zona juga bervariasi. Nilai kemerataan 
pada sub-zona bawah lebih rendah jika dibandingkan 
dengan sub-zona tengah dan atas karena jenis puspa dan 
Rasama memiliki nilai INP yang lebih dominant 
dibandingkan dengan kedua sub-zona lainnya. 

Pola penyebaran jenis-jenis pohon yang terdapat pada 
lokasi hulu DAS Cianjur khususnya pada zona sub-
montana Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango 
terdapat pada Tabel 2. Dari 54 jenis yang ditemukan pada 
lokasi penelitian, sebanyak 25 jenis diantaranya pola 
distribusi spasialnya mengelompok (nilai SD/rerata > 1) 
sedangkan sisanya sebanyak 29 jenis pola distribusi 
spasialnya reguler (nilai SD/rerata < 1). Diantara 25 jenis 
yang pola distribusi spasialnya mengelompok, 11 jenis 
diantaranya mendekati acak sehingga terdistribusi secara 
mengelompok dan masing-masing kelompok terdistribusi 
dengan pola acak dalam seluruh lokasi penelitian. Demikian 
juga untuk jenis 29 jenis yang pola distribusi spasialnya 
reguler, 6 jenis diantaranya mendekati acak sehingga pola 
reguler pada jenis tersebut juga terdistribusi secara acak 
pada seluruh lokasi penelitian.  

Hasil tersebut sejalan dengan pandangan Ludwig dan 
Reynolds (1988) bahwa pola penyebaran tumbuhan dalam 
suatu komunitas bervariasi dan disebabkan karena 
beberapa faktor yang saling berinteraksi antara lain: (i) 
faktor vectorial (intrinsik) yaitu faktor lingkungan internal 
seperti angin, ketersediaan air, dan intensitas cahaya, (ii) 
faktor kemampuan reproduksi organisme, (iii) faktor sosial 
yang menyangkut fenologi tumbuhan, (iv) faktor coaktif 
yang merupakan dampak interaksi intraspesifik dan (5) 
faktor stochastik yang merupakan hasil variasi random 
beberapa faktor yang berpengaruh. 
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Tabel 2. Pola penyebaran jenis-jenis pohon yang terdapat pada hulu DAS Cianjur dalam zona sub-montana TNGGP. 
 

No Nama Ilmiah ∑X ∑X2 SD Rerata SD/Rerata Distribusi 
1 Schima wallichii 91 369 4,07 3,03 1,341372 Mengelompok 
2 Altingia excelsa 73 267 3,18 2,43 1,305102 Mengelompok 
3 Antidesma tetrandum 50 138 1,73 1,67 1,038154 Mengelompok 
4 Persea rimosa 49 151 2,01 1,63 1,230692 Mengelompok 
5 Schefflera scanden 42 134 1,91 1,4 1,365677 Mengelompok 
6 Turpinia sphaerocarpa 35 91 1,29 1,17 1,10482 Mengelompok 
7 Toona sureni 30 72 1,04 1 1,044024 Mengelompok 
8 Leptospermum flavescens 29 71 1,05 0,97 1,081832 Mengelompok 
9 Vernonia arborea 26 64 0,97 0,87 1,120786 Mengelompok 
10 Castanopsis argentea 26 56 0,82 0,87 0,94662 Reguler 
11 Trevesia sundaica 26 68 1,05 0,87 1,207868 Mengelompok 
12 Podocarpus neriifolius 24 68 1,08 0,8 1,3522 Mengelompok 
13 Symplocos spicata 21 47 0,73 0,7 1,046719 Mengelompok 
14 Saurauja pendula 18 42 0,68 0,6 1,132074 Mengelompok 
15 Acronychia laurifolia 17 29 0,45 0,57 0,787396 Reguler 
16 Rauvolfia javanica  17 27 0,41 0,57 0,720803 Reguler 
17 Litsea angulata 17 37 0,59 0,57 1,053766 Mengelompok 
18 Elaeocarpus obtusus 16 32 0,51 0,53 0,964359 Reguler 
19 Eurya acuminata 16 52 0,89 0,53 1,671906 Mengelompok 
20 Castanopsis javanica 15 31 0,51 0,5 1,012577 Mengelompok 
21 Dacrycarpus imbricatus 15 33 0,54 0,5 1,088049 Mengelompok 
22 Macaranga rhizinoides 14 28 0,46 0,47 0,985324 Reguler 
23 Litsea angulata 14 32 0,54 0,47 1,147049 Mengelompok 
24 Trema orientalis 11 23 0,39 0,37 1,068228 Mengelompok 
25 Castanopsis tungeureut 11 23 0,39 0,37 1,068228 Mengelompok 
26 Ficus variegate 10 16 0,27 0,33 0,800838 Reguler 
27 Geniostoma haemospermum  7 15 0,27 0,23 1,139561 Mengelompok 
28 Vilebrunea rubescens 6 14 0,25 0,2 1,25786 Mengelompok 
29 Castanopsis acuminatissima 6 12 0,21 0,2 1,069181 Mengelompok 
30 Astronia spectabilis 6 14 0,25 0,2 1,25786 Mengelompok 
31 Magnolia blumei 5 9 0,16 0,17 0,966456 Reguler 
32 Litsea tumentosa 5 9 0,16 0,17 0,966456 Reguler 
33 Engelhardia spicata 4 6 0,11 0,13 0,807127 Reguler 
34 Decaspermum fruticosum 4 10 0,18 0,13 1,373164 Mengelompok 
35 Glochidion arborescens 4 6 0,11 0,13 0,807127 Reguler 
36 Eugenia densiflora 4 4 0,07 0,13 0,524108 Reguler 
37 Polyosma integrifolia 3 5 0,09 0,1 0,911949 Reguler 
38 Vibirnum rutescens 3 3 0,05 0,1 0,534591 Reguler 
39 Eugenia cuprea 3 3 0,05 0,1 0,534591 Reguler 
40 Elaeocarpus stipularis 3 3 0,05 0,1 0,534591 Reguler 
41 Cryptocarya tomentosa 3 3 0,05 0,1 0,534591 Reguler 
42 Macropanax dispermum 3 3 0,05 0,1 0,534591 Reguler 
43 Turpinia montana 3 3 0,05 0,1 0,534591 Reguler 
44 Mischoccarpus fuscescens 3 3 0,05 0,1 0,534591 Reguler 
45 Disoxylum excelsum 3 3 0,05 0,1 0,534591 Reguler 
46 Rapanea hasseltii 2 2 0,04 0,07 0,545073 Reguler 
47 Flacourtia rukam 2 2 0,04 0,07 0,545073 Reguler 
48 Alstonia scholaris 2 2 0,04 0,07 0,545073 Reguler 
49 Helicia serrata 2 2 0,04 0,07 0,545073 Reguler 
50 Hypobathrum frutescens 2 2 0,04 0,07 0,545073 Reguler 
51 Saurauja cauliflora 2 2 0,04 0,07 0,545073 Reguler 
52 Ficus ribes 2 2 0,04 0,07 0,545073 Reguler 
53 Homalanthus populneus 2 2 0,04 0,07 0,545073 Reguler 
54 Neonauclea obtusa 1 1 0,02 0,03 0,555555 Reguler 
 

Jenis tertentu dengan pola penyebaran mengelompok 
(contohnya S.wallichii, A.excelsa)(Tabel 2) disebabkan 
karena pada umumnya biji atau propagule dari setiap 
tumbuhan pada umumnya akan jatuh sekitar pohon 
induknya sehingga jika kondisi lain menunjang maka 
regenerasi berupa tumbuhnya anakan baru akan terjadi di 
sekitar pohon induknya. Jenis yang mengelompok seperti 
ini umumnya agen dispersalnya berupa angin sehingga jika 
ukuran buah/biji relatif besar, tidak dapat menyebar dalam 
radius yang lebih jauh. Jenis pohon yang pola distribusi 
spasialnya reguler umumnya menyebar dengan bantuan 
hewan (zoochori) atau manusia (anthropochori) sehingga 
dapat menyebar dengan pola reguler pada lokasi penelitian. 

Hasil cluster analysis berdasarkan jumlah jenis pada 30 
plot yang terpilih sebagai sampel pada lokasi penelitian 

seperti tercantum pada gambar-1. Oleh karena 
pengelompokan yang dilakukan menggunakan Euclidean 
distances, maka posisi masing-masing plot pada 
dendrogram sesungguhnya menggambarkan jarak antara 
masing-masing plot tersebut. Plot yang posisinya 
berdekatan dan dihubungkan dengan garis penghubung, 
menunjukkan bahwa jarak antara keduanya plot tersebut 
lebih dekat jika dibandingkan dengan plot yang lainnya. 
Gambaran dendrogram yang tercantum pada gambar-1 
menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pemisahan 
masing-masing plot menjadi 3 kelompok yaitu: kelompok 
kiri yang terdiri dari plot 29, 27, 30, 24, 28, 23, 25 dan 26; 
kelompok tengah yang terdiri dari plot 17, 15, 21, 19, 13, 
22, 18, 20, 12, 16 dan 14; serta kelompok kanan yang 
terdiri dari plot 9, 5, 7, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 10 dan 11. 
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Gambar 1. Dendogram hasil cluster analysis 30 plot pada zona 
sub-montana Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. 

 
 
Pengelompokan yang terjadi pada 30 plot contoh 

tersebut sesungguhnya dapat memberikan gambaran bagi 
kita tentang adanya kecenderungan terbentuknya sub-sub 
zona dalam zona sub-montana. Kelompok sebelah kanan 
sesungguhnya merupakan plot-plot yang berada pada 
ketinggian 1000-1200 m dpl, sedangkan kelompok bagian 
tengah merupakan plot yang berada pada ketinggian 
>1200-1400 m dpl dan untuk kelompok sebelah kiri 
merupakan plot yang berada pada ketinggian >1400-1600 
m dpl. Masing-masing kelompok tersebut dalam laporan 
penelitian ini dapat diberi nama sub-zona bawah, tengah 
dan sub-zona atas pada zona zub-montana.  

Pada sub-zona bawah kondisi lingkungannya tidak 
sama dengan sub-zona tengah dan atas. Suhu rata-rata 
pada daerah ini berkisar 180C dengan ketinggian antara 
1000 m dpl sampai dengan 1200 m dpl. Wilayah ini 
berbatasan langsung dengan perkebunan teh Gedeh yang 
merupakan vegetasi binaan dengan tumbuhan dominant 
berupa tanaman teh. Daerah perkebunan teh kondisinya 
berbeda dengan hutan alami di dalam kawasan Taman 
Nasional Gunung Gede-Pangrango, maka daerah 
perbatasan ini merupakan wilayah transisi antara daerah 
perkebunan dan daerah hutan alami. Kelembaban rata-rata 
lebih rendah (85%) dibandingkan dengan sub-zona tengah 
dan atas (90%) karena pengaruh ketinggian dan komposisi 
vegetasi di wilayah tengah atas yang lebih rapat. 

Komposisi vegetasi pada sub-zona bawah agak 
berbeda dengan sub-zona tengah dan atas. Beberapa jenis 
yang hanya ditemukan pada sub-zona bawah adalah jenis 
Kurai (Trema orientalis), jenis Kondang (Ficus variegate) 
dan jenis Suren (Toona sureni) yang jarang ditemukan 
pada sub-zona tengah dan atas. Untuk sub-zona atas 
beberapa jenis diantaranya hanya ditemukan pada sub-
zona ini antara lain: Jamuju (Dacrycarpus imbricatus), Ki 
putri (Podocarpus neriifolius) dan pasang (Lithocarpus 
sundaicus).  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: (i) Jumlah jenis pohon yang terdapat di lokasi 
penelitian adalah 54 jenis pohon dengan nilai kerapatan, 
frekwensi, dominasi dan INP yang berbeda-beda. (ii) Hasil 

perhitungan INP menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis 
pohon yang memiliki nilai yang tinggi yaitu jenis puspa 
(Schima wallichii) sebesar 47,73, rasamala (Altingia 
excelsa) sebesar 34,63, Ki leho (Saurauja pendula) sebesar 
17,98, Ki seer (Antidesma tetrandum) sebesar 14,49 dan 
Jangkurang (Schefflera scanden) sebesar 11,85. (iii) Nilai 
Indeks diversitas spesies pohon pada lokasi penelitian 
tergolong ke dalam kategori tinggi (3,38) tetapi dengan nilai 
kemerataan yang cukup rendah (1,95). Hal tersebut 
disebabkan karena adanya jenis puspa dan rasamala yang 
memiliki nilai INP yang sangat tinggi sehingga jenis lainnya 
tidak merata pada lokasi penelitian. (iv) Hasil cluster 
analysis menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan 
pengelompokan plot ke dalam 3 kelompok yang 
dikategorikan sebagai sub-zona berdasarkan ketinggian 
dalam zona Montana yaitu sub-zona bawah, tengah dan 
sub-zona atas. 
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ABSTRACT  

Biomass burning is the burning of the world’s living and dead vegetation, including grasslands, forests and agricultural lands following the 
harvest for land clearing and land-use change. One of the important information needed following this biomass burning is how long the 
burnt forest or land can be recovered, and how worst the changing occurred. Repeated burning occurred at the same place trend to clean 
the vegetation which leads to have the land with lower number and quality of species left. The research objective is to understand the 
vegetation changing following peat fires in the sapric peat type at the land preparation using belong to the local community located in the 
Pelalawan district, Riau province, Indonesia during the dry season in the year 2001. Before burning, logging, slashing, drying and burning 
the site was dominated by Uncaria glabrata at seedling stage, Ficus sundaica at sapling stage, Ficus sundaica at pole stage and 
Stenochlaena palustris at understorey. After logging, slashing and followed by 4 weeks drying then continued by burning with high flame 
temperature range from 900-1100oC, it had been found that 3-months following burning the site was dominated by Uncaria glabrata at 
seedling stage and Nephrolepis flaccigera at understorey while 6-months following burning the site was dominated by Parastemon 
uruphyllus at seedling stage and Erechites valeriantifolia at understorey stage.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: peat fires, peat type, flame, natural regeneration, human. 

INTRODUCTION 

Forest management and land use practices in Sumatra 
and Kalimantan have evolved very rapidly over the past 
three decades (Scweithem, 1998). Commercial use of 
forest resources and forest lands was very limited up to and 
including the middle decades of this century. This changed 
dramatically when forestry basic law 1967. Millions of 
hectares of forest land where awarded as timber 
concessions in the late 1960s and early 1970s, leading to a 
timber boom in Sumatra and Kalimantan that changed the 
landscape of these two islands over a period of two 
decades. The government policies and procedure for 
allocating and supervising timber concessions were deeply 
flawed and riddled with corruption, leading to severe 
impacts on forest ecosystems, biodiversity and forest 
dwelling peoples. Poor logging practices resulted in large 
amounts of waste would left in the forest, greatly elevating 
fire hazard. Failure by the government and concessionaires 
to protect logged forests and close old logging roads led to 
and invasion of the forest by agricultural settlers whose land 
clearances practices increased the risk of fire. 

Logging activities have greatly increased both fire risk 
and hazards (Mackie, 1984). Access roads opened up the 
forests to both immigrant and local people for making field 

(Wirawan, 1993). By opening up the forest canopy, logging 
activities have greatly stimulated the growth and 
accumulation of plant biomass near the ground. Additional 
dead biomass is also provided by deformed logs and 
branches left behind by loggers. The failure of the rainy 
season to arrive on time, as was the case in late 1982, 
prolonged dry season, dried this plant biomass and then 
helped the fires started by shifting cultivators in September 
or October to spread wildly unchecked for several months 
until heavy rain fall in May 1983. As a result, 70% of the 
burned forest in East Kalimantan occurred in the logged-
over forest areas (Wirawan, 1993). When logging 
companies enter into a new area, they automatically bring 
with them the fires problem. They are opening up the 
forests and making them more susceptible to forest fires 
through road, logging waste, bulldozing through the stands 
and opening up the canopy and finally bringing in people as 
the source of fire (Schindler, 1998). 

Fire risk is increased dramatically by the conversion of 
material forests to rubber and oil palm plantations, and by 
the logging of natural forests, which opens the canopy and 
dries out the ground cover. Plantations are drier and trees 
are move every spaced than natural tropical moist forests, 
thus increasing the opportunities for fire to spread. 
Evidence also suggests that fires burned mostly easily in 
secondary forests that had already been disturbed through 
(frequently illegal) timber operations. Selective logging 
destroys much of the most undergrowth and the closed 
canopy that reduces the likelihood and impact of forest fires 
in natural forests (WWF, 1997). 
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MATERIALS AND METHODS 

Site and time period 
Research was conducted in the period of August 2001 

until July 2002 in the peat land area belong to the 
community of Pelalawan village, Pelalawan sub-district, 
Pelalawan district, Riau Province.  

Peat classification 
Peat classification for hemic conducted through 

laboratory analysis beside of using peat map made by PT. 
Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP). In laboratory 
analysis, liquid color test in Na-pyrophosphate used to 
classified peat through a filter paper dipping as height as 
1.25 cm into peat that had been watered with Na-
pyrophosphate. Color shown through liquid movement and 
at the end of it then checked with Munsell book in order to 
know Pyrophosphate Index (PI) that was a value number 
minus a chrome number with different meaning: IP ≥ 5 
means fibric, IP = 4 means hemic and IP ≤ 3 means sapric 
(USDA, 1975). 

Vegetation condition 
Based on the vegetation analysis shown that the 

research site was dominated by shrubs and ferns, 
vegetation found were Shorea macrophylla, Macaranga 
pruinosa, Ficus sundaica, Stenochlaena palustris, 
Parastemon uruphyllus, Baccaurea pendula, Nephrolepis 
flaccigera, and Gleichenia linearis.  

Climate 
Climate in Pelalawan district cannot be separated from 

Riau province condition, generally the site was tropical 
climate with annually rainfall range between 2500-3000 mm 
with daily temperature between 22-31°C. According to data 
made by Meteorological and Geophysical agency, Ministry 
of Transportation, annually rainfall in the period between 
January-December 2001 in the site was 3794.5 mm that 
accompanied by 86 rainy days. 

Geological and geomorphology 
 Based on survey result and information book about 

land site map and soil for Solok and Pekanbaru 1997 stated 
that the research site in Pelalawan districts was dominated 
by peat and include in physiographical group of peat dome. 
97.1% of the site was located in 0-8% slope why rest 
located in the slope of 8-15%.  

Plot establishment  
To reach the objective, the research conducted in the 

field and at laboratory scale. Three (3) plots of 400 m2 (20 m 
X 20 m) each is established at hemic site. To protect from 
heat penetration during burning then 1-m canal was 
established surrounding the plot. Before slashing and 
burning conducted vegetation analysis was conducted. 
Following those activity slashing was conducted where big 
log (diameter more than 10 cm) send out from the plot. 
Slashed logs and branching was separated through the 
plot. Following slashing then continued by drying process 
for 3 three weeks in order to reduce high moisture content 
of the fuel and less smoke produced during burning. 
Following 3 weeks drying process was continued by burning 
the plot using ring method. During burning, fire behavior 
(rate of the spread of fire, flame length, flame temperature) 
monitored through handy camera. Burning was done in the 

afternoon during 13.00-17.00 p.m. using torch made from 
bamboo filled with gasoline. 

Three and six months following burning vegetation 
analysis conducted in order to know the performance of 
natural regeneration following burning.  

Fire behavior  

Activity conducted before burning 
Three sub - plot of 2 m 2 (2 m x 1 m) in all the plot of 400 

m2 was established in order to measure fuel characteristics 
such as fuel moisture, fuel bed depth, and fuel load.  

Estimation of fuel moisture. Three samples of 100 
gram each of materials found in the subplots (litter, leaves, 
branches, and logs) were taken and used as samples for 
moisture content measurement. Samples taken put in the 
oven and dried for 48 hours at 75°C (Clar and Chaten, 
1954). Fuel moisture content estimated through dry weight 
based measurement.  

Estimation of fuel load. Fuel load was estimated 
through the amount of plants materials both living and dead 
found in n the subplot which were collected, separated and 
weighed. 

Estimation of fuel bed depth. Fuel bed depth was 
measured by the average height of the association of living 
and dead plant materials of various sizes and shapes in the 
subplots. 

Activity conducted during burning 
Estimation of flame temperature. Flame temperature 

at 0 cm and 1 cm under the peat surface were measured 
using data logger. The temperature censors were placed in 
the subplot at two locations. Burning was conducted 
through ring method and allowing the fire to propagate 
naturally. 

Rate of the spread of fire of fire. Rate of the spread of 
fire was measured by the average distance perpendicular to 
the moving flame front per minute, using a stopwatch and 
through video camera recording. 

Flame height. It was very difficult to measure the 
average length of the flame length directly in the burning 
condition, and then flame height was calculated through 
video camera recording. 

Activity conducted after burning 
Fuel left. Fuel left in the plot is measured by 

establishing 5 sub-plots 1m2 in every plot. That fuel left in 
the plot is weighted and checked. 

Penetration depth. Soon, following burning, heat 
penetration depth is measured by digging 5 sub-plot 400 
cm2 each in all the plots until 30 cm depth.  

Fire intensity. Fire intensity was calculated using 
Byram’s equation (Chandler et al., 1983), FI = 273(h)2.17, 
where FI is fire intensity (kW m-1) and h is flame height (m) 

Vegetation changing 

Activity conducted before burning 
Sub-plot establishment. In order to know the 

vegetation structure and composition changing then 25 m2 
(5 m x 5 m) sub-plot was established in the plot of 400m2. In 
these sub-plots, all seedling, sapling, pole and trees and 
also under growth vegetation was calculated its species and 
number. Criteria used for seedling, sapling, pole and trees 
(Kusmana and Istomo, 1995) were as follows: (i) Seedling 
means vegetation that has 1.5-m height. (ii) Sapling means 
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vegetation that has 1.5-m height until seedling with 10-cm 
diameter. (iii) Pole means vegetation that has 10-20 cm 
diameter. (iv) Trees means vegetation that has > 20-cm 
diameter  

Data collecting. Before slashing, all seedling, sapling, 
pole, trees and undergrowth vegetation found in the sub-
plot was calculated its species and number. Following 
slashing was drying for 3-weeks which continued by 
burning. 

Important Value Index (IVI). Vegetation analysis is the 
way to study species composition and vegetation structure 
in one ecosystem (Soerianegara and Indrawan, 1998). In 
the vegetation analysis it was calculating Important Value 
Index. According to Odum (1971), IVI was numbering 
density relative (DR), frequency relative (FR) and 
dominance relative (DR). 

 
IVI = DR + FR + DR 
 

• IVI for trees and pole was: DR + FR + DR 
• IV for seedling, sapling and undergrowth vegetation 

was: DR + FR, where 
• Species density (D): Total number of a species/sample 

unit size x 100% 
• Species density relative (DR): Species density/all 

species density x 100% 
• Species frequency (F): Number of plot found for a 

species/ sample unit size x 100% 
• Species frequency relative (FR): Species frequency/ all 

species frequency x 100% 
• Dominancy species (D): 

o Trees, pole and sapling: Basal area/plot size  
o Seedling, and under growth vegetation: Canopy 

covering species size/plot size  
o Dominance relative (DR): Dominance of a 

species/all species dominance x 100% 

Activity conducted following burning 
Data collecting. Following burning in the period of 3 

months and 6 months, all seedling, sapling, pole, trees and 
undergrowth vegetation found in the sub-plot was 
calculated its species and number. 

Data analysis. A completely random design of variance 
was used to test for differences among subplots, based on 
the following model (Steel and Torrie, 1981): 

Ymn = U + Tm + Emn 
Where, 
Ymn = fuel and fire behavior parameter at m subplot in 

n replication 
U = mean of the treatment population sampled 
Tm = treatment (slashing, drying, burning) 
Emn = random component 
To detect significant difference of fuel and fire behavior 

parameters among subplots (p≤0.05), the Duncan test was 
used (Steel and Torrie, 1981). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Before burning 
Vegetation analysis result shown that before logging, 

slashing, drying and burning 15 species of trees from 10 
families was found in the hemic site which was dominated 
by Euphorbiaceae and nine (9) species from 9 families of 
under storey vegetation. 

Important Value Index of seedling was vary from 7.612 
(Alstonia pneumatophora) to 91.003 (Uncaria glabrata), at 
sapling stage was vary from 4.265 (Litsea polyantha) to 
72.952 (Ficus sundaica), at pole stage was vary from 
124.253 (Baccaurea pendula) to 175.747 (Ficus sundaica) 
and at under storey vegetation was vary from 19.861 
(Lygodium candens) to 59.604 (Stenochlaena palustris) 
(Table 1). 

 
 

Table 1. Important value index of seedling, sapling, pole and 
understorey before logging, slashing, drying and burning. 
 

No Botanical name D 
(ind/ha) RD (%) F RF (%) IVI 

 Seedling      
1. Alstonia 

pneumatophora 
5 1.730 0.167 5.882 7.612 

2. Alstonia scholaris 8 2.768 0.250 8.824 11.592 
3. Baccaurea pendula 12 4.152 0.333 11.765 15.917 
4. Bredelia glauca 12 4.152 0.417 14.706 18.858 
5. Ficus sundaica 4 1.384 0.167 5.882 7.266 
6. Litsea polyantha 5 1.730 0.167 5.882 7.612 
7. Litsea javanica 7 2.422 0.250 8.824 11.246 
8. Mangifera indica 6 2.076 0.167 5.882 7.958 
9. Parastemon 

uruphyllus 
18 6.228 0.417 14.706 20.934 

10. Uncaria glabrata 212 73.356 0.500 17.647 91.003 
  289 100.000 2.833 100.000 200.000
 Sapling      
1. Alstonia 

pneumatophora 
2 2.469 0.083 3.030 5.499 

2. Alstonia scholaris 2 2.469 0.083 3.030 5.499 
3. Baccaurea pendula 11 13.580 0.417 15.152 28.732 
4.. Bredelia glauca 5 6.173 0.250 9.091 15.264 
5. Calophyllum 

inophyllum  
3 3.704 0.167 6.061 9.764 

6. Ficus sundaica 37 45.679 0.750 27.273 72.952 
7. Litsea polyantha 1 1.235 0.083 3.030 4.265 
8. Litsea javanica 5 6.173 0.250 9.091 15.264 
9. Mangifera indica 1 1.235 0.083 3.030 4.265 
10. Parastemon 

uruphyllus 
8 9.877 0.333 12.121 21.998 

11. Shorea macrophylla 4 4.938 0.167 6.061 10.999 
12. Syzygium grandis 2 2.469 0.083 3.030 5.499 
  81 100.000 2.750 100.000 200.000
 Pole      
1. Baccaurea pendula 1 33.333 0.083 50.000 124.253 
2. Ficus sundaica 2 66.667 0.083 50.000 175.747 
  3 100.000 0.167 100.000 300.000 
 Understorey      
1. Erechites 

valeriantifolia 
499 8.986 0.583 14.894 23.880 

2. Lygodium scandens 394 7.095 0.500 12.766 19.861 
3. Nephrolepis 

radicans 
1485 26.742 1.000 25.532 52.274 

4. Stenochlaena 
palustris 

1892 34.072 1.000 25.532 59.604 

5. Trycalsia sp. 1283 23.105 0.833 21.277 44.381 
  5553 100.000 3.917 100.000 200.000
 

 
Temperature at the site before burning was vary from 

36-39OC, relative humidity vary from 48-55% and wind 
speed vary from 0.41-1.07 m minute-1 in plot 1. Fuel load 
found in the site in the range between 39.5-51.8 ton ha-1; 
fuel moisture vary from 10.19-12.35% for dry leaves, 19.4-
21.64% for dry branches and 74.2-81.8% for peat surface; 
while fuel bed depth was vary from 71.8-108.4 cm (Table 
2). 
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After burning 
Flame height was vary from 2.9-3.9 m and 

no significant different each other, rate of the 
spread of fire vary from 1.1-2.5 m minute-1 
where it was significant different between plot 2 
and 3, resulted flame temperature in the ground 
that vary from 900-1100oC and flame 
temperature 1 cm under the ground was vary 
from 75-90 oC. Fire intensity as one component 
to understand how fire behaves was varying 
from 2552-5050.9 kWm-1 that significantly 
different (Table 2). 

Important Value Index 
Three months following burning Important 

Value Index of seedling in hemic plot was 
dominated by Uncaria glabrata with IVI was 
79.394 and Parastemon uruphyllus with IVI was 
36.970, while Six months following burning it 
was dominated by Parastemon uruphyllus with 
IVI was 83.935 followed by Uncaria glabrata 
with IVI was 34.540. Important Value Index for 
under storey vegetation at three months 
following burning was dominated by 
Stenochlaena palustris with IVI was 50.999 
followed by Nephrolepis radicans with IVI was 
37.979, while six months following burning it 
was dominated by Erechistes valeriantifolia 
with IVI was 42.951 followed by Trycalsia sp 
with IVI was 38.086 (Table 3). 

 
High fire intensity resulted during burning 

that vary from 2552.3-5050.9 kW m-1 was an 
indicator how severe fire in hemic site and it 
relation to the effect of the materials found both 
dead and live on the peat surface. Saharjo and 
Nurhayati (2005) shown that high fire intensity 
in hemic peat during burning had significant 
impacts on the changes in chemical and 
physical properties. As a result of high flame 
temperature resulted during burning that vary 
from 900-1100°C in the peat surface have 
killed the chance of the seed to break the 
dormancy and germinate due to the 
temperature was higher than their seed lethal 
temperature. Secondary succession process 
begun from seedlings that grew up after fire. 
Seedlings of secondary species might appear 
from germination of dormant seeds in the soil 
(Thompson, 1993); while those of primary 
species appear from the fruits produced after 
fire as their seeds are dormant for only short 
period (Murdoch and Ellis, 1993). Fire can burn 
seeds and seedling banks depend on the type 
and intensity. This situation will affect also the 
performance of the seed stored under the peat 
surface as it occurred in the plot, as it was also 
mention by Pierce and Cowling (1991) that 
recruitment differs after different fire seasons 
because of fluctuations in the seed bank. 
Following burning it had been found that the 
temperature under the peat surface (1-cm) was 
vary from 100-130oC, beside that burnt peat 
depth that vary from 6-12.6 cm will affect the 
growth performance both for species and 
understorey vegetation. Recruitment of shrubs 
with soil-stored seeds varies not only with fire 

Table 2. Weather condition and fire behavior parameters before and during 
burning. 

 
Parameter Plot 1 Plot 2 Plot 3 

Weather condition    
Temperature (°C) 36 39 38   
Relative humidity (%) 55 48 49   
Wind speed (m sec-1 .) 0.41 0.90 1.07  
Fire behavior    
Fuel load (ton ha-1) (39.5±8.0)a (51.8±5.7)b (43.7±3.2)a  
Fuel bed depth (cm) (71.8±4.3)a (101.6±9.1)b (108.4±3.3)c 
Peat depth (cm) (182.0±2.0)a (188.3±1.2)a (187.7±1.5)a 
Fuel moisture (%)    
* Leaves (11.92±3.52)a (12.35±1.87)a (10.19±4.72)a  
* Branches (21.64±6.65)a (24.54±7.01)a (19.4±5.91)a  
* Peat surface (81.8±1.5)a (77.2±1.4)a (74.2±0.2)a  
Flame length (m) ( 2.9±0.3)a (3.6±0.4)a (3.4±0.3)a  
Rate.of the spr.(m mnt-1) (1.1±0.2)a (1.9±0.2)ab (2.5±0.4)b  
Fire int. (kWm-1) (2949.9±547.3)b (5050.9±1052.4)c (2552.3±977.2)a 
Flame temp. (°C)    
- Ground 900 1100 1000 
- 1 cm below ground 100 130 120  
Burnt fuel (%)     
* Litter 90 95 98 
* Branches 50 75 80 
* Depth (cm) (7.2±0.9)a (12.6±1.3)b (6.0±0.8)a 
Slope (%) 0 0 0  
Plot size (ha) 0.04 0.04 0.04  
Duration (mnt.) 18.0 9.3 9.0  
Burning time 16.30 p.m 13.05 p.m 14.15 p.m  
Note: Means are significantly different when standard errors are followed by 
different letters (p≤0.05). 
 
Table 3. Important Value Index of Seedling and Understorey at 3 and 6 months 
following burning. 
 

No Species D 
(ind/ha) RD (%) F RF (%) IVI 

 Seedling      
 3 months      
1. Ficus sundaica 5 3.030 0.167 8.000 11.030 
2. Macaranga pruinosa 14 8.485 0.500 24.000 32.485 
3. Macaranga triloba 12 7.273 0.250 12.000 19.273 
4. Parastemon uruphyllus 28 16.970 0.417 20.000 36.970 
5. Shorea macrophylla 8 4.848 0.333 16.000 20.848 
6. Uncaria glabrata 98 59.394 0.417 20.000 79.394 
  165 100.000 2.083 100.000 200.000
 6 months      
1. Baccaurea pendula 10 1.266 0.333 8.696 9.961 
2. Bredelia glauca 13 1.646 0.417 10.870 12.515 
3. Ficus sundaica 20 2.532 0.333 8.696 11.227 
4. Macaranga pruinosa 50 6.329 0.583 15.217 21.547 
5. Macaranga triloba 21 2.658 0.333 8.696 11.354 
6. Parastemon uruphyllus 457 57.848 1.000 26.087 83.935 
7. Shorea macrophylla 32 4.051 0.417 10.870 14.920 
8. Uncaria glabrata 187 23.671 0.417 10.870 34.540 
  790 100.000 3.833 100.000 200.000
 Understorey      
 3 months      
1. Cyperus halpan 97 5.493 0.250 4.412 9.904 
2. Erechites valeriantifolia 125 7.078 0.917 16.176 23.255 
3. Gleichenia linearis  188 10.646 0.833 14.706 25.351 
4. Imperata cylindrica 24 1.359 0.667 11.765 13.124 
5. Melastoma malabtricum 75 4.247 0.417 7.353 11.600 
6. Nephorlepis radicans 411 23.273 0.833 14.706 37.979 
7. Stenochalaena palustris 589 33.352 1.000 17.647 50.999 
8. Trycalsia sp. 257 14.553 0.750 13.235 27.788 
  1766 100.000 5.667 100.000 200.000
 6 months      
1. Cyperus halpan 124 1.136 0.333 5.195 6.331 
2. Erechites valeriantnifolia 2948 27.006 1.000 15.584 42.591 
3. Gleichenia linearis 731 6.697 1.000 15.584 22.281 
4. Imperata cylindrica 343 3.142 0.833 12.987 16.129 
5.. Melastoma malabtricum 104 0.953 0.500 7.792 8.745 
6. Nephorlepis radicans 2248 20.594 0.833 12.987 33.581 
7. Stenochalaena palustris 1820 16.673 1.000 15.584 32.257 
8. Trycalsia sp. 2598 23.800 0.917 14.286 38.086 
  10916 100.000 6.417 100.000 200.000
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intensity but also with fire season (Le Maitre, 1988; 
Hodgkinson, 1991).The effect of fire depends on the fire 
regime. A change in the fire regime can change the 
prospect of the communities (Bond and Wilgen, 1996). 

Fire drastically changed the structure and composition 
of seedling as it can be seen at the three months following 
burning. The site was dominated by Uncaria glabrata with 
IVI= 79.394 followed by Macaranga pruinosa with IVI= 
32.485 where before burning the site was dominated by 
Uncaria glabrata with IVI= 91.003 followed by Parastemon 
uruphyllus with IVI= 20.394. During this time only three 
species previously found before burning left while another 7 
species disappeared for a while and 3 new species emerge. 
At six months following burning another 2 species emerge 
(the species that found before burning). This fact showed 
that until six months following burning only 8 species that 
could adapted with new environment. For many species, 
the combination of open space, increased availability of 
resources and temporary reduction in seed predators 
(enemy-free space) is highly favorable for seedling 
establishment in the post-fire environment (Bond and 
Wilgen, 1996). 

At under storey vegetation stage it was found that three 
months following burning their site was dominated by 
Stenochlaena palustris with IVI= 50.999 followed by 
Nephrolepis radicans with IVI= 37.979, compared to the 
condition before burning seems that following burning the 
number of species increased to be 8 species than 5 species 
found before burning. Cyperus halpan was a new species of 
under storey that was not found at before burning stage and 
dominated the site. Another new species found were 
Melastoma malabathricum, Gleichenia linearis and 
Imperata cylindrica. At six months following burning 
Erechites valeriantifolia dominated the site followed by 
Trycalsia sp.  

The data have shown that seedling species in all plot 
tend to decrease following burning. At three months 
following burning 70% of the original seedling species found 
before burning was disappeared for while, even though at 
six months following burning a few species that found 
before burning emerge. Vegetation recovery reflects the 
complex effects of the felling and fire intensities and a 
logged-over forest seems to be burnt severer than the 
primary or un-logged forests (Woods, 1989) and also fire 
drastically affect plant growth, survival and reproduction and 
can impact the dynamic of seeds and seedlings (Bond and 
Wilgen, 1996). 

The fact shown in seedling species especially following 
burning regarding the changing of structure and 
composition was totally different compared to the fact found 
in understorey vegetation. In understorey vegetation, the 
total species found at three months following burning tend 
to increase compared to the total species found before 
burning, while in seedling species there was tend to 
decrease. Initial vegetation recovery where is affected 
strong fires and heavy felling intensity results in higher 
undergrowth biomass and mean diversity than plant 
fragment  and unfelling site, although there is not strong 
trends to undergrowth biomass and litter 4 months after 
fires (Ganzhorn et al., 1990). Post-fire conditions have 
many advantages for seedlings, space is freed by the 
burning of established plants, resources increased and 
seed and seedling predators decline (Bond and Wilgen, 
1996). 

CONCLUSION 

Fire drastically changes the domination and composition 
structure of the natural regeneration following burning, 
where it had been found a trend of seedling species to 
disappeared for a while and replace by new species. At 
understorey vegetation it was totally different because 
following burning the number of species found was 
increased.  
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ABSTRACT  

The aims of the research were to find out (i) species diversity of mangrove plats, (ii) the conservation problems of mangrove ecosystem, 
and (iii) restoration efford of mangrove ecosystem at coastal area of Rembang Regency, Central Java. This was descriptive research that 
was done qualitatively, in July until December 2003, at 3 sites of mangrove habitat in Rembang Regency, namely Pecangakan, Pasar 
Banggi, and Lasem. The data was collected in field surveys, in-depth interview to local people and/or local government, and examination of 
topographic maps of Java (1963-1965) and digital satellite image of Landsat 7 TM (July-September 2001). The result indicated that 
northern coast of Rembang had 27 mangrove species, i.e. 12 species of major mangrove, 2 species of minor mangrove, and 13 species of 
associated plants. Rhizophora had been dominated mangrove ecosystem in Lasem and Pasar Bangi; while Avicennia had been dominated 
in Pecangakan. The most degrading factors of mangrove ecosysrems were aquaculture and salt pond, timber logging, land reclamation 
and soil sedimentation, and environmental pollution. Mangrove restoration by Rhizophora in coast of Pasar Bangi had been successfully, 
because community based management. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: conservation problems, mangrove ecosystem, Rembang Regency, Central Java Province. 

PENDAHULUAN 

Mangrove merupakan salah satu ekosistem langka, 
karena luasnya hanya 2% permukaan bumi. Indonesia 
merupakan kawasan ekosistem mangrove terluas di dunia. 
Ekosistem ini memiliki peranan ekologi, sosial-ekonomi, 
dan sosia-budaya yang sangat penting; misalnya menjaga 
menjaga stabilitas pantai dari abrasi, sumber ikan, udang 
dan keanekaragaman hayati lainnya, sumber kayu bakar 
dan kayu bangunan, serta memiliki fungsi konservasi, 
pendidikan, ekoturisme dan identitas budaya. Tingkat 
kerusakan ekosistem mangrove dunia, termasuk Indonesia 
sangat cepat akibat pembukaan tambak, penebangan 
hutan mangrove, pencemaran lingkungan, reklamasi dan 
sedimentasi, pertambangan, sebab-sebab alam seperti 
badai/tsunami, dan lain-lain. Restorasi mangrove mendapat 
perhatian luas mengingat tingginya nilai sosial-ekonomi dan 
ekologi ekosistem ini. Restorasi dapat menaikkan nilai 
sumber daya hayati mangrove, memberi mata pencaharian 
penduduk, mencegah kerusakan pantai, menjaga biodiver-
sitas, produksi perikanan, dan lain-lain (Setyawan, 2002).  

Ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Rembang, 
sebagaimana pantai utara Jawa Tengah lainnya tidak 
hanya terbentuk di kawasan muara sungai namun terutama 
terbentuk pada lokasi-lokai tertentu yang terlindung dari 
gelombang laut, dimana sedimen dari sungai dan laut 
terendapkan dan membentuk tidal flat atau mud flat 

(dataran lumpur pasang surut). Sifat Laut Jawa yang 
merupakan laut pedalaman dengan jeluk yang dangkal dan 
arus gelombang yang relatif tenang sangat mendukung 
proses ini (Steenis, 1958; 1965). Pantai utara Jawa 
kebanyakan berupa lumpur atau tanah lempung yang 
ditumbuhi mangrove, pantai terbuka yang berpasir jarang 
dijumpai, gumuk pasir hampir tidak ada. Pantai berkarang 
dan kadang-kadang bergamping/karst hanya dijumpai di 
sebagian tempat, seperti bagian timur Rembang. Vegetasi 
hutan primer dan sekunder hampir tidak ada lagi, karena 
telah diubah menjadi lahan budidaya seperti tambak dan 
sawah (Steenis, 1965). Pada masa lalu ekosistem 
mangrove sangat melimpah di pantai utara Jawa mulai dari 
Banten hingga Jepara, “cekungan” antara Pati dan 
Rembang, serta delta Solo-Brantas. Di pantai selatan 
ekosistem ini tumbuh di Teluk Grajakan, Pulau Sempu, 
Segara Anakan, dan Ujung Kulon (Whitten dkk., 2000). 
Keragaman bentuk fisiografi pantai mempengaruhi kultur 
masyarakat dalam menyikapi kondisi ekosistem mangrove, 
hal ini berdampak pada kelestarian ekosistem tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) keaneka-
ragaman hayati tumbuhan mangrove, (ii) permasalahan 
ekosistem mangrove, dan (iii) upaya restorasi ekosistem 
mangrove di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Desember 

2003. Penelitian lapangan dilakukan pada tiga habitat 
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mangrove di pantai utara Kabupaten Rembang, Jawa 
Tengah, yaitu: (i) Pecangakan, Kaliori, (ii) Pasar Bangi, 
Rembang, dan (iii) Lasem. Ekosistem mangrove di lokasi 
tersebut terletak di lingkungan muara sungai (riverine 
environment). Tabulasi data dilakukan di Laboratorium 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 

 
 
Gambar 1. Kawasan muara sungai yang menjadi lokasi penelitian: 
1. Pecangakan, Kaliori, 2. Pasar Bangi, Rembang, dan 3. Lasem. 

Cara kerja 
Dalam penelitian ini, batas terluar ekosistem mangrove 

adalah jarak 100 m ke arah luar dari titik terluar habitat 
yang masih ditumbuhi satu atau lebih tumbuhan mangrove 
mayor (dbh > 10 cm). Seluruh lahan yang terletak di dalam 
garis batas tersebut dinyatakan sebagai kawasan di dalam 
ekosistem mangrove; sedangkan lahan yang terletak di luar 
garis batas tersebut dinyatakan sebagai kawasan di luar 
atau di sekitar ekosistem mangrove.  

Keanekaragaman tumbuhan dan analisis vegetasi. 
Koleksi jenis-jenis tumbuhan mangrove dilakukan dengan 
metode survei (penjelajahan). Spesimen segar hasil koleksi 
segera diidentifikasi dan dicatat sifat-sifat morfologinya. 
Sebagian diawetkan, difoto penampakan umum, bunga, 
dan buah, serta dibuat deskripsinya. Identifikasi spesies 
mangrove mayor, minor, dan tumbuhan asosiasi merujuk 
pada pustaka-pustaka: Backer dan Bakhuizen van den 
Brink (1963; 1965; 1968), Kitamura dkk. (1997), Ng dan 
Sivasothi (2001), serta Tomlison (1986). Pengambilan data 
vegetasi dilakukan dengan metode belt transect, yakni 
dengan meletakkan belt transect ukuran 10X60 m2, dari 
bibir pantai ke arah daratan, yang di dalamnya terdapat 6 
plot kuadrat untuk setiap strata, dengan ukuran 10X10 m2 
(pohon), 5X5 m2 (semak dan anak pohon), serta 1X1 m2 
(herba, bibit semak, dan bibit pohon). Semua spesies 
tumbuhan di dalam plot diidentifikasi. Diukur nilai 
penutupan dan frekuensi setiap spesies pada setiap strata 
habitus. Data komposisi dan struktur vegetasi ditampilkan 
dalam bentuk nilai penting yang merupakan penjumlahan 
nilai penutupan dan frekuensi relatif yang dibagi dua 
(Odum, 1971; Barbour dkk., 1987). Cara ini menyebabkan 
tidak semua jenis tumbuhan mangrove yang ditemukan 
melalui metode survei dapat tercakup dalam belt transect. 

Permasalahan ekosistem mangrove dan restorasi. 
Kegiatan koleksi data untuk mengetahui permasalahan 
ekosistem mangrove dan upaya restorasinya mencakup 
pengamatan (survei) lapangan, wawancara (in-depth 
interview), serta kajian peta topografi dan citra satelit. Alat 
dan bahan yang digunakan meliputi: daftar pertanyaan, alat 
perekam audio dan video, kamera, dan alat tulis. 
Pengamatan langsung dilakukan dengan menjelajahi 

seluruh area, baik dengan berjalan kaki maupun dengan 
kendaraan bermotor dan perahu. Wawancara dilakukan 
dengan sekurang-kurangnya 10 orang penduduk dan/atau 
aparat pemerintah setempat pada setiap lokasi. Di samping 
itu dilakukan pula kajian pustaka terhadap peta topografi 
tahun 1963-1965 (US. Army Map Services, 1963-1965) dan 
citra satelit Landsat 7 TM periode Juli-September 2001. 
Data hasil penelitian ditabulasikan dalam satu kesatuan dan 
dipaparkan secara dekriptif kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi lokasi 
Wilayah Kabupaten Rembang, secara geografis terletak 

pada koordinat 110º15'-111º40' BT dan 6º40'-6º55' LS. 
Adapun batas administrasinya, di sebelah utara berupa 
Laut Jawa, sebelah timur adalah Kabupaten Tuban, 
sebelah selatan adalah Kabupaten Blora, sebelah barat 
adalah Kabupaten Pati. Asal nama Rembang belum dapat 
dibuktikan dengan tepat, karena ketiadaan bukti-bukti 
tertulis. Salah satu cerita rakyat menuturkan bahwa nama 
Rembang berasal dari “ngrembang” yang berarti membabat 
tebu (Kompas, 03/03/2003; Darmawan dkk., 2003). 
Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan dan 294 
desa, dengan jumlah penduduk 565.860 jiwa. Kabupaten 
Rembang tergolong daerah "minus". Dari total luas wilayah 
101.408 ha, sebanyak 34% (34.968 ha) berupa tanah 
tegalan, 29% (29.044 ha) berupa sawah, 28% (23.625 ha) 
berupa hutan, 8% (8.500 ha) tanah pekarangan dan 
sisanya berupa padang rumput dan tambak. Curah hujan 
rata-rata 1.500 mL per tahun (Kompas, 12/10/2002).  

Pesisir utara Kabupaten Rembang, secara geomorfologi 
terbagi dalam dua bentangan yang sangat berbeda. Pada 
kaki Gunung Lasem ke arah timur terbentuk dataran 
bergelombang yang tersusun atas batu kapur dan 
berbatasan langsung dengan laut Jawa, di antara kaki 
perbukitan kapur tersebut terbentuk pantai-pantai berpasir, 
termasuk pantai pasir putih akibat pelapukan koral di laut. 
Pada kawasan ini terdapat beberapa sungai kecil yang 
umumnya berhulu di Pegunungan Kendeng, sehingga jarak 
alirannya cukup pendek, sebagian besar sungai-sungai ini 
mengering atau alirannya tidak mencapai laut pada musim 
kemarau. Sebaliknya kawasan di sebelah barat Gunung 
Lasem merupakan dataran lumpur/aluvial (tidal flat) sebagai 
akibat sedimentasi. Kawasan ini dipengaruhi beberapa 
sungai yang umumnya berhulu di Pegunungan Kendeng. 
Mengingat jarak alirannya yang pendek, sebagian besar 
sungai-sungai ini merupakan sungai kecil yang kering atau 
alirannya tidak mencapai laut pada musim kemarau. 
Beberapa sungai yang alirannya cukup besar dan berair 
sepanjang tahun adalah Sungai Delok, Sungai Anyar, dan 
Sungai Lasem. Pada musim hujan, sungai-sungai besar ini 
dapat meluap dan menyebabkan banjir, seperti di Kaliori 
dan Lasem (Darmawan dkk., 2003). Oleh karena itu, 
tumbuhan mangrove hanya terkonsentrasi di sisi barat, 
mencakup Kecamatan Kaliori, Rembang, dan Lasem.  

Keanekaragaman tumbuhan mangrove  
Di pesisir kabupaten Rembang, ditemukan 27 spesies 

tumbuhan mangrove, terdiri dari 12 spesies mangrove 
mayor, 2 spesies mangrove minor, dan 13 spesies 
tumbuhan asosiasi mangrove. Tumbuhan mangrove yang 
ditemukan di Pecangakan, Pasar Banggi, dan Lasem 
secara berturut-turut sebanyak 8, 18, dan 11 spesies (Tabel 
1). Spesies yang paling umum dijumpai adalah Rhizophora, 
Avicennia dan Sonneratia. Tumbuhan mangrove di pesisir  
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Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan mangrove di pesisir Kabupaten 
Rembang (Setyawan dkk., 2005a). 
 

Nama Spesies Familia 
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itu
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Mangrove mayor      
1. Avicennia alba Avicenniaceae p + + +
2. Avicennia marina Avicenniaceae p + + - 
3. Avicennia officinalis Avicenniaceae p - + +
4. Bruguiera cylindrica Rhizophoraceae p - + - 
5. Bruguiera gymnorrhiza Rhizophoraceae p - + - 
6. Ceriops tagal Rhizophoraceae p - + - 
7. Nypa fruticans Araceae p - + - 
8. Rhizophora apiculata Rhizophoraceae p - + - 
9. Rhizophora mucronata Rhizophoraceae p + + +
10. Sonneratia alba Sonneratiaceae p - + - 
11. Sonneratia caseolaris Sonneratiaceae p - + - 
12. Sonneratia ovata Sonneratiaceae p - - +
Mangrove minor      
13. Acrostichum aureum Pteridaceae s - + - 
14. Aegiceras floridum Lythraceae p - + - 
Tumbuhan asosiasi       
15. Acanthus ilicifolius Acanthaceae s + + +
16. Calotropis gigantea Asclepiadaceae s - + - 
17. Cynodon dactylon Gramineae h + - - 
18. Cyperus sp. Cyperaceae h + + - 
19. Derris trifoliata Leguminosae s - + +
20. Hibiscus tiliaceus Malvaceae p - - +
21. Ipomoea pescaprae Convolvulaceae h - - - 
22. Pandanus tectorius Pandanaceae s - - +
23. Phragmites karka Gramineae h + - - 
24. Sesuvium portulacastrum Aizoaceae h + + +
25. Spinifex littoreus Gramineae h - - +
26. Stachytarpheta jamaicensiVerbenaceae h - - - 
27. Terminalia catappa Combretaceae p - - +
Jumlah 27  8 18 11
Keterangan: “+”hadir; “-“ tidak hadir.  p = pohon, s = semak, h = 
herba/rumput. 
 
 
Tabel 2. Nilai penting jenis-jenis tumbuhan mangrove di pantai 
utara dan selatan Jawa Tengah, termasuk di pesisir Kabupaten 
Rembang (data selengkapnya tidak ditunjukkan)(Setyawan, 2005b). 

Nama Spesies 
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Strata habitus pohon     
1. Avicennia spp. MAY 0,51 0,09 0,42 
2. Sonneratia spp. MAY 0 0,06 0,06 
3. Rhizophora spp. MAY 0,22 0,83 0,33 

Strata habitus anak pohon dan semak 
Anak pohon     
1. Avicennia spp. MAY 0,34 0,10 0,32 
2. Sonneratia spp. MAY 0 0,09 0,06 
3. Rhizophora spp. MAY 0,23 0,45 0,46 
Semak      
4. Acanthus ilicifolius ASO 0,17 0,10 0,17 
5. Acrostichum spp. MIN 0 0,03 0 
6. Derris trifoliata ASO 0 0 0,07 
7. Pandanus tectorius ASO 0 0 0,07 
8. Calotropis gigantea ASO 0 0,04 0 

Strata habitus bibit pohon, bibit semak, dan herba 
Bibit pohon     
1. Avicennia spp. MAY 0,43 0,13 0,32 
2. Rhizophora spp. MAY 0,26 0,68 0,46 
Bibit semak     
3. Acanthus ilicifolius *) ASO 0,17 0,1 0,17 
4. Derris trifoliata *) ASO 0 0 0,07 
5. Pandanus tectorius *) ASO 0 0 0,07 
Herba     
6. Sesuvium portulacastrum ASO 0,11 0,10 0,14 
7. Rumput (Gramineae) **) ASO 0,20 0 0,23 
8. Rumput liar lainnya ***) ASO 0 0,11 0 
9. Teki (Cyperaceae) ****) ASO 0,10 0,07 0 
Keterangan: MAY = mayor, MIN = minor, ASO = asosiasi. 

Lasem didominasi oleh Rhizophora, di Pecangakan 
didominasi Avicennia, sedangkan di Pasar Bangi 
didominasi oleh Rhizophora, dengan beberapa tegakan 
Sonneratia di arah laut dan  Avicennia tumbuh di arah 
daratan (Tabel 2). Semua ekosistem mangrove di ketiga 
lokasi tersebut sangat terpengaruh kegiatan manusia, dan 
umumnya merupakan hasil penanaman program 
rehabilitasi dan restorasi, baik oleh pemerintah kabupaten, 
maupun masyarakat setempat. Ekosistem mangrove di 
kawasan ini, tinggal berupa segaris mangrove di tepi laut 
(mangrove fringe). Di Pasar Bangi lebarnya dapat 
mencapai 100-300 m, sedangkan di kedua lokasi lainnya, 
umumnya kurang dari 100 m, bahkan sebagian hanya 
berupa sebaris pohon mangrove yang memisahkan laut 
dengan area pertambakan rakyat. 

Rhizophora dan Avicennia merupakan tumbuhan yang 
sering dipilih untuk restorasi dan rehabilitasi mangrove. 
Proyek rehabilitasi hutan mangrove yang didanai 
pemerintah kabupaten hampir selalu memilih Rhizophora, 
seperti di Pasar Bangi. Adapun spesies Avicennia biasa 
dipilih petambak untuk ditanam ditepian pantai untuk 
menjaga hempasan ombak laut. Pemilihan Rhizophora 
tampaknya terkait dengan bentuk perakarannya yang khas, 
sehingga secara awam diidentikkan dengan mangrove 
(bakau). Tumbuhan ini cenderung membutuhkan area yang 
luas untuk pertumbuhannya. Sedangkan pemilihan 
Avicennia untuk restorasi oleh masyarakat tampaknya 
terkait dengan ukurannya yang relatif lebih kecil sehingga 
untuk pertumbuhan optimal tidak memerlukan ruangan 
yang luas dan tidak memakan ruang untuk tambak, 
misalnya di Pecangakan. Di pesisir Rembang, Sonneratia 
hampir tidak pernah dipilih untuk program restorasi, 
tampaknya karena pertumbuhannya yang cenderung lebih 
lambat. Pemilihan spesies mangrove untuk restorasi juga 
sangat terkait dengan ketersediaan propagul. Di Pasar 
Bangi, spesies Rhizophora yang dipilih adalah Rhizophora 
stylosa (bakau putih) karena lebih mudah dijumpai dan 
pada awal program restorasi tahun 1980-an merupakan 
spesies yang ditanam, sedangkan di Pecangakan dipilih 
Avicennia, karena banyak tumbuh di lokasi tersebut. 

Permasalahan ekosistem mangrove  
Beberapa faktor yang menjadi penyumbang terbesar 

kerusakan ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten 
Rembang adalah: pertambakan, penebangan pepohonan, 
reklamasi dan sedimentasi, serta pencemaran lingkungan. 

Pertambakan udang/ikan dan garam 
Konversi ekosistem mangrove menjadi tambak merupa-

kan faktor utama penyebab hilangnya hutan mangrove 
dunia, tidak terkecuali di pesisir Kabupaten Rembang. Di 
kawasan ini tambak merupakan pemandangan umum, baik 
tambak udang dan bandeng maupun tambak garam. Pada 
musim penghujan, tambak garam yang bersalinitas tinggi 
biasanya juga diubah menjadi tambak bandeng, sehingga 
kawasan ini menjadi pemasok bandeng budidaya terbesar 
di Jawa Tengah setelah kabupaten tetangga baratnya, Pati. 
Kawasan pesisir Rembang juga menjadi penghasil garam 
terbesar di Jawa Tengah. Pertambakan ditemukan 
sepanjang pantai mulai dari Pecangakan hingga Lasem. 

Tambak-tambak ikan dan udang di kawasan ini dikelola 
secara intensif hingga jauh ke arah daratan. Hampir semua 
pantai yang mengalami sedimentasi membentuk dataran 
lumpur dan memiliki ekosistem mangrove diubah menjadi 
areal tambak, meskipun beberapa areal tambak yang jauh 
dari bibir pantai tampaknya tidak lagi produktif akibat 
perubahan kondisi hidrologi, edafit (tanah sulfat asam), 
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penyakit dan pencemaran lingkungan, sehingga tambak 
beserta sarana produksinya dibiarkan rusak tidak terurus. 
Pertambakan rakyat secara nyata mempengaruhi 
keberadaan mangrove di sekitarnya. Pada saat ini tidak lagi 
tersisa ekosistem mangrove alami. Ekosistem mangrove 
yang ada merupakan ekosistem buatan yang diupayakan 
oleh pemerintah, masyarakat, dan para pihak lain.  

Penebangan vegetasi mangrove  
Pembukaan lahan untuk tambak udang memiliki andil 

besar bagi kerusakan mangrove di luar hutan, sedangkan 
penebangan secara tidak lestari merupakan penyebab 
utama kerusakan mangrove di dalam hutan (Suara 
Pembaruan, 11/08/2002). Di pesisir kabupaten Rembang, 
tidak ada lagi hutan alami mangrove, meskipun demikian 
tumbuhan mangrove hasil restorasi di Pasar Banggi sudah 
menyerupai hutan kembali mengingat usianya sudah lebih 
dari 15 tahun, waktu yang diperlukan ekositem mangrove 
yang rusak untuk menyembuhkan diri sebagaimana kondisi 
asli. Ekosistem mangrove di kawasan ini relatif terjaga 
mengingat adanya perhatian serius dari pemerintah 
kabupaten dan kelompok-kelompok tani yang memiliki hak 
mengelolanya, yakni terdapat kesepakatan bahwa setiap 
luasan hutan yang dibuka harus didahului dengan 
penanaman mangrove hingga kondisi mapan pada dataran 
lumpur dan pasir di arah laut. Namun kawasan ini tidak 
bebas sama sekali dari ancaman penebangan, terdapat 
pencurian kayu untuk bangunan rumah maupun kayu 
bakar, meskipun demikian besarnya peran kelompok tani 
dapat meminimalkan ancaman tersebut. Salah satu 
kawasan yang dibabat sisa-sisa ekosistem mangrove untuk 
pertambakan dapat dijumpai di Pecangakan, Kaliori. 

Reklamasi dan sedimentasi 
Reklamasi pantai untuk kepentingan industri dan 

pelabuhan telah banyak dilakukan di pantai utara Jawa. Di 
Kabupaten Rembang, reklamasi pantai untuk kegiatan 
usaha relatif masih terbatas. Salah satu rencana reklamasi 
pantai yang tampaknya akan berdampak serius adalah 
rencana pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di pusat 
kota Rembang yang tidak jauh dari kawasan mangrove 
Pasar Bangi. Dermaga pelabuhan direncanakan jauh 
menjorok di tengah laut, untuk menghindari kawasan 
mangrove yang dangkal dan berlumpur, namun aktivitas 
pelabuhan ikan yang besar dengan segala hiruk-pikuk 
perahu, manusia, dan sarana lainnya diyakini akan 
berdampak pada ekosistem mangrove. Besarnya volume 
kedatangan perahu nelayan dapat menimbulkan riak di laut 
sehingga menghambat pemantapan bibit baru dan 
menggerus lumpur yang ada. Kegiatan ini dipastikan juga 
akan menghasilkan limbah yang dapat mencemari 
ekosistem mangrove. Kabar terakhir menyatakan rencana 
tersebut ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan, 
meskipun pemancangan tiang-tiang dermaga telah 
dilakukan. Tampaknya telah terjadi kesalahan 
perencanaan. Kawasan di sekitar rencana lokasi 
pelabuhan, merupakan kawasan akresi lumpur dari daratan 
dan pasir putih dari laut, sehingga umur kolam pelabuhan 
diperkirakan akan pendek dan pemaksaan pembuatan 
pelabuhan ikan di kawasan ini diyakini berbiaya mahal 
mengingat harus dilakukan pengerukan sedimen secara 
periodik, sehingga tidak veasible. Kesombongan para 
penentu kebijakan tampaknya telah menyia-nyiakan dana 
pajak dari masyarakat karena memaksakan diri membuat 
pelabuhan ikan di kawasan tersebut. 

Sedimentasi merupakan faktor dinamis yang dapat 
mendorong terbentuknya ekosistem mangrove, namun 

sedimentasi dalam skala besar dan luas dapat merusak 
ekosistem mangrove karena tertutupnya akar nafas dan 
berubahnya kawasan rawa menjadi daratan. Sedimentasi di 
pesisir Kabupaten Rembang memungkinkan terus 
bertambah luasnya daratan ke arah laut, dan 
memungkinkan pertumbuhan ekosistem mangrove. Namun 
sesuai dengan pola masyarakat yang terus membuka 
tambak ke arah laut mengikuti arah pertumbuhan 
mangrove, maka pada dasarnya perluasan daratan ini tidak 
menyebabkan bertambah luasnya ekosistem mangrove, 
kecuali di Pasar Bangi, yang hutan mangrovenya 
cenderung lebih sulit dibuka untuk tambak karena adanya 
campur tangan kelompok-kelompok tani yang berusaha 
mempertahankannya. Sebaliknya perluasan tambak ke 
arah laut menyebabkan tambak-tambak lama menjadi 
terletak jauh dari bibir pantai dan terjadi perubahan pola 
hidrologi, air tidak lagi dapat menggenangi tambak pada 
saat pasang surut harian, akibat buruknya manajemen 
drainase. Kawasan tambak ini pada akhirnya banyak yang 
dipusokan akibat tingginya biaya operasional dan tidak lagi 
ekonomis. 

Pencemaran lingkungan 
Pencemaran yang terjadi baik di laut maupun di daratan 

dapat mencapai kawasan mangrove, karena habitat ini 
merupakan ekoton antara laut dan daratan. Bahan 
pencemar seperti minyak, sampah, dan limbah industri 
dapat menutupi akar mangrove sehingga mengurangi 
kemampuan respirasi dan osmoregulasi tumbuhan 
mangrove, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Di 
pesisir pantai Rembang bahan pencemar yang umum 
dijumpai di kawasan mangrove adalah sampah domestik, 
seperti lembaran plastik, kantung plastik, sisa-sisa tali dan 
jaring, botol, kaleng dan lain-lain. Secara khas di pesisir 
Pasar Bangi, terdapat Ulva yang dapat mengapung dan 
menutupi bibit mangrove sehingga mengganggu upaya 
restorasi. Menurut Setyawan dkk. (2004) pencemaran 
logam berat (Fe, Cd, Cr, dan Pb) belum menjadi ancaman 
serius kawasan mangrove di pesisir Rembang, selanjutnya 
Setyawan dkk. (2005c) juga menyatakan bahwa pupuk 
kimia (NO3

-, NH4
+) juga belum menjadi ancaman bagi 

ekosistem ini, meskipun demikian perkembangan kota dan 
pertanian tetap berpotensi untuk menyumbangkan bahan 
pencemar di masa depan, termasuk adanya upaya 
membangun pelabuhan ikan di Pasar Banggi. 

Restorasi dan rehabilitasi ekositem mangrove  
Ekosistem mangrove di Jawa mengalami penurunan 

sangat drastis, akibat tingginya tekanan pertambahan 
penduduk yang berimplikasi pada besarnya kegiatan 
pertambakan, penebangan hutan, reklamasi dan 
sedimentasi, serta pencemaran lingkungan, sehingga perlu 
dilakukan restorasi untuk mengembalikan karakteristik dan 
fungsi ekosistem ini. Hutan mangrove yang rusak dapat 
melakukan penyembuhan sendiri melalui suksesi sekunder 
dalam periode 15-30 tahun, dengan syarat sistem hidrologi 
pasang-surut tidak berubah, dan tersedia biji (propagul) 
atau bibit. Tindakan sengaja dengan restorasi buatan 
seringkali diperlukan untuk memastikan berhasilnya proses 
penyembuhan alami tersebut. Di Jawa, sejarah restorasi 
ekosistem mangrove tidak banyak dicatat, namun berbagai 
individu dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, 
diyakini terlibat dalam kegiatan ini meskipun jumlahnya 
relatif terbatas. Salah satu contoh restorasi hutan mangrove 
yang dilakukan secara kontinyu dan cukup berhasil adalah 
penanaman Rhizophora, di sepanjang pesisir Pasar Bangi. 
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Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya merestorasi 
ekosistem mangrove, khususnya di Pasar Bangi, yang 
termasuk kecamatan kota dan berpenduduk padat. Pada 
tahun 1980-an, pemerintah setempat bersama para pihak 
melakukan restorasi ekosistem mangrove pada area 
dengan panjang sekitar 3000 m, dan lebar antara 100-300 
m. Tujuan kegiatan ini selain untuk menjaga garis pantai 
dari abrasi dan badai, juga untuk menjaga salah satu 
identitas lanskap kabupaten ini, yakni ekosistem mangrove. 
Upaya ini telah menarik hidupan alami, seperti burung-
burung dan benih ikan (khususnya nener). Untuk menjaga 
kelestarian tumbuhan ini, masyarakat setempat 
diikutsertakan dalam kelompok-kelompok tani yang memiliki 
hak memanen ekosistem yang ada, dengan tetap 
memperhatikan kelestariannya. Pada akhirnya lokasi ini 
bernilai konservasi karena menarik berbagai hidupan liar, 
khususnya spesies-spesies burung air; serta terdapat pula 
nilai edukasi dan pariwisata, dimana sering disinggahi 
pelancong di jalur pantura dan menjadi lokasi praktikum 
dan penelitian mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Universitas Diponegoro Semarang, dan lain-lain. 

Penanaman mangrove oleh para petani tambak 
biasanya secara khusus ditujukan untuk menjaga garis 
pantai dan menjebak lumpur. Apabila lumpur yang terjebak 
sudah cukup tinggi, area ini biasanya diubah menjadi 
tambak, dengan terlebih dahulu menanami mangrove pada 
batas daratan dengan laut, misalnya di Pecangakan, 
dimana sejumlah tumbuhan mangrove di muara sungai 
dibabat untuk tambak, setelah area baru mangrove di arah 
laut mulai tumbuh subur dan berumur sekitar dua tahun. 
Pantai utara Rembang merupakan tidal flat bagi sungai-
sungai di sekitarnya, seperti Sungai Delok, Sungai Anyar, 
dan Sungai Lasem, sehingga memungkinkan terus 
berlanjutnya perluasan ekosistem mangrove ke arah laut.  

Kegagalan restorasi mangrove dapat disebabkan 
kesalahan pemahaman pola hidrologi, perubahan arus laut, 
tipe tanah, pemilihan spesies, penggembalaan hewan 
ternah, sampah, kelemahan manajemen, dan ketiadaan 
partisipasi masyarakat. Di pesisir Pasar Bangi, partisipasi 
kelimpok-kelompok tani dalam manajemen pengelolaan 
mangrove sangat menentukan keberhasilan restorasi 
mangrove. Masyarakat diwajibkan menjaga kelestarian 
mangrove, sebagi imbalannya mereka mendapatkan 
manfaat ekologi seperti perlindungan garis pantai dan 
terjaganya biodiversitas ikan, serta manfaat ekonomi 
secara langsung berupa produk kayu Rhizophora dan bibit 
Rhizophora yang dijual untuk kepentingan program 
restorasi. Kawasan ini merupakan salah satu salah pusat 
pembibitan Rhizophora terbesar di Jawa. 

Dalam program restorasi, sampah domestik seperti 
lembaran plastik, kantung plastik, tali dan lain-lain dalam 
menjadi masalah karena menutupi area penanaman 
sehingga anakan mangrove tidak dapat tumbuh sempurna, 
bahkan dapat menyebabkan seedling yang perakarannya 
masih lemah ikut terhanyut ke laut. Di pesisir Pasar Bangi 
“penjeratan” ini juga dilakukan oleh sejenis algae lembaran, 
Ulva, Spesies ini hidup mengapung di tepi pantai dangkal 
terbuka, yang juga merupakan lokasi yang umum didatangi 
propagul alami mangrove, dan dipilih dalam program 
restorasi dan rehabilitasi. Pada saat air pasang, Ulva akan 
terangkat ke atas, dan ketika air surut akan tersangkut, 
melekat, dan mati pada bibit mangrove, sehingga 
menghambat pertumbuhan dan mematikan bibit tersebut. 

Kondisi ini menyebabkan kerugian yang cukup berarti pada 
program rehabilitasi bakau di tepi pantai Pasar Banggi.  

KESIMPULAN 

Di pesisir kabupaten Rembang, ditemukan 27 spesies 
tumbuhan mangrove, terdiri dari 12 spesies mangrove 
mayor, 2 spesies mangrove minor, dan 13 spesies 
tumbuhan asosiasi mangrove. Tumbuhan mangrove di 
pesisir Lasem dan Pasar Bangi didomimasi oleh 
Rhizophora, sedangkan di Pecangakan didominasi 
Avicennia. Penyumbang terbesar kerusakan ekosistem 
mangrove di pesisir Kabupaten Rembang, antara lain: 
pertambakan, penebangan pepohonan, reklamasi dan 
sedimentasi, serta pencemaran lingkungan. Restorasi 
mangrove di pesisir Pasar Bangi, Rembang dengan 
penanaman Rhizophora cukup berhasil, salah satu 
penyebabnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam 
manajemen pengelolaannya. 
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ABSTRACT  

Dammar (Agathis damara) seeds categorized as an intermediate seeds since their viability tend to decrease when subjected to storage 
more than 2 weeks conventionally. Storage period of seeds could be prolonged when the seeds cryopreserved in liquid nitrogen since the 
metabolism of the cells could be minimized without loss of viability. The objective of the study was to identify suitable vitritification method 
for dammar storage seeds. Seed water content was decreased gradually from initial water content (28.48% as a control) using desiccators 
and vacuum method. Vitrification solution (PVS2) containing glycerol 30%, ethylene glycol 15% and dimethylsulfoxide (DMSO) 15% in 
0.4M sucrose solution was used as a cryoprotectant of peeled or unpeeled dammar seeds during freezing process. The samples were 
soaked in PVS2 for 1 hour followed by exposure to liquid nitrogen in cryotube for 1 hour. The samples were then thawed in water bath at 
28°C for 1 hour prior to germination in IPB-78 germinator with UDK and UKdDp germination methods. Results showed that the highest 
viability of cryopreserved dammar seeds (22.32% moisture content) was 100% obtained from those germinated with UKdDp method. A 
negative effect of cryoprotectant was occurred in both peeled and unpeeled seeds cryopreserved for 1 hour. However, it was effective for 
seeds cryopreserved for 4 weeks which indicate the possibility to preserve for a longer period in the future. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Damar (Agathis damara Salisb.) merupakan salah satu 
jenis tanaman hutan yang benihnya bersifat intermediate 
karena hanya dapat disimpan selama 12 minggu 
(Kusmintardjo dan Riskandarsyah, 1992). Ellis et.al (1990, 
1991) menyebutkan adanya kategori benih intermediate di 
antara orthodoks dan rekalsitran. Menurut Idris (1976), 
daya berkecambah benih damar masih dapat 
dipertahankan hingga 60% setelah periode simpan tiga 
bulan apabila disimpan dalam larutan NaCl 0,4 M. Benih 
rekalsitran seperti rambutan (Nephellium lappaceum) masih 
dapat berkecambah 88,33% setelah dibekukan pada suhu -
10º C (Sudarmonowati et. al., 1995). Biji orthodoks yang 
berkadar air 2-4% dapat disimpan pada kisaran suhu -15°C 
sampai -20°C (Schmidt, 2000), namun biji rekalsitran dari 
daerah tropis sensitif terhadap suhu rendah, bahkan cepat 
menurun viabilitasnya apabila disimpan pada suhu 10-15ºC 
(Phartyal et.al., 2002). 

Biji tanaman hutan daerah tropis umumnya bersifat 
rekalsitran atau intermediate, sehingga apabila disimpan 
secara konvensional, viabilitasnya akan cepat menurun. 
Penyimpanan benih dalam nitrogen cair (kriopreservasi) 
merupakan suatu solusi untuk menyimpan benih rekalsitran 

dan intermediate. Benih dapat disimpan dalam bentuk biji 
utuh atau embrionya saja tergantung dari ukurannya. 
Beberapa jenis benih tanaman penghasil kayu seperti 
Swietenia macrophylla (mahoni) dan Tectona grandis (jati) 
telah berhasil dikriopreservasi dalam bentuk benih utuh 
dengan viabilitas masing-masing 63% dan 90% (Marzalina 
dan Nashatul, 2000), sedangkan dalam bidang tanaman 
industri, Eira et.al. (1999) telah berhasil menyimpan benih 
kopi (Coffea arabica dan C. racemosa).  

Benih yang akan disimpan di dalam nitrogen cair harus 
mencapai kadar air optimal sehingga selama dalam 
penyimpanan tidak mengalami kerusakan akibat suhu ultra 
dingin (chilling injury). Oleh karena itu banyak penelitian biji 
difokuskan untuk mencari kadar air yang optimal sebelum 
disimpan pada suhu rendah maupun pada nitrogen cair (-
196°C). Kriopreservasi termasuk kategori konservasi ex 
situ. Teknik penyimpanan ini dapat menghemat biaya 
tenaga kerja, bahan-bahan, dan fasilitas tanam karena 
waktu penyimpanan menjadi lebih lama (Grout, 1995). 
Penyimpanan benih jangka panjang merupakan strategi 
konservasi yang penting untuk jenis-jenis yang langka dan 
terancam punah (Cochrane et.al., 2002). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh prosedur 
kriopreservasi dengan metode vitrifikasi untuk benih damar 
sebagai model benih tanaman hutan tropis semi rekalsitran 
dengan membandingkan daya kecambah benih berkulit dan 
benih tanpa kulit pada berbagai kadar air awal setelah 
pembekuan pada suhu -196°C. 
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BAHAN DAN METODE 

Lokasi penelitian 
Pengamatan fenologi dan pengumpulan buah/bahan 

generatif damar dilaksanakan di daerah Baturaden, Jawa 
Tengah dan Gunung Walat, Jawa Barat. Pelaksanaan 
penelitian vitrifikasi dan pengujian perkecambahan masing-
masing dilaksanakan di Pusat Penelitian Bioteknologi, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong-
Bogor dan Laboratorium Balai Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Perbenihan, Departemen 
Kehutanan RI, Bogor. 

Bahan dan alat 
Bahan tanaman yang digunakan berupa benih utuh dan 

benih dikupas yang berasal dari benih tanaman damar. 
Peralatan yang digunakan antara lain, tabung nitrogen 

cair, rak untuk menyimpan bahan tanaman di dalam tabung 
nitrogen, beaker glass, gelas ukur, Petri dish, timbangan 
analitik dan tabung plastik (cryotube) untuk penyimpan 
bahan tanaman di dalam nitrogen cair. 

Cara kerja 
Penurunan kadar air. Untuk mencapai kadar air (KA) 

benih damar yang diinginkan, digunakan teknik desikasi 
dengan silika gel dan pompa vakum. Penurunan KA 
dilakukan dengan berbagai interval waktu yaitu setiap 3 
jam, kemudian sampel diukur kadar airnya secara 
gravimetri dengan metode oven yaitu dengan pengeringan 
pada suhu 103oC selama 17 jam. Kadar air ditentukan 
berdasarkan berat basah. Rincian perlakuan penurunan 
kadar air disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Tabel perlakuan pada vitrifikasi benih damar. 
 

Perlakuan vitrifikasi Perlakuan 
desikasi V1 V2 V3 V4 

Benih segar (K0) K0 V1 K0 V2 K0 V3 K0 V4 
3 jam (KA1) K1 V1 K1 V2 K1 V3 K1 V4 
6 jam (KA2) K2 V1 K2 V2 K2 V3 K2 V4 
9 jam (KA3) K3 V1 K3 V2 K3 V3 K3 V4 
Keterangan: V1 = tanpa larutan krioprotektan - tanpa pembekuan. 
V2 = dengan larutan krioprotektan - dengan pembekuan. V3 = 
tanpa larutan krioprotektan - dengan pembekuan. V4 = dengan 
larutan krioprotektan - dengan pembekuan 

 
 
Krioprotektan. Metode kriopreservasi yang digunakan 

adalah vitrifikasi. Tahap pertama pada metode vitrifikasi 
adalah perendaman dengan larutan krioprotektan PVS2 
(Sakai et. al., 1990) yang terdiri dari larutan 30% (v/v) 
gliserol, 15% (v/v) etilen glikol, 15% (v/v) dimetil sulfoksid 
(DMSO) yang dilarutkan dalam 0,4 M sukrosa. Setiap 
perlakuan terdiri atas tiga ulangan. Sebanyak 25 benih 
dimasukkan ke dalam botol pada setiap ulangan dan diberi 
label sesuai dengan perlakuannya. Perendaman dilakukan 
selama 60 menit pada suhu 28°C. Perlakuan terdiri atas 
perlakuan tanpa larutan vitrifikasi (V1 dan V3) yaitu benih 
direndam dalam 0,4 M sukrosa saja dan perlakuan dengan 
larutan vitrifikasi (V2 dan V4). 

Pembekuan. Pembekuan dilakukan setelah kadar air 
benih damar diturunkan sesuai dengan kadar air yang 
diinginkan, yaitu dengan cara memasukkan botol-botol 
plastik tahan suhu rendah yang berisi sampel ke dalam 
tabung nitrogen cair. Botol-botol tersebut dimasukkan ke 
dalam “cryo can” berupa gayung alumunium yang disumbat 
terlebih dahulu dengan kertas tisu agar botol-botol tidak 
keluar dari gayung tersebut. Pembekuan dilakukan selama 

1 jam. Tabung nitrogen cair harus tertutup dengan rapat 
selama proses ini. 

Pencairan (thawing). Setelah pembekuan, semua 
bahan tanaman dicairkan dengan cara merendam dalam 
“water bath” pada suhu 28°C selama 20 menit. Setelah 
tutup botol dapat dibuka, maka benih damar dibilas dengan 
akuades sampai bersih untuk menghilangkan krioprotektan 
yang menempel pada biji.  

Prosedur regenerasi (perkecambahan). Bahan 
tanaman diletakkan di atas kertas saring yang sudah 
dibasahi dengan akuades dan dilakukan pengujian 
perkecambahan dengan metode UDK (Uji Diatas Kertas) 
dan UKDdp (Uji Kertas Digulung dengan plastik) (Sadjad, 
1993), kemudian dimasukkan ke dalam rumah kecambah 
(germinator) IPB-78 pada suhu 28°C.  

Analisis data 
Data dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik 

SPSS 11.0. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh metode desikasi-vakum terhadap penurunan 
kadar air 

Pengukuran kadar air awal terhadap benih damar 
dilakukan dengan menggunakan metode desikasi dan 
vakum dengan interval 3 jam untuk mengetahui kadar air 
yang dihasilkan (kadar air target ). Hasil penurunan kadar 
air dengan alat tersebut diperlihatkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Penurunan kadar air dengan metode desikasi dengan 
alat vakum. 
 

Pengeringan atau proses penurunan kadar air dapat 
meningkatkan viabilitas benih, tetapi pengeringan yang 
mengakibatkan kadar air yang terlalu rendah akan 
mengurangi viabilitas benih (Chai et. al., 1998; Walters dan 
Engels, 1998). Proses penurunan kadar air benih dapat 
dilaksanakan dengan berbagai metode seperti 
dikeringanginkan, penjemuran maupun dengan silika gel. 
Ketiga metode tersebut memerlukan waktu cukup lama 
untuk menurunkan kadar air sampel, bahkan sampai 
beberapa hari. Hal ini dapat menggangu viabilitas benih itu 
sendiri terutama bagi benih yang termasuk rekalsitran dan 
intermediate. Benih damar yang digunakan dalam 
penelitian ini diturunkan kadar airnya dengan teknik 
desikasi dengan silika gel dan menggunakan pompa vakum 
yang berkekuatan 250 mmHg. Dussert et.al. (1999) telah 
menjelaskan sensitivitas desikasi biji secara matematis 
menggunakan biji kopi (Coffea spp.) sebagai model. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa waktu yang 
diperlukan untuk menurukan ± 5% kadar air benih damar 
mencapai 3 jam pada KA awal 28,48% dan KA target 
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22,32%. Metode desikasi ini telah pula dipakai untuk jenis 
meranti (Shorea leprosula) untuk mencapai KAT (Kadar Air 
Target) sebesar 20% dengan KA awal 28,6% diperlukan 
waktu sampai ± 24 jam dengan menggunakan silika gel 
tanpa pompa vakum (Thomsen dan Sigit, 2004). Metode 
penurunan KA yang digunakan untuk benih damar ini lebih 
efektif dan efisien dalam penggunaan waktunya, walaupun 
pada saat ini belum dapat ditentukan waktu bakunya untuk 
setiap jenis. 

Pengaruh kadar air terhadap perkecambahan 
Setelah dilakukan proses penurunan kadar air, benih 

damar diuji perkecambahannya. Pada Tabel 2 dapat dilihat 
hasil uji perkecambahan benih damar dengan metode 
UKdDp (Gambar 2) setelah 7 hari disimpan dalam ruang 
germinator. Tabel 2 menunjukkan bahwa kandungan air 
awal benih mempengaruhi perkecambahannya. Benih 
segar (KA 28,48%) dapat berkecambah 100% dan terus 
menurun sampai 84% (KA 14,11%). 

 
Tabel 2. Persentase perkecambahan benih damar dengan KA 
yang berbeda. 
  

Jumlah kecambah normal 
No. 

KA 
awal 
(%) 

Ulangan 
1 

Ulangan 
2 

Ulangan 
3 

Rerata 
kecambah 

(%) 
1. 28,48 25 25 25 100 
2. 22,32 24 24 23 94 
3. 19,99 22 25 25 96 
4. 14,11 22 19 22 84 

 
 

 
 
Gambar 2. Metode uji kecambah UKdDp untuk benih damar. 

Pengaruh vitrifikasi terhadap perkecambahan dengan 
metode berbeda 

Benih-benih yang sudah diturunkan kadar airnya 
dengan metode desikasi (Tabel 1), kemudian direndam 
dalam larutan krioprotektan selama 1 jam dan divitrifikasi 
dalam nitrogen cair selama 1 jam. Setelah vitrifikasi, benih 
damar dikecambahkan dengan metode UDK dan UKdDp. 
Hasil perkecambahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 
Perlakuan KA1 pada uji UDK dan Kontrol pada uji UKdDp 
memperlihatkan pengaruh yang sama. 

Setelah proses thawing (pencairan es), benih yang akan 
dikecambahkan ditabur pada kertas saring yang telah 
dilembabkan. Untuk proses perkecambahan ini digunakan 
metode UKdDp dan UDK serta menggunakan germinator 
IPB-78 sebagai ruang kecambahnya. Setelah 1 minggu, 
semua sampel dibuka dan kemudian dihitung jumlah 

kecambah normalnya. Benih-benih dengan kondisi KA awal 
yang berbeda tersebut (28,48%, 22,32%, 19,99%, dan 
14,11%) direndam dalam larutan krioprotektan dan 
divitrifikasi dalam larutan nitrogen selama 1 jam, kemudian 
dikecambahkan dengan uji UDK dan UKdDp hasilnya 
seperti terlihat pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa 
pengujian kecambah dengan UKdDp pada benih KA1 
viabilitasnya masih dapat dipertahankan mencapai 100% 
berkecambah.  

 
Tabel 3. Persentase germinasi benih damar setelah dikiopreservasi. 
 

Kecambah normal (%) No. Perlakuan (KA awal) UDK UKdDp 
1. Kontrol 94 95 
2. KA1 95 100 
3. KA2 96 93 
4. KA3 84 88 
Keterangan: KA1 = 22,32%, KA2 = 19,99%, KA3 = 14,11%; UDK = 
uji di atas kertas; UKdDp = uji kertas digulung dibungkus plastik. 

Pengaruh vitrifikasi dan kondisi kulit benih terhadap 
perkecambahan 

Kegiatan utama dari penelitian ini yaitu kriopreservasi 
benih damar dengan menyimpan benih dalam nitrogen cair 
yang bersuhu sangat rendah (-196°C), tetapi diharapkan 
benih masih mempunyai viabilitas yang tinggi setelah 
pencairan kembali. Menurut Salomao (2002), benih 
tanaman daerah tropis pada umumnya toleran terhadap 
nitrogen cair sehingga tidak mempengaruhi daya 
perkecambahannya. Benih intermediate yang disimpan 
secara konvensional dengan kadar air 12-17% hanya dapat 
bertahan selama beberapa bulan, sedangkan apabila 
disimpan pada suhu yang lebih rendah akan menunjukkan 
peningkatan daya simpannya (Schmidt, 2000). Persentase 
rataan perkecambahan benih damar setelah divitrifikasi 
selama 1 jam dan 4 minggu disajikan pada Tabel 4. 

  
Tabel 4. Persentase perkecambahan benih damar yang dikupas 
dan tidak dikupas setelah penyimpanan selama 1 jam dan 4 
minggu dalam nitrogen cair. 
  

Jumlah benih Lama 
vitrifikasi Perlakuan Awal Berkecambah 

normal 
Busuk/ 
jamur 

Berkecambah 
normal (%) 

 V1K1 20,00 3,00 17,00 15,00 cd 
 V1K2 20,00 9,67 3,6667 48,33 b 
 V2K1 20,00 8,00 12,0000 40,00 bc 
1 jam V2K2 18,33 0,00 18,3333 0,00 d 
 V3K1 20,00 8,00 12,0000 40,00 bc 
 V3K2 19,67 16,67 3,0000 84,67 a 
 V4K1 19,67 0,00 19,6667 0,00 d 
 V4K2 24,67 0,33 24,3333 1,33 d 
 V1K1 0,00 0,00 0,00 0,00 c 
 V1K2 13,33 10,33 3,00 51,67 ab 
 V2K1 20,00 6,67 13,67 33,33 bc 
4 minggu V2K2 19,33 15,67 3,67 81,00 a 
 V3K1 20,00 3,33 14,67 16,67 bc 
 V3K2 20,00 11,33 8,67 56,67 ab 
 V4K1 20,00 7,33 12,67 36,67 bc 
 V4K2 13,00 6,67 8,67 34,33 bc 
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf berbeda dalam satu 
kolom menunjukkan perbedaan nyata (5%) menurut uji jarak 
berganda Duncan (DMRT). Lama peredaman dalam larutan 
krioprotektan: 1 jam. Lama dicelup dalam nitrogen cair: 1 jam. 
Lama thawing dalam suhu ruang: 20 menit. Kondisi benih: Kadar 
air = 26,97%. V1 = tanpa larutan krioprotektan-tanpa pembekuan. 
V2 = dengan larutan krioprotektan-tanpa pembekuan. V3 = tanpa 
larutan krioprotektan-dengan pembekuan. V4 = dengan larutan 
krioprotektan-dengan pembekuan. K1 = benih dikupas. K2 = benih 
berkulit. 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa persentase rataan 
perkecambahan tertinggi (84,67%) diperoleh dari benih 
damar berkulit yang divitrifikasi selama 1 jam tanpa 
menggunakan krioprotektan PVS2. Penggunaan larutan 
krioprotektan pada benih yang dikupas maupun tidak 
dikupas ternyata mempunyai efek merugikan terhadap 
viabilitas benih damar yang divitrifikasi selama 1 jam, 
terbukti dengan rendahnya persentase perkecambahan. 
Hal sebaliknya terjadi pada vitrifikasi embrio leci (Litchi 
chinensis) yaitu perendaman dalam larutan krioprotektan 
yang terlalu singkat akan menghasilkan persentase 
perkecambahan yang rendah karena kandungan airnya 
masih terlalu tinggi (Sudarmonowati et.al.,1995).  

Secara umum persentase perkecambahan benih damar 
cenderung menurun setelah divitrifikasi selama 4 minggu, 
tetapi penggunaan PVS2 pada vitrifikasi selama 4 minggu 
tampaknya dapat meningkatkan viabilitas benih yang 
dikupas (36,67%) maupun tidak dikupas (34,33%) 
dibandingkan dengan vitrifikasi selama 1 jam. Keadaan 
sebaliknya terjadi pada benih Centaurea hyssopifolia dan 
Limonium dichotomum, yaitu lama penyimpanan dalam 
nitrogen cair tidak mempengaruhi viabilitasnya (Gonzalez-
Benito et.al., 1998). Viabilitas benih yang dikupas maupun 
tidak dikupas yang menggunakan krioprotektan tidak 
berbeda nyata secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa 
benih damar tidak perlu dikupas terlebih dahulu apabila 
akan dikriopreservasi. Penggunaan larutan krioprotektan 
diperlukan untuk meningkatkan viabilitas benih rekalsitran 
atau intermediate. Kriopreservasi benih ortodoks, 
krioprotektan tidak diperlukan karena HMFL (high moisture 
freezing limit) tercapai hanya dengan pengeringan tanpa 
mengakibatkan penurunan viabilitasnya (Potts dan 
Lumpkin, 1997).  

Benih damar yang tidak divitrifikasi gagal berkecambah 
(0%) karena terserang jamur yang tumbuh pada benih, 
sedangkan pada sampel benih yang dikupas yang 
divitrifikasi dan diberi krioprotektan tidak ada yang 
berkecambah. Pertumbuhan jamur kemungkinan adalah 
akibat adanya sukrosa yang masih menempel pada benih 
sebelum proses perkecambahan, sehingga dapat memacu 
pertumbuhan jamur. Pengamatan secara umum 
menunjukkan bahwa daya berkecambah benih damar yang 
berkulit (K2) cenderung lebih tinggi dari pada yang dikupas 
(K1). Hal ini merupakan pengaruh positif dari nitrogen cair 
yaitu berfungsi sebagai peretak kulit benih sehingga air 
dapat masuk ke dalam benih dan memacu proses 
perkecambahan yang lebih baik. Pengaruh positif nitrogen 
cair ini telah dilaporkan juga pada benih Bauhinia 
tomentosa (Salomao, 2002). Menurut Hong dan Ellis (1996) 
penelitian kriopreservasi benih intermediate masih terus 
disempurnakan karena beberapa penelitian menunjukkan 
adanya kematian benih sesudah disimpan dalam nitrogen 
cair seperti pada kelapa sawit (Elaeis guineensis), 
sedangkan penelitian lainnya telah menunjukkan 
keberhasilan seperti pada teh (Camellia sinensis).  

KESIMPULAN 

Kadar air sebelum kriopreservasi sangat menentukan 
keberhasilan vitrifikasi benih damar. Perkecambahan 
terbaik (100%) setelah kriopreservasi diperoleh dari benih 
damar yang dikriopreservasi berkadar air 22,32% dan 

dikecambahkan dengan metode UKdDp. Penggunaan 
larutan krioprotektan PVS2 dalam konsentrasi yang lebih 
rendah atau waktu perendaman yang lebih cepat 
kemungkinan lebih baik untuk benih damar. Larutan 
krioprotektan PVS2 mempunyai pengaruh merugikan 
terhadap benih damar yang dikupas maupun tidak dikupas 
setelah dikriopreservasi selama 1 jam, kriopreservasi 
selama 4 minggu dapat meningkatkan viabilitasnya. 
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Pengaruh Jenis Media terhadap Pertumbuhan Begonia 
imperialis dan Begonia ‘Bethlehem Star’ 

The effect of modified medium on the growth of Begonia imperialis and Begonia 
‘Bethlehem Star’ 
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ABSTRACT  

The aim of the research was to know the effect of modified medium on the growth of Begonia imperialis and Begonia ‘Bethlehem Star’. The 
design of the research used was Experimental by Factorial Cluster Random Sampling, by using types of media (I=soil (control); 
II=soil:sand:compost; III=soil:sand:’kompenit’; IV=soil:sand:humus; V=soil:sand:manure) and the material (B. imperialis and B. ‘Bethlehem 
Star’). Sampling time (three replicated) was chosen in-groups. Observed parameters were plants tall, root, the numbers of shoots and the 
environmental factors (temperature and humidity). Analysist of variant showed that ‘kompenit’ is the best medium to support on the 
propagation of B. imperialis and B. ‘Bethlehem Star’.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Begonia merupakan salah satu tanaman yang tumbuh 
tegak, dapat dijumpai di daerah hutan tropik basah, tepi 
hulu sungai dan daerah pegunungan dari dataran rendah 
sampai ketinggian 2.400 m dpl dengan kondisi yang teduh 
dan lembab, suhu harian berkisar antara 15,55-23,88 oC 
dan kondisi tanah yang kaya akan bahan organik. Begonia 
memiliki beragam keunikan, antara lain bunga yang indah 
dengan warna-warna yang menarik (putih, kuning, orange, 
merah muda dan merah); bentuk daun yang khas-asimetris; 
ukuran daun yang beragam (± 10 cm) dan tinggi tanaman 
berkisar antara 15-30 cm. Perawakannya yang tidak terlalu 
besar dan daya adaptasinya yang tinggi menyebabkan 
Begonia mudah dipelihara dan dikembangkan sebagai 
tanaman hias (indoor plant) (Crockett, 1974; Wiriadinata 
dan Girmansyah, 2001). Begonia memiliki keanekaragaman 
jenis yang tinggi dengan daerah penye-baran yang cukup 
luas. Di Indonesia Begonia tersebar hampir di seluruh 
pulau; Pulau Jawa (15), Pulau Sumatera (35), Pulau 
Kalimantan (40), Pulau Sulawesi (20) dan Pulau Irian Jaya 
(70) (Smith dalam Wiriadinata dan Girmansyah, 2001). 

Begonia dapat diperbanyak secara generatif maupun 
vegetatif. Selama ini perbanyakan Begonia lebih banyak 
dilakukan secara vegetatif karena perbanyakan secara 
generatif melalui biji memerlukan waktu lebih lama dan 
seringkali tanaman tersebut tidak menghasilkan biji, biji sulit 
berkecambah ataupun mengalami dormansi. Kelebihan 
perbanyakan secara vegetatif antara lain tanaman baru 

yang dihasilkan sama dengan tanaman induk, memiliki 
umur yang seragam, tahan terhadap penyakit dan dalam 
waktu yang relatif singkat dapat dihasilkan tanaman baru 
dalam jumlah banyak. Perbanyakan secara vegetatif dapat 
dilakukan dengan stek, yaitu pemotongan/pemisahan 
bagian tumbuhan (akar, batang, cabang, pucuk, daun dan 
umbi) agar bagian tanaman tersebut membentuk akar dan 
menjadi individu baru (Wiriadinata dan Girmansyah, 2001). 

Untuk mendapatkan hasil perbanyakan yang baik media 
tumbuh untuk Begonia juga harus diperhatikan. Media 
tumbuh yang baik untuk budidaya tanaman adalah media 
yang mampu menunjang pertumbuhan dan perkembangan 
akar serta mencukupi kebutuhan tanaman akan air dan 
unsur hara. Manipulasi media tumbuh yang tepat adalah 
dengan membuat komposisi media yang dapat 
mempertahankan kelembaban tanah dalam waktu relatif 
lebih lama dan mampu menyediakan unsur hara bagi 
tanaman (Muliawati, 2001; Sarief, 1985). Salah satu media 
yang dapat digunakan adalah kompenit, yaitu kompos yang 
telah diberi tambahan mikroorganisme (Azotobacter) yang 
mampu mempercepat penyerapan unsur-unsur hara tanah 
oleh sistem perakaran, dapat menyediakan unsur hara 
makro dan mikro tanah secara lengkap serta mengandung 
mikroorganisme penambat nitrogen (Yufdy, 1996). Jenis 
Azotobacter yang berperan yaitu A. chrococcum, A. 
beijerinekia, A. vinelandii, A. macrocitongenes, A. agilis, 
dan A. insiginis. Semua bakteri ini mampu merombak 
nitrogen udara 10-20 mg nitrogen per gram karbohidrat 
yang tersedia dalam kompos (Suendra, 2003). Selain 
media tumbuh, faktor lingkungan juga perlu diperhatikan, 
misalnya suhu, kelembaban udara dan intensitas cahaya. 
Faktor lingkungan ini mempengaruhi laju pertumbuhan (laju 
akumulasi bahan kering) dan laju perkembangan tanaman 
(laju perkembangan dari fase satu ke fase yang lain) 
(Hidayati dan Saefudin, 2002). 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
jenis media terhadap pertumbuhan B. imperialis dan B. 
‘Bethlehem Star’. Penelitian ini diharapkan dapat 
menunjang pemilihan media yang baik dan cocok dalam 
usaha perbanyakan B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’. 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian dilakukan di Pembibitan Kebun Raya “Eka 
Karya” Bali Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(KREKB-LIPI), dengan menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok Faktorial. Faktor pertama adalah jenis media 
tumbuh yaitu: I = tanah (kontrol), II= tanah: pasir: kompos; 
1:1:1, III= tanah: pasir: kompenit; 1:1:1, IV= tanah: pasir: 
humus; 1:1: 1 dan V= tanah: pasir: pupuk kandang (kotoran 
sapi); 1:1:1. Faktor ke dua adalah jenis tanaman yaitu B. 
imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’ dan kelompok adalah 
waktu pengamatan yaitu tiga ulangan. Bahan hidup yang 
digunakan sebagai bibit adalah stek pucuk B. imperialis dan 
B. ‘Bethlehem Star’ (koleksi Pembibitan Kebun Raya “Eka 
Karya” Bali) berumur tiga bulan, dengan jumlah daun yang 
seragam, yang ditanam pada polybag berdiameter 20 cm. 
Setiap perlakuan dengan 10 ulangan. Untuk menjaga 
kelembaban dilakukan penyiraman setiap hari atau sesuai 
kebutuhan. Pengamatan dilakukan saat mulai terbentuk 
tunas, selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap tinggi 
tanaman, panjang akar dan jumlah tunas, setiap dua 
minggu sekali selama periode tiga bulan. Faktor lingkungan 
yang diamati adalah suhu dan kelembaban udara. 

Data yang diambil dari penelitian ini diuji menggunakan 
analisis Varian dan apabila terdapat beda nyata dilanjutkan 
dengan Uji Beda Nyata Jujur dengan tingkat signifikansi 
0,05 menggunakan paket program SPSS for Windows 
Release 11.0, sedangkan untuk pengaruh faktor lingkungan 
dianalisis secara deskriptif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh jenis media terhadap pertumbuhan B. imperialis 
dan Begonia ‘Bethlehem Star’  

Hasil penelitian tentang pengaruh jenis media terhadap 
pertumbuhan B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’ 
dianalisis Varian yang dilanjutkan dengan uji BNJ terhadap 
jumlah tunas B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’. Hasil 
yang diperoleh menunjukkan tidak terdapat beda nyata 
antar jenis media (Tabel 1.). Pada penghitungan jumlah 
tunas pada tanaman uji, secara umum didapatkan bahwa 
jumlah tunas B. ‘Bethlehem Star’ relatif lebih banyak 
daripada B. imperialis. Jumlah tunas pada B. imperialis 
berkisar antara 3-4 tunas dan B. ‘Bethlehem Star’ berkisar 
antara 4-10 tunas (Tabel 3.). Hasil analisis Varian yang 
dilanjutkan dengan uji BNJ pada tinggi tanaman untuk B. 
imperialis, menunjukkan terdapat beda nyata antar jenis 
media (Tabel 2.). Tinggi tanaman B. imperialis berkisar 
antara 12,53-15,73 cm, sedangkan pada B. ‘Bethlehem 
Star’ tidak terdapat beda nyata dengan nilai berkisar antara 
14,10-17,87 cm (Tabel 3.). 

B. imperialis merupakan jenis yang pertumbuhannya 
sedikit lebih lambat dari jenis Begonia lainnya, namun jenis 
ini banyak dikembangkan dan diminati karena memiliki 
daun yang indah (Wiriadinata dan Girmansyah, 2001). 
Jumlah tunas ini juga berhubungan dengan tinggi tanaman, 
yaitu semakin banyak tunas (daun) maka terjadi penaungan 
yang dapat meningkatkan kandungan dan aktivitas dari 
auksin sehingga ruas tanaman menjadi semakin panjang 
yang berarti meningkatkan pula panjang (tinggi) tanaman. 

Tabel 1. Analisis ragam pengaruh jenis media terhadap jumlah 
tunas B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’. 

Jenis 
tanaman 

Sumber 
keragaman JK db KT Fhit Sig.

Jumlah tunas 16,907 4 4,227 1,736 0,145
Galat 352,967 145 2,434  

B. imperialis 

Total 369,873 149  
Jumlah tunas 578,360 4 144,590 10,188 0,000
Galat 2057,833 145 14,192  

B. 
‘Bethlehem 
Star’ Total 2636,193 149  
 
Tabel 2. Analisis ragam pengaruh jenis media terhadap tinggi 
tanaman (cm) B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’.  

Jenis 
tanaman 

Sumber 
keragaman JK db KT Fhit Sig. 

Jumlah Tunas 206,667 4 51,667 6,449 0,000
Galat 1161,667 145 8,011B. 

imperialis Total 1368,333 149 
Jumlah Tunas 46,690 4 11,672 0,738 0,567
Galat 2292,183 145 15,808

B. 
‘Bethlehem 
Star’ Total 1338,873 149 
 
Tabel 3. Pengaruh jenis media terhadap pertumbuhan tunas dan 
tinggi tanaman (cm) B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’.  

Jumlah Tunas Tinggi tanaman (cm) Jenis 
media B. 

imperialis
B. ‘Bethlehem 

Star’ 
B. 

imperialis 
B. ‘Bethlehem 

Star’ 
I 4a 4B 13,40 cd 15,87 C 
II 4a 9A 15,67 e 17,22 C 
III 4a 10A 14,93 de 17,22 C 
IV 3a 9A 12,53 c 17,43 C 
V 4a 8A 15,13 de 16,83 C 
Keterangan: Huruf yang sama di belakang angka pada masing-
masing kolom menunjukkan bahwa nilai tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji BNJ, α=0,05. I = Kontrol, II = Kompos, III = 
Kompenit, IV = Humus, V = Pupuk Kandang. 

 
Tabel 4. Analisis ragam pengaruh jenis media terhadap panjang 
akar (cm) B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’. 

Jenis 
tanaman 

Sumber 
keragaman JK db KT Fhit Sig. 

Jumlah Tunas 22,267 4 5,567 2,982 0,073
Galat 18,667 10 1,867B. imperialis
Total 40,933 14 
Jumlah Tunas 4,933 4 1,233 1,542 0,263
Galat 8,000 10 0,800

B. 
‘Bethlehem 
Star’ Total 12,933 14 
 
Tabel 5. Panjang akar (cm) B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’ 
antar jenis media. 

Panjang akar (cm) Jenis media B. imperialis B. ‘Bethlehem Star’ 
I 7,00 a 9,00 A 
II 9,33 a 9,33 A 
III 10,00 a 10,67 A 
IV 8,00 a 9,67 A 
V 7,00 a 10,00 A 

Keterangan: Huruf yang sama di belakang angka pada masing-
masing kolom menunjukkan bahwa nilai tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji BNJ, α=0,05. I = Kontrol, II = Kompos, III = 
Kompenit, IV = Humus, V = Pupuk Kandang. 

 
 
Dari hasil analisis, tinggi tanaman B. imperialis tertinggi 

adalah pada media kompos. Kompos yang digunakan 
merupakan bahan awal dari kompenit yang masih belum 
mendapatkan tambahan bakteri penambat nitrogen namun 
dalam proses pengkomposan telah digunakan 
mikroorganisme seperti Aspergillus spp., Rhizopus spp., 
Trichoderma spp., Mucor sp., Bacillus spp. dan Acriomyces. 
Mikroorganisme inilah yang membantu tersedianya hara di 
tanah (Nitrogen (N), Fosfat (F) dan Kalium (K)) secara 
cepat. Keadaan ini mampu meningkatkan kualitas tanah 
sehingga kebutuhan nutrisi pada tanaman dapat tersedia. 
Kompos juga mampu menahan air lebih lama sehingga 



BIODIVERSIT AS  Vol. 7, No. 2, April 2006, hal. 168-170 170 

mampu menjaga kestabilan kelembaban tanah, yang pada 
akhirnya membantu akar dalam proses penyerapan unsur 
hara tanah dengan lebih cepat. Pada B. ‘Bethlehem Star’ 
tinggi tanaman paling optimal adalah pada media humus. 
Humus yang digunakan merupakan serasah daun dari 
pohon Altingia excelsa, Syzygium dan hasil pangkasan 
rumput (Stenotaphrum deminiatum) yang ada di Kebun 
Raya “Eka Karya” Bali. 

Penggunaan media kompos dan kompenit sangat 
mendukung peningkatan kualitas tanah baik secara fisika, 
kimia maupun biologi sehingga meningkatkan unsur hara 
sebagai akibat aktivitas mikroorganisme tanah (merombak 
bahan organik menjadi unsur-unsur hara tersedia sehingga 
mudah diserap tanaman). Penggunaan kompos dan 
kompenit juga memper-mudah penyerapan nitrogen oleh 
tanaman, yakni nitrat dan ammonium. Kedua unsur ini 
mempercepat pembentukan hijau daun untuk proses 
fotosintesis, mempercepat pertumbuhan vegetatif yang 
meliputi tinggi tanaman, pertunasan, menambah ukuran 
luas daun dan diameter batang. Pada kedua jenis tanaman 
uji, media kompos dan kompenit sangat baik untuk 
pertumbuhan sebagai indikasinya jumlah tunas yang 
muncul relatif lebih banyak dibandingkan dengan media 
yang lain (kontrol, humus dan pupuk kandang). Selain 
pengamatan pada tinggi tanaman dan jumlah tunas, 
dilakukan pula pengukuran panjang akar. Hasil analisis 
varian yang dilanjutkan dengan uji BNJ menunjukkan tidak 
terdapat beda nyata antar jenis media (Tabel 4.). Nilai 
tertinggi untuk kedua jenis tanaman uji adalah pada media 
kompenit. Untuk B. imperialis panjang akar berkisar antara 
7,00-10,00 cm dan B. ‘Bethlehem Star’ berkisar antara 
9,00-10,67 cm (Tabel 5.).  

Menurut Salisbury dan Ross (1995), selain faktor 
genetik, faktor lingkungan tanah (media tanam) dapat 
mempengaruhi pertumbuhan akar baik secara morfologis 
maupun anatomis. Pada media kompenit, pertumbuhan 
akar cukup baik. Dengan kompenit ini tanah dapat 
diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya baik secara fisika, 
kimia maupun biologi, sehingga mendukung pertumbuhan 
akar. Perbaikan sifat fisik tanah sebagai akibat dari 
penambahan bahan organik juga dapat meningkatkan daya 
sangga air, agregasi, permeabilitas dan aerasi tanah 
(Siregar, 2000). Peningkatan aktivitas mikroorganisme 
tanah berpengaruh terhadap sifat kimia tanah yaitu 
meningkatnya ketersediaan unsur-unsur hara karena terjadi 
peningkatan Kapasitas Pertukaran Kation (KPK) dan 
kelarutan unsur fosfat dalam tanah. Hal ini akan 
mempengaruhi perkembangan akar yang selanjutnya 
memungkinkan terjadinya peningkatan kapasitas 
penyerapan unsur-unsur hara dalam media oleh tanaman. 

Pengaruh suhu dan kelembaban terhadap B. imperialis 
dan Begonia ‘Bethlehem Star’ 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak hanya 
dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara (makro/mikro) 
secara cukup, tapi juga faktor lingkungan seperti suhu dan 
kelembaban. Dalam penelitian ini dilakukan juga 
pengukuran suhu udara dan kelembaban udara harian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu udara harian (T 
harian) berkisar antara 18-25oC dan kelembaban udara 
harian (Rh harian) berkisar antara 31-71%. 

Menurut Hidayati dan Saefudin (2002) suhu udara 
berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan dan hasil 
tanaman dengan cara mempengaruhi laju pertumbuhan 
(laju akumulasi bahan kering) dan laju perkembangan (laju 
perubahan dari satu fase pertumbuhan ke fase 
pertumbuhan yang lain) serta masa hidup suatu tanaman. 

Laju perkembangan ini mempengaruhi panjang fase 
vegetatif yang juga menentukan panjang fase reproduktif-
nya. Suhu udara harian optimum untuk tanaman dewasa 
berkisar antara 15,55-23,88oC, sedangkan suhu optimum 
untuk media tanam berkisar antara 20-25oC (Crockett, 1974). 

Selain suhu udara dan suhu media, faktor kelembaban 
khususnya kelembaban media tanam juga sangat 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
Kelembaban media tanam dapat dijaga dengan melakukan 
penyiraman secara teratur dan pengaturan cahaya dengan 
menempatkannya di daerah yang cukup ternaungi. Dengan 
terjaganya kelembaban media tanam dan suhu udara, 
maka media tanam dapat menjamin perummbuhan sistem 
perakaran tanaman dan proses penyerapan air dan hara. 
Hal ini disebabkan media menjadi porous sehingga udara 
dalam media cukup bersih dan seimbang dengan keadaan 
airnya serta O2 tersedia dengan cukup.  

KESIMPULAN 

Secara umum, media kompos, kompenit, humus, dan 
pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan 
Begonia imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’. Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa media III = tanah: pasir: 
kompenit merupakan media yang paling cocok untuk 
digunakan sebagai media tanam dalam usaha perbanyakan 
B. imperialis dan B. ‘Bethlehem Star’ karena mampu 
meningkatkan kualitas tanah dan mengantisipasi adanya 
degradasi kesuburan tanah. 
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Pengaruh Kalium dan Mikoriza Terhadap Pertumbuhan Bibit 
Panili (Vanilla planifolia Andrew) 

The effect of potassium and mycorrhiza on growth of vanilla (Vanilla planifolia Andrew) 
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UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tabanan-Bali 82191.  
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ABSTRACT  

The few and shallow roots caused slow growth of vanilla seedling. Mycorrhiza may increased the absorption of water and nutrients, while 
potassium may increased the rate of growth and strength of seedlings. This study was conducted at Sambangan Village, Buleleng, Bali in 
2003 (April-Agustus 2003). The experiment was done in polybag and was arranged in Randomized Block Design with three replications. 
The treatments were consisted of two factors. The first factor was the rates of KCl fertilizer ( 0, 100 and 200 kg ha-1 or 0, 0,10 and 0,20 9 
plant-1) and the second factor was the rates of mycorrhiza (0, 20 and 30 g plant-1). The aim of the research to study interactions between 
potassium and mycorrhiza and The optimum dosage the mycorrhiza on growth of vanilla (Vanilla planifolia Andrew). The resultes showed 
that there were interactions between potassium and mycorrhiza on fresh weight of the new shoot, root length and fresh root weight. The 
optimum dosage of the mycorrhiza was 20 g plant-1 with new shoot fresh weight was 25.63 g plant-1. The longest root (24.67 cm plant-1) 
was observed at the treatment without potasium with 20 g plant-1 mycorrhiza and this was 23% longer than control (19.93 cm plant-1). The 
highest fresh root weight (2.48 g plant-1 ) was observed at the dosage of 200 kg KCl ha-1 and 20 g mycorrhiza plant-1 and that was 55% 
heavier than control (1.60 g plant-1). The leaf number of the plant with 20 g plant-1 mycorrhiza was 6.22 and that was 18% more than control 
with leaf number 5.25. The total fresh weight of the seedling with 20 g plant-1 mycorrhiza was 86.74 g plant-1or 15% higher compared with 
control (75.18 g plant-1). The dosage of 100 kg KCl ha-1 increased the K content of the plant (2.45%K) or 35% higher than control (1.81%K).  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Tanaman panili (Vanilla planifolia Andrew) merupakan 
salah satu jenis tanaman yang mempunyai potensi 
pemasaran dan harga cukup tinggi serta sebagai komoditi 
ekspor nonmigas. Berdasarkan biro stasistik, ekspor panili 
Indonesia dalam periode 1989-1993 sebesar 687 ton. 
Indonesia merupakan pengekspor terbesar ke empat dunia 
yaitu sebesar 5,508 juta dolar atau 2,06% dari ekspor dunia 
(Anonim,1995). Peluang ekspor yang cukup terbuka, dapat 
didukung dengan meningkatkan produksi melalui perluasan 
penanaman, dengan memanfaatkan lahan kering secara 
maksimal.  

Lahan kering untuk wilayah Bali yang dapat 
dikembangkan seluas 57.125 ha untuk tanaman pangan 
dan 6.227 ha untuk tanaman perkebunan (Anonim,1988). 
Lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman 
panili, khususnya di Bali masih luas karena secara 
agroklimat seperti suhu, tanah dan kelembabannya sesuai 
untuk tanaman panili (Anonim, 1982). Umumnya di lahan 
kering air dan kesuburan tanah menjadi faktor pembatas 
yang utama. Kendala lain di samping unsur hara dan air 
yaitu mikroorganisme tanah yang sedikit di dalam tanah 
menyebabkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah tidak 

mendukung tanaman panili sehingga tanaman menjadi 
lemah terhadap faktor-faktor lingkungan Untuk mengatasi 
hal tersebut diperlukan tanaman yang resisten, yang 
dipersiapkan mulai dari pembibitan. 

Bibit panili sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan 
seperti kekeringan, suhu tinggi dan penyinaran langsung 
yang menyebabkan tingkat kematian bibit tinggi karena 
tidak seimbangnya antara tingkat transpirasi dan 
penyerapan air oleh akar. Akar tanaman panili yang 
dangkal beresiko terhadap kekurangan unsur hara dan air 
(Zaubin dan Wahid, 1995). Di lahan kering, K (Kalium) 
adalah unsur yang paling banyak diserap oleh tanaman 
panili. Unsur ini berada bebas di dalam plasma sel dan titik 
tumbuh tanaman, dapat memacu pertumbuhan pada tingkat 
permulaan, menambah daya tahan tanaman terhadap 
serangan hama, penyakit dan kekeringan (Lawani, 1995). 
Unsur hara K salah satu unsur kimia, yang berperan dalam 
meningkatkan toleransi terhadap kondisi kering karena 
mampu mengontrol stomata daun sehingga transpirasi 
dapat dikendalikan (Poerwowidodo, 1992).  

Proporsi kandungan K pada tanaman panili paling tinggi 
dibandingkan unsur lainya, ini dapat dibuktikan dari 
susunan kimia bahan kering tanaman panili pada batang, 
daun dan buah setiap 100 g yaitu 3,7 g N, 1 g P, 5,35 g K, 
37 g Ca, 4,5 g Mg dan 2,7 g Cl atau rata- rata dalam 
produksi tiap pohon panili 1,39 kg, membutuhkan 5,56 kg 
N, 1.39 kg P, 7 kg K selama satu musim pembuahan 
(Tjahjadi, 1995).   Dari beberapa hasil penelitian padi 
(Oryza sativa L.) disebutkan, perlakuan pupuk K 
berpengaruh sangat nyata terhadap berat jerami kering, 
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berat gabah berisi kering dan berat gabah hampa kering 
per m2 Pemberian KCl sebanyak 200 kg/ha memberikan 
hasil biji berisi kering tertinggi yaitu 593,78 g/m2 (5,93 t/ha) 
atau meningkat 11,47% dibandingkan tanpa pupuk K yaitu 
532,64 g/m2 yaitu 5,32 t/ha (Puja, 2001). Dosis K 
berpengaruh nyata pada diameter bunga dan berat bunga 
pada dosis 200 K2O kg/ha lama kesegaran bunga (11,2 
hari), berat kuntum bunganya terbesar 19,4. secara visual 
lebih baik dari bunga krisan yang diambil pada sampel di 
pasar (Waryaningsih dan Sutater, 1992).  

Fungsi akar dalam memanfaatkan air dan unsur hara 
dapat ditingkatkan salah satunya dengan memberikan 
mikroorganisme seperti mikoriza. Mikoriza Vesikular 
Arbuskular (MVA) sejenis jamur yang bersimbiosis dengan 
akar tanaman yang mampu meningkatkan serapan unsur 
hara dan meningkatkan efisiensi penggunaan air tanah 
sehingga mempunyai laju pertumbuhan vegetatif yang lebih 
cepat dan resisten terhadap serangan patogen (Santoso, 
1994). Setiadi (1991) menyebutkan bahwa peningkatan 
pertumbuhan oleh mikoriza karena mikoriza dapat 
meningkatkan serapan N, P dan, K. Kehadiran mikoriza 
pada tanah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, 
meningkatkan nilai tegangan osmotik sel-sel tanaman pada 
tanah yang kadar airnya cukup rendah, sehingga tanaman 
dapat melangsungkan kehidupannya (Santoso, 1994).  

Salah satu pengaruh positif adanya infeksi MVA yaitu 
dapat meningkatkan retensi tanaman terhadap kekurangan 
air, anakan yang akarnya terinfeksi oleh MVA, cepat pulih 
dan dapat tumbuh dengan baik dalam pembibitan, hal ini 
disebabkan MVA mampu meningkatkan kapasitas absorbsi 
air pada tanaman inang (Setiadi, 1991). Sastrahidayat dkk. 
(2001) melaporkan pada tanaman jagung, akibat pemberian 
mikoriza MVA Gigospora margarita berat tongkol kering 
jemur dan berat pipilan kering lebih tinggi dibandingkan 
dengan tanpa mikoriza. Hal ini diakibatkan oleh hifa-hifa 
external jamur MVA dapat membantu penyerapan air 
maupun unsur-unsur hara yang digunakan dalam proses 
metabolisme di dalam tubuh tanaman sehingga dapat 
memacu pertumbuhan dan perkembangan organ-organ 
produktif. Inokulasi 10 g spora mikoriza ditambah tanah 
bermesilia jamur Scleroderma sp 5% dari volume wadah 
memberikan pengaruh nyata terhadap diameter batang, 
tinggi tanaman, kekokohan semai, kandungan air relatif, 
indek kualitas semai dan berat kering total pada bibit 
meranti merah (Sukowiyono dkk., 1996), untuk itu penelitian 
tentang pengaruh K dan mikoriza terhadap bibit panili perlu 
dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
interaksi antara K dengan mikoriza terhadap pertumbuhan 
bibit panili, untuk mendapatkan pengaruh dosis K dan 
mikoriza terbaik pada pertumbuhan bibit panili dan untuk 
mengetahui efektivitas inokulasi mikoriza dalam 
memanfaatkan pupuk K oleh akar panili terhadap 
pertumbuhan bibit panili. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi 
dalam mengembangkan ilmu pertanian khususnya dalam 
pemanfaatan K dan mikoriza untuk meningkatkan 
pertumbuhan bibit panili. 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan ini dilaksanakan pada bulan April sampai 
dengan Agustus 2003 di Desa Sambangan, Kecamatan 
Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan ketinggian tempat 
50 meter di atas permukaan laut. Alat-alat yang digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian ini adalah, skop, cangkul, 

ember, seng, cat, gelas ukur, timbangan, jangka sorong, 
milimeter blok, sprayer tangan, gembor, jangka sorong, 
kamera, oven dan alat-alat tulis. Bahan penelitian adalah 
polybag, tanah tegalan untuk media, pupuk (KCl, SP36 dan 
Urea), Mikoriza MVA (glomus dalam Biosfer 2000-N), setek 
panili, plastik rafia, jaring, bambu, agronet. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 
menggunakan kantong plastik (polybag) sebagai unit 
percobaan, warna hitam ukuran (lay flat) 16 X 28, dengan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial, yang terdiri dari 
dua faktor. Faktor pertama adalah dosis pupuk KCl 90 
dengan 58% K2O yang terdiri dari tiga taraf dosis sebagai 
berikut: dosis 0 kg KCl ha-1 (0 g K/4 kg tanah), dosis 100 kg 
KCl ha-1 (0,10 g K/4 kg tanah) dan dosis 200 kg KCl ha-1 
(0,20 g K/4 kg tanah). Faktor kedua adalah dosis Mikoriza 
Vesikular Arbuskular (MVA)- Biofer 2000-N terdiri dari tiga 
taraf dosis, sebagai berikut: dosis 0 kg mikoriza/ha (0 
g/tanaman), dosis 88,88 kg mikoriza/ha (20 g/tanaman), 
dan dosis 133,32 kg mikoriza/ha (30 g/tanaman).  

Data dianalisis dengan menggunakan metode sidik 
ragam. Perbedaan antar perlakuan bila terjadi interaksi diuji 
dengan uji jarak berganda Duncan 5%. Masing-masing 
hubungan antara variabel diuji dengan korelasi dan 
hubungan antara perlakuan dengan berat segar tunas 
dianalisis dengan regresi (Gaspersz, 1991).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan cuaca selama percobaan dari bulan 
Mei-Agustus 2003 pada Stasiun Klimatologi Lab Hama dan 
Penyakit Tanaman Pangan di Tangguwisia, Buleleng, 
temperatur rata-rata maksimum 31,53oC dan rata-rata 
minimum 23,95oC. Rata-rata curah hujan 25,33 mm per hari 
dengan hari hujan 2,5 mm per hari, rata-rata intensitas 
penyinaran matahari 64,87%, rata-rata kecepatan angin 
0,83 km per jam dengan rata-rata kelembaban 73,87%. 

Hasil analisis statistika menunjukkan terjadi interaksi 
yang nyata sampai sangat nyata pada taraf uji F 5% dan 
1% pada perlakuan dosis K dan mikoriza terhadap berat 
segar akar, panjang akar dan berat segar tunas (Tabel 1).  
 
Tabel 1. Pengaruh interaksi dosis kalium dan mikoriza terhadap 
pertumbuhan vegetatif V. planifolia pada umur 16 mst. 
 

Perlakuan Berat segar 
akar (g) 

Panjang akar 
tanaman (cm) 

Berat segar 
tunas (g) 

K0M0 1,60b 19,93c 18,45bc 
K0M1 1,80b 24,67a 20,78b 
K0M2 1,81b 13,25d 21,52ab 
K1M0 1,60b 18,49c 15,13c 
K1M1 1,80b 23,37ab 24,83a 
K1M2 1,40b 15,25cd 20,60b 
K2M0 1,58b 16,65cd 15,94c 
K2M1 2,48a 16,77cd 21,68ab 
K2M2 1,38b 24,42ab 20,19b 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada 
kolom adalah berbeda tidak nyata pada uji jarak berganda Duncan 
5%. K0=Tanpa KCl, K1=KCl 0,10 g/bibit, K2= KCl 0,20 g/bibit, 
M0=Tanpa MVA (Mikoriza Vesikular Arbuskular Biofer 2000-N), 
M1=MVA 20 g/bibit dan M2= MVA 30 g/bibit.  
 
 

Perlakuan mikoriza berpengaruh nyata pada taraf uji F 
5% terhadap jumlah daun, berat segar bibit, berat segar 
akar, panjang akar dan berat segar tunas (Tabel 1 dan 2). 
Perlakuan K berpengaruh tidak nyata pada taraf uji F 5% 
terhadap semua variabel yang diamati kecuali terhadap 
persentase kadar K bibit (Tabel 2). 
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Tabel 2. Pengaruh dosis kalium dan mikoriza terhadap 
pertumbuhan vegetatif V. planifolia pada umur 16 mst. 
 

Perlakuan 
Jumlah 
Daun 
(helai) 

Kadar 
K 

Bibit 
(%) 

Panjang 
Tunas 
(cm) 

Jumlah 
Akar 

(buah) 

Luas 
Daun 
(cm2) 

Berat 
Segar 
Bibit 
(g)) 

Berat 
Kering 
Oven 
Bibit 
(g) 

K0 5,50a 1,81c 27,27a 2,16a 21,57a 77,32a 3,05a 
K1 5,92a 2,16b 30,87a 2.27a 22,00a 77,21a 2,94a 
K2 5,83a 2,45a 27,77a 2,16a 22,27a 77,78a 3,20a 
BNT 0,05% - 0,27 - - - - - 
M0 5,25b 2.01a 28,35a 2.22a 23,06a 72,39c 3,15a 
M1 6,22a 2,25a 30,59a 2,16a 23,37a 86,74a 3,26a 
M2 5,77ab 2,16a 26,98a 2,22a 19,59a 75,18b 3,26a 
BNT 0,05% 0,70 - - - - 12,18 - 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada 
kolom adalah berbeda tidak nyata pada uji jarak berganda Duncan 
5%. K0=Tanpa KCl, K1=KCl 0,10 g/bibit, K2= KCl 0,20 g/bibit, 
M0=Tanpa MVA (Mikoriza Vesikular Arbuskular Biofer 2000-N), 
M1=MVA 20 g/bibit dan M2= MVA 30 g/bibit, BNT= Beda Nyata 
Terkecil. 
 
 

Berat segar tunas meningkat dengan nyata pada taraf 
uji F 5% akibat dari interaksi perlakuan antara pemberian 
dosis K dan mikoriza yaitu meningkat dari 0 g K/4 kg tanah 
dan 0 mikoriza/tanaman (K0M0) sampai dengan dosis 0,10 
g K/4 kg tanah dan 20 g mikoriza/tanaman (K1M1) 
meningkat sebesar 26% tetapi semakin ditingkatkan 
pemberian K dan mikoriza dari dosis 0,10 g K/4 kg tanah 
dan 20 g mikoriza/tanaman (K1M1) sampai dosis 0,20 g K/4 
kg tanah dan 30 g mikoriza/tanaman (K2M2) berat segar 
tunas menurun, dengan penurunan sebesar 19%. Berat 
segar tunas meningkat diikuti oleh peningkatan panjang 
akar dan berat segar akar. Peningkatan panjang akar 
terjadi akibat pemberian mikoriza 30 g mikoriza/tanaman 
pada masing-masing dosis K (K0, K1 dan K2) , sedangkan 
pada dosis 0 dan 20 g mikoriza/tanaman pada masing-
masing dosis K, menyebabkan panjang akar semakin 
menurun. Pemberian dosis 20 g mikoriza/tanaman dan 0,20 
g K/4 kg tanah (K2M1) memberikan berat segar akar 
tertinggi dan berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya.  

 Interaksi terjadi disebabkan oleh perlakuan antara K 
dan mikoriza mempunyai peranan yang saling mendukung. 
Kalium berperan aktif terhadap turginitas sel tanaman yang 
merupakan proses penting hubungannya dengan 
penyerapan air. Tersedianya K yang cukup memberikan 
kondisi penggunaan air yang lebih efisien seperti 
terpeliharanya turgor sehingga memungkinkan lancarnya 
proses metabolisme, K terutama terakumulasi pada organ-
organ tanaman yang muda seperti pada pucuk, tunas dan 
akar, akumulasi K akan membentuk jaringan korteks dalam 
perpanjangan sel-sel muda (Tisdale et al., 1990). Kalium 
juga penting dalam menjamin akar tetap menyerap air 
secara maksimal karena meningkatkan nilai osmotik, hal ini 
memungkinkan sekresi ion-ion ke dalam sel akar yang 
mendesak osmotik ke vesikular dan jaringan lainnya 
(Poerwowidodo, 1992). 

Meningkatnya serapan K oleh tanaman akibat dukungan 
mikoriza akan meningkatkan kerja fisiologis tanaman 
seperti dalam proses fotosintesis dan respirasi sehingga 
dapat meningkatkan akumulasi karbohidrat dalam proses 
pembelahan sel dalam pertumbuhan. Hifa yang berperan 
sebagai sistem perakaran dapat memperpanjang 
jangkauan penyerapan mencapai 80 mm dibanding 
tanaman tanpa mikoriza yaitu hanya 1 sampai 2 mm dan 
laju penyerapannya 6 kali lebih cepat tanaman yang 
bermikoriza (Cooper, 1984 cit. Kartini, 1997). Beberapa 

tanaman tropis yang mempunyai rambut akar jarang sangat 
tergantung pada mikoriza, karena hubungan simbiosis 
dapat menggantikan fungsi rambut akar dalam 
mengabsorbsi unsur hara (Setiadi, 1991). Simbiosis 
mikoriza dengan tanaman dapat dibuktikan melalui infeksi 
akar atau melalui spora dalam tanah (Tabel 3). Keuntungan 
asosiasi mikoriza dengan tanaman karena mikoriza efektif 
pada kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan bagi 
tanaman seperti kesuburan tanah yang rendah dan 
ketersediaan air terbatas. Simbiosis mikoriza dengan akar 
tanaman berlangsung selama tanaman hidup. Hal ini dapat 
menjaga keseimbangan proses fisiologis tanaman sehingga 
dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman oleh karena tanaman cukup unsur hara dan air.  
 
 
Tabel 3. Pengaruh perlakuan K dan mikoriza terhadap jumlah 
spora mikoriza di dalam tanah media pembibitan. 
 

No Perlakuan 
Spora 
mikoriza/100g 
tanah (%) 

1 
2 
3 
4 

0 g K/kantong plastik dengan 0 g mikoriza/pohon  

0,10 g K/kantong plastik dengan 20 g mikoriza/pohon  
0,20 g K/kantong plastik dengan 30 g mikoriza/pohon  
0,30 g K/kantong plastik dengan 300 g mikoriza/pohon  

0,00 
13,00 
23,00 
11,00 

Keterangan: Hasil analisis Laboratorium Pusat Penelitian Kakao 
dan Kopi Jember Jawa Timur tanggal 18 Desember 2003 (data 
tidak dipublikasikan).  

 
 
Bentuk hubungan antara dosis mikoriza terhadap berat 

segar tunas pada masing-masing dosis K adalah kwadratik, 
semakin meningkat dosis mikoriza yang diberikan tiap-tiap 
dosis K menyebabkan berat segar tunas meningkat sampai 
pada dosis tertentu, sehingga didapat dosis mikoriza 
optimum dan berat segar tunas maksimum. Adapun dosis 
mikoriza optimum dan berat segar tunas maksimum yaitu 
18,17 g dan 19,66 g dengan 25,63 g dan 21,03 g dengan 
persamaan regresi sebagai berikut YK0 = 18,51 + 0,10M (r = 
0,825**), YK1= 15,133 + 1,090M-0,030M2 (r = 0,699**) dan 
YK2= 15,943 + 0,177M-0,014M2 (r = 0,669**). Seperti pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Garis regresi pengaruh dosis mikoriza terhadap berat 
segar tunas pada masing-masing dosis K. Keterangan K0=Tanpa 
KCl, K1=KCl 0,10 g/bibit, K2= KCl 0,20 g/bibit. 
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Mikoriza berpengaruh nyata terhadap berat segar total 
bibit yang diikuti oleh berat segar daun dan jumlah daun 
karena mikoriza mampu meningkatkan fungsi dan peranan 
akar dalam memanfaatkan air dan unsur hara, juga 
mempermudah tanaman dalam menyerap unsur hara. 
Mikoriza mampu memperbaiki akar dalam meningkatkan 
serapan unsur hara (Santoso,1994). Mikoriza mampu 
menyediakan dan melepaskan unsur yang terikat atau yang 
terjerap pada partikel liat (Sastrahidayat dkk., 2001) 
sehingga mampu menyediakan bahan baku yang lebih 
banyak dalam proses fotosintesis.  

Pengaruh pemberian K terhadap semua variabel yang 
diamati, berbeda tidak nyata pada taraf uji F 5% kecuali 
terhadap serapan K, hal ini disebabkan karena kadar K 
tanah awal media percobaan tinggi dan secara fisiologis K 
sebagian besar berfungsi sebagai katalisator dalam proses 
biokimia dan transpor unsur hara ke jaringan tanaman, 
namun tidak membentuk karbohidrat dan protein (Sutejo, 
2002). Pemberian K terhadap serapan K berpengaruh 
sangat nyata. Pemberian dosis K yang semakin meningkat 
dari 0 g K/4 kg tanah (K0) sampai dosis 0,20 g K/4 kg tanah 

(K2) meningkatkan serapan K secara nyata 26% , 
disebabkan proporsi kandungan kimia tanaman panili 
terutama K paling tinggi dibanding unsur lainnya 
(Poerwidodo, 1992). Lebih lanjut disebutkan dalam Tjahjadi 
(1995) pengambilan K oleh tanaman lebih tinggi 3 sampai 4 
kali jumlah fosfor dan sama dengan jumlah nitrogen karena 
cendrung menyerap K larut melebihi dari yang diperlukan, 
namun tidak meningkatkan hasil (konsumsi mewah).  

KESIMPULAN  

Perlakuan mikoriza berpengaruh nyata terhadap jumlah 
daun dan berat segar bibit dengan perlakuan dan nilai 
tertinggi masing-masing sebagai berikut dosis 20 g 
mikoriza/tanaman (M1) yaitu 6,22 helai dan 86,74 g. Tiga 
variabel berpengaruh sangat nyata terhadap berat segar 
akar, panjang akar dan berat segar tunas dengan perlakuan 
dan nilai tertinggi masing-masing sebagai berikut 2,48 g, 
24,67 cm dan 24,83 g pada dosis 20 g mikoriza/tanaman 
(M1). Perlakuan Kalium (K) tidak berpengaruh nyata 

terhadap semua variabel yang diamati kecuali terhadap 
persentase kadar K bibit. Pertumbuhan bibit panili dosis 20 
g mikoriza/tanaman merupakan dosis terbaik untuk 
pertumbuhan bibit panili. 
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ABSTRACT  

One element of the biodiversity richness at Papua is its mammal especially marsupials. According to Petocz, (1987) there are 154 mammal 
species in Papua. One of them is cuscus. Menzies (1991) stated that 11 cuscus species exist in New Guinea, five species occur in Papua. 
Menzies (1991) also mentioned that the habitat, distribution and behavior of each species is not fully known yet and one strategy to answer 
the above mentioned questions is by conducting an explorative study of cuscus in several areas of Papua. This research to know species 
of cuscus in Taman Wisata Gunung Meja Manokwari using a descriptive method and observation technique. The result indicated that there 
was two species of cuscus in this area namely timor cuscus (Phalanger orientalis) and common spotted cuscus (Spilocuscus maculatus). 
There was 26 plant species feeding food of these cuscus species.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Kuskus dari famili Phalangeridae merupakan marsupial 
Australian yang penyebarannya cukup luas dimulai dari 
bagian Timur Indonesia, Australia, Papua New Guinea 
sampai beberapa kepulauan di bagian Timur Papua New 
Guinea (Petocz, 1994). Satwa ini secara adat tergolong 
dilidungi oleh masyarakat karena memiliki fungsi tertentu 
(Liswanti, 2006). Jumlah jenis kuskus di New Guinea (Irian 
Jaya di Indonesia dan Papua New Guinea) dan pulau-pulau 
sekitarnya sebanyak 11 jenis yang terdiri dari dua marga 
(genus) yaitu marga Spilocuscus (kuskus bertotol) dan 
marga Phalanger (kuskus tidak bertotol). Di Papua barat 
terdapat tujuh jenis kuskus yang terdiri dari Spilocuscus 
maculatus, S. rufoniger, S. papuaensis, Phalanger 
orientalis, P. gymnotis, P. vestitus, dan P. permixtio. Sinery 
(2002) mengemukakan bahwa keragaman spesies maupun 
genus kuskus disebabkan oleh faktor lingkungan (geografi 
dan adaptasi habitat), selain itu pula diduga disebabkan 
oleh faktor genetik sehingga jumlah kuskus yang telah 
diketahui tidak menutup kemungkinan dapat bertambah 
atau bahkan pula berkurang dengan adanya penelitian-
penelitian di masa mendatang. Kawasan hutan Gunung 
Meja yang terdapat di Kabupaten Manokwari berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Pertanian No.19/KPTS/UM/1980 
ditetapkan sebagai kawasan Taman Wisata Alam dengan 
luas kurang lebih 460,25 Ha. Kawasan ini merupakan 
laboratorium alam yang mengandung keanekaragaman 
hayati baik flora maupun fauna yang cukup besar dan 
sebagai jantung distributor air bagi kota Manokwari (NRM, 
2003). Kawasan ini berbatasan langsung dengan 
pemukiman penduduk. Posisi demikian akan meningkatkan 
kerusakan kawasan ini melaui perambah hutan seperti 
pengambilan kayu bakar, bahan bangunan serta 
pembukaan lahan perladangan. Ohuiwutun (1995), 

melaporkan bahwa kerusakan hutan Taman Wisata 
Gunung Meja sebagai akibat aktifitas masyarakat di 
sekitarnya seluas 9,3254 ha. Kerusakan ini dapat 
mengakibatkan terjadinya fragmentasi habitat kuskus. 
Kuskus cenderung hidup beradaptasi pada hutan lebat, 
namun dengan pembukaan hutan menyebabkan kuskus 
dapat bermigrasi ke wilayah lain. Apabila proses 
pembukaan hutan terus berlangsung, fungsi kawasan 
sudah tidak sesuai lagi karena sifat keaslian alamnya telah 
berkurang. Menurut masyarakat di sekitar kawasan Taman 
Wisata Gunung Meja, bahwa dalam kawasan ini sering 
dijumpai lebih dari satu jenis kuskus namun secara ilmiah 
jenis dan potensinya belum diketahui secara pasti. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis kuskus 
yang terdapat di Taman Wisata Gunung Meja Kabupaten 
Manokwari dan diharapkan sebagai informasi dalam upaya 
melengkapi data diversitas kuskus di dunia secara khusus 
di Papua bagi semua pihak yang berkompeten dalam 
pengelolaan satwa liar secara khusus dalam upaya 
pengelolaan serta pengembangan Taman Wisata Gunung 
Meja di masa mendatang.  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Wisata 
Gunung Meja Manokwari dan berlangsung selama dua 
bulan. Obyek yang diamati adalah kuskus yang dijumpai di 
lokasi penelitian. Pelaksanaan penelitian terdiri atas 
beberapa tahapan kegiatan, yaitu: survei pendahuluan 
dengan tujuan untuk mengetahui keadaan lokasi penelitian. 
Penentuan stasiun pengamatan secara proposif 
berdasarkan kepadatan populasi, dengan batas plot 
pengamatan berdasarkan batas taman wisata sehingga 
dibuat 4 stasiun pengamatan masing-masing pada arah 
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timur, barat, utara dan selatan. Pengambilan obyek; 
dilakukan dengan bantuan masyarakat pada siang hari dan 
malam hari, dan dilakukan di kawasan hutan juga di luar 
kawasan hutan (masyarakat). Pengukuran ukuran tubuh 
menggunakan mistar (meteran) dinyatakan dalam milimeter 
(mm), berat tubuh menggunakan timbangan dinyatakan 
dalam gram (g), suhu dan kelembaban udara 
menggunakan termohigrometer (pukul 19.00, 24.00 dan 
05.00 WIT) sedangkan gambar obyek diambil 
menggunakan kamera. Hasil deskripsi morfologi kuskus 
dicatat pada tally sheet, selanjutnya dilakukan identifikasi 
jenis berdasarkan kunci identifikasi kuskus New Guinea dan 
kunci identifikasi kuskus Irian Jaya. Deskripsi habitat 
ditemukannya obyek, meliputi ketinggian tempat, jenis 
pakan, suhu dan kelembaban lingkungan. Pemanfatan 
kuskus oleh masyarakat di sekitar kawasan, meliputi 
dikonsumsi, dijual, dibuat karya kerajinan dan dipelihara. 
Variabel yang diamati terdiri dari variabel utama yaitu 
karakter morfologi kuskus dan variabel pendukung yaitu 
jenis pakan kuskus, habitat kuskus, waktu aktif kuskus dan 
etnozoologi kuskus (pemanfaatan kuskus oleh penduduk 
lokal). Data yang dikumpulkan terdiri atas: deskripsi 
karakter morfologi kuskus, jenis pakan (pengamatan dan 
wawancara), habitat kuskus, waktu aktif kuskus, pemanfaatan 
kuskus oleh penduduk lokal (konsumsi, jual (hidup/mati), 
karya kerajinan dan pelihara. Data hasil penelitian 
ditabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis kuskus yang dijumpai di hutan Wisata Gunung 
Meja berdasarkan karakter morfologi (morfometrik) adalah 
kuskus timur (Phalanger orientalis) dan kuskus bertotol 
biasa (Spilocuscus maculatus). Morfometrik kedua jenis 
kuskus ini sesuai dengan Kunci Identifikasi Jenis Kuskus 
Irian Jaya dan Kunci Identifikasi Jenis Kuskus New Guinea 
oleh Menzies (1991) dan Flannery (1994b). Ukuran 
morfologi tubuh kuskus coklat jantan lebih besar dibanding 
betina. Sebaliknya untuk kuskus bertotol biasa betina lebih 
besar dari pada yang jantan. Kuskus coklat berukuran 
tubuh sedang sedangkan kuskus bertotol berukuran tubuh 
besar. Morfometrik kedua jenis kuskus asal Taman Wisata 
Gunung Meja disajikan pada Tabel 1. 

Morfometrik Phalanger orientalis 
Perbandingan morfometrik S. maculatus hasil penelitian 

ini dan penelitian-penelitian sebelumnya disajikan pada 
Tabel 2. Spesimen P. orientalis jantan dan betina asal 
Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari secara berturut-
turut disajikan pada Gambar 2 dan 3. 

Panjang dan berat tubuh  
Kuskus coklat biasa/kuskus timor (P. orientalis) dikenal 

oleh penduduk lokal dalam bahasa Meyah dengan sebutan 
mesim (betina) dan mosup (jantan). Kuskus bertotol biasa 
(S. maculatus) dikenal dengan sebutan mesvir yang 
meliputi mesvir oja (Betina) dan mesvir ona (Jantan). 
Kuskus coklat biasa (P. orientalis) merupakan jenis kuskus 
berukuran sedang dan sering dijumpai di Taman Wisata 
Gunung Meja. Warna rambut dan ukuran tubuh jenis ini 
menjadi karakter morfologi pembeda spesies ini. Panjang 
dan berat tubuh jantan masing-masing berkisar antara 397 
sampai 480 mm dan 2.300 sampai 2.500 gr, sedangkan 
panjang dan berat tubuh betina berkisar antara 374 sampai 
400 mm dan 2.000-2.200 g. Dibandingkan dengan hasil 
karakterisasi Flannery (1994b) terhadap 4 jantan dewasa P. 

orientalis asal daratan New Guinea, Dimomonmau (2000) 
asal pulau Moor, Warmetan (2004) asal pulau Yapen dan 
Jendewoa (2005) asal pulau Biak pada Tabel 2 tampak 
bahwa rerata ukuran tubuh P. orientalis dari yang terbesar 
berturut-turut yaitu P. orientalis asal Taman Wisata Gunung 
Meja, selanjutnya dari daratan New Guinea, pulau Moor, 
pulau Biak dan pulau Yapen. Berat tubuh berturut-turut dari 
daratan New Guinea selanjutnya Taman Wisata Gunung 
Meja, pulau Yapen, pulau Moor, dan pulau Biak. 
Sedangkan rerata ukuran tubuh betina P. orientalis yang 
terbesar berturut-turut P. orientalis dari daratan New 
Guinea, selanjutnya dari Taman Wisata Gunung Meja, 
pulau Yapen, dan asal pulau Biak dengan berat tubuh 
berturut-turut P. orientalis dari pulau Yapen, selanjutnya 
daratan New Guinea, Taman Wisata Gunung Meja, dan 
pulau Biak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan ukuran 
organ dan berat tubuh jantan dan betina P. orientalis pada 
masing-masing wilayah sebagai akibat variasi geografi, 
habitat, ketersediaan pakan dan proses evolusi yang 
dipengaruhi faktor genetik dalam waktu yang panjang serta 
perubahan lingkungan.  

 
Tabel 1. Rerata morfometrik jenis kuskus asal Taman Wisata 
Gunung Meja, Manokwari. 
 

Phalanger 
orientalis 

Spilocuscus 
maculatus Organ tubuh 

Jantan Betina Jantan Betina 
PT (mm) 435,67 386,67 510 527,67 
PK (mm) 135,67 130,33 155,33 162,00 
PB (mm) 300 256,33 354,67 365,67 
LD (mm) 257 229,00 305 352 
AM (mm) 31,3 29,67 31,33 35,67 
AK (mm) 59,3 56,33 80,33 86 
EBA (mm) 208,7 203,67 334,33 364,33 
EBB (mm) 152,7 147,67 183 189,67 
ETBA (mm) 146,7 104,67 151 156,33 
ETBB (mm) 172,3 160,67 303,33 320,67 
PEK (mm) 116,7 111,67 122,67 143 
PEL (mm) 95,3 90,33 112 175,67 
PTE (mm) 327,3 308,33 485,33 510,33 
BT (gram) 2.418 2.110 4.500 5.503 
Keterangan: PT =  Panjang tubuh (ujung jungur/anterior-pangkal 
ekor/inferior), PK =  Panjang kepala (ujung jungur – pangkal 
kepala/interparietal bone), PB = Panjang badan (pangkal kepala - 
pangkal ekor), LD = Lingkar dada, AM = Jarak kedua sudut kelopak 
mata, AK = Jarak antara kedua kuping, EBA = Panjang pemukaan 
ekor berrambut bagian atas, EBB = Panjang ekor berrambut 
permukaan bawah, ETBA = Panjang ekor tidak berrambut 
permukaan atas, ETBB = Panjang ekor tidak berrambut permukaan 
bawah, PEK =  Panjang ekor tidak berrambut yang terasa 
kasar/berbintil, PEL =  Panjang pemukaan ekor tidak berrambut 
yang terasa licin/tidak berbintil. PTE = Panjang total ekor (pangkal 
ekor - ujung ekor), BT = Berat tubuh. 
 

Warna tubuh 
P. orientalis jantan dan betina memiliki rambut yang 

sama dan didominasi warna coklat dari kepala (anterior) ke 
arah belakang (posterior) sampai ujung ekor berambut dan 
ke arah samping menuju ventral. Ventral berwarna coklat 
terang (putih kotor) dari bawah kepala sampai pangkal ekor 
dan berwarna agak coklat disertai strip tengah dorsal 
berwarna coklat kehitaman dari pangkal. Kantung bayi pada 
ventral betina berwarna coklat muda. 

 Morfometrik Spilocuscus maculatus  
Kuskus totol biasa (S. maculatus Desmarest) berukuran 

tubuh besar yang terdapat di kawasan Taman Wisata 
Gunung Meja. Kuskus ini diberi nama sesuai jenis kelamin, 
yaitu betina kuskus bertotol dikenal dengan sebutan mesvir  
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Gambar 1. Penyebaran kuskus di Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari. 
 
 
 
oja dan mesvir ona untuk jantan kuskus bertotol. 
Perbandingan morfometrik S. maculatus hasil penelitian ini 
dan penelitian-penelitian sebelumnya disajikan pada Tabel 
3. Spesimen S. maculatus jantan dan betina asal Taman 
Wisata Gunung Meja, Manokwari secara berturut-turut 
disajikan pada Gambar 4 dan 5. 

Panjang dan berat tubuh  
Panjang dan berat tubuh jantan masing-masing berkisar 

antara 490 sampai 525 mm dan 2.300 sampai 2.500 gr, 
sedangkan panjang dan berat tubuh betina berkisar antara 
490 sampai 520 mm dan 4.720 sampai 6.300 gr. Kuping 
hampir seluruhnya tertutup rambut. Dibandingkan dengan 
hasil karakterisasi Flannery (1994b) terhadap 4 contoh S. 
maculatus jantan asal daratan New Guinea, Dimomonmau 
(2000) di pulau Moor, Sinery (2002) di pulau Numfor, 
Warmetan (2004) di pulau Yapen dan Jendewoa (2005) di 
pulau Biak, menunjukkan bahwa rerata ukuran panjang 
tubuh jantan S. maculatus dari yang terbesar berturut-turut 
S. maculatus asal pulau Biak, selanjutnya yang berasal dari 
pulau Yapen, pulau Moor, Taman Wisata Gunung Meja, 
daratan New Guinea, dan pulau Numfor, dengan berat 
tubuh berturut-turut S. maculatus asal daratan New Guinea, 
selanjutnya dari Taman Wisata Gunung Meja, pulau 
Numfor, pulau Moor, pulau Biak, dan pulau Yapen. 
Sedangkan ukuran tubuh betina berturut-turut S. maculatus 
asal pulau Biak, selanjutnya yang berasal dari pulau Moor, 
Taman Wisata Gunung Meja, pulau Yapen, daratan New 
Guinea, dan pulau Numfor dengan berat tubuh berturut-

turut S. maculatus dari Taman Wisata Gunung Meja, 
selanjutnya pulau Moor, pulau Numfor, pulau Yapen, pulau 
Biak dan yang berasal dari daratan New Guinea. S. 
maculatus jantan asal timur daratan New Guinea umumnya 
berukuran tubuh lebih besar dari jenis betina sebaliknya 
jenis jantan S. maculatus yang berasal dari bagian barat 
daratan New Guinea (pulau Moor, pulau Yapen, pulau Biak, 
pulau Nunfor dan Taman Wisata Gunung Meja) memiliki 
ukuran tubuh lebih kecil dari betina jenis ini. Hal ini 
menunjukkan adanya dimorfisme yang dipengaruhi oleh 
jenis kelamin dan variasi geografi, habitat, ketersediaan 
pakan dan proses evolusi yang dipengaruhi faktor genetik 
dalam waktu yang panjang serta perubahan lingkungan. 

Warna tubuh 
Kepala berwarna coklat muda kekuningan menyebar ke 

arah belakang (posterior) disertai totol coklat muda 
kekuningan dari pangkal kepala ke arah belakang dengan 
warna totol semakin gelap (coklat tua atau hitam) pada 
dorsal. Warna ini menyebar ke arah samping badan sampai 
bagian luar kaki dan batas ventral dengan ventral 
seluruhnya berwarna coklat muda (krem) dari bagian 
bawah kepala sampai ujung ekor berambut. Kepala betina 
berwarna coklat muda menyebar ke arah belakang 
(posterior) dan membentuk warna coklat kehitaman dari 
tengah badan sampai ke pangkal ekor. Warna ini menyebar 
ke arah samping sampai batas ventral dan sampai bagian 
luar kaki belakang. Bagian ventral seluruhnya berwarna 
coklat muda dari bawah kepala sampai ujung ekor berambut.  

IDENTIFIKASI JENIS KUSKUS DI TAMAN 
WISATA GUNUNG MEJA KABUPATEN 

MANOKWARI 

Skala 1: 10.000 

P. orientalis jantan 

S. maculatus jantan 

S. maculatus betina 
 

P. orientalis betina 
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Gambar 2. P. orientalis jantan asal Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari. 
 
 
 

  
 
Gambar 3. P. orientalis betina asal Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari. 
 
 
 

  
 
Gambar 4. S. maculatus jantan asal Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari. 
 
 
 

   
 
Gambar 5. S. maculatus betina asal Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari. 
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Tabel 2. Perbandingan morfometrik P. orientalis asal Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari dan hasil karakterisasi Flannery (1994a), 
Dimomonmau (2000), Warmetan (2004) dan Jandewoa (2005). 
 

Hasil Penelitian 
(Sinery, 2005) Flannery (1994a) Dimomonmau 

(2000) Warmetan (2004) Jandewoa Jenis 
kelamin 

Organ 
tubuh 

Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata 
HPE (mm) 374-400 435,67 390-472 433 384-400 381 260-460 350 242-480 375,57 
PTE (mm) 300-315 327,3 278-425 353 280-330 302 240-400 311,5 200-387 306,57 

Jantan 

BT (g) 2.000-2.200 2.418 1600-3500 2500 1100-2500 1512 600-4100 1.990 100-3400 1471,42 
HPE (mm) 397-480 386,67 400-470 436 - - 300-440 392 270-350 318,33 
PTE (mm) 320-335 308,33 335-370 350 - - 300-395 353,5 120-286 227,33 

Betina  
  

BT (g) 2.300-2.500 2.110 2000-3000 2.475 - - 1200-4000 2610 600-1100 900 
Keterangan: HPE = Panjang tubuh (jungur/anterior) sampai pangkal ekor (inferior), PTE = Panjang total ekor (pangkal ekor sampai ujung 
ekor), BT = Berat tubuh. 
 
 
Tabel 3. Perbandingan morfometrik S. maculatus asal Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari dan hasil karakterisasi Flannery (1994a), 
Dimomonmau (2000), Sinery (2002), Warmetan (2004) dan Jandewoa (2005). 
 

Hasil penelitian 
(Sinery, 2005) Flannery (1994a) Dimomonmau 

(2000) Sinery (2002) Warmetan (2004) Jandewoa (2005)Jenis 
kelamin 

 

Organ 
tubuh 

 Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata Kisaran Rerata
HPE (mm) 490-525 510 418-550 495 495-560 516 435-515 473,3 520 520 520-610 567,33
PTE (mm) 477-499 485,33 372-540 353 430-475 446,4 442-497 495,25 500 500 440-548 496 

Jantan 

BT (g) 4100-4750 4500 2300-6000 4.567 3700-4500 4120 3950-4650 4300 4000 4000 3600-4500 4033,3
HPE (mm) 510-551 527,67 335-495 425 485-590 551 490-520 392 470-560 480 564-580 572 
PTE (mm) 500-521 510,33 431-495 463,0 446-513 485 442-524 353,5 360-550 467,5 492-550 521 

Betina  

BT (g) 4720-6300 5503 3060 3060 4100-5300 4792 4300-5060 4.652 1700-6200 4475 3600-5000 4300 

Keterangan: HPE = Panjang tubuh (jungur/anterior) sampai pangkal ekor (inferior), PTE = Panjang total ekor (pangkal ekor sampai ujung 
ekor), BT = Berat tubuh. 
 

 
I 
Perilaku  

Jenis pakan kuskus 
Hasil identifikasi dan wawancara dengan masyarakat di 

sekitar kawasan Taman Wisata Gunung Meja menunjukkan 
bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) jenis vegetasi sebagai 
pakan kuskus yang meliputi jenis vegetasi hutan dan 
tanaman pertanian serta perkebunan. Mandowen (2004) 
mengemukakan bahwa di Taman Wisata Gunung Meja 
terdapat lebih dari 20 jenis tumbuhan sebagai pakan 
kuskus. Tingginya potensi jenis vegetasi yang terdapat 
pada kawasan ini memberi peluang dalam produksi bahan 
pakan kuskus. Jenis vegetasi yang dikonsumsi kuskus di 
kawasan Taman Wisata Gunung Meja disajikan pada Tabel 
4. Perbandingan jenis pakan yang dikonsumsi kedua jenis 
kuskus ini menunjukkan bahwa keduanya mengkonsumsi 
jenis-jenis tumbuhan yang sama namun berdasarkan 
daerah jelajah, P. orientalis sering dijumpai selain di hutan 
juga di areal perkebunan atau pertanian, karena adanya 
sifat soliter terhadap populasi besar. Jenis pakan yang 
dikonsumsi meliputi vegetasi hutan, tanaman pertanian 
atau perkebunan. Bagian yang dikonsumsi kuskus adalah 
buah (matang), daun muda (pucuk/tunas) dan bunga. 
Habitat kuskus. 

P. orientalis dan S. maculatus memiliki lokasi 
penyebaran yang hampir sama yaitu dari arah timur ke 
barat dan dari arah utara ke selatan yang terpusat ke arah 
tengah dan dibatasi jaringan jalan di tengah kawasan dan 
pemukiman penduduk di desa Ayambori. Kuskus hidup 
pada jenis vegetasi hutan yang bertajuk lebat seperti 
Pometia sp., Myristica sp., Ficus sp., Intsia sp., dan jenis 
liana yang umumnya ditemui pada hutan primer maupun 
pada hutan sekunder. Lokasi sebaran kuskus di Taman 
Wisata Gunung Meja disajikan pada Gambar 1. Kuskus 

merupakan satwa liar yang kurang bergantung pada air, 
satwa ini tidak memerlukan sumber-sumber air untuk 
mandi, minum maupun berkembangbiak. Air untuk kuskus 
diperlukan untuk keseimbangan metabolisme tubuh yang 
umumnya diperoleh dari hasil metabolisme berbagai jenis 
pakan yang dikonsumsi. 

Waktu aktif kuskus 
Kuskus merupakan mamalia nokturnal yang beraktivitas 

(mencari makan, kawin dan bermain) di malam hari. Secara 
umum waktu aktif kuskus di Taman Wisata Gunung Meja 
yaitu waktu kuskus mulai beraktivitas sampai kembali 
beristirahat/bersembunyi yaitu mulai pukul 20.00 WIT 
sampai 05.00 WIT. Kuskus cenderung dijumpai pada 
kondisi setelah turun hujan dan saat terang bulan dengan 
temperatur udara rata-rata 23 sampai 30ºC dan rata-rata 
kelembaban udara 85 sampai 88 %. Penduduk biasanya 
melakukan perburuan kuskus pada kondisi demikian karena 
saat setelah turun hujan kuskus mulai mencari makan 
dengan memanfaatkan bagian vegetasi yang baru 
bertumbuh/tunas dan melakukan aktivitas lainnya dan saat. 
Selain itu saat terang bulan kuskus memanfaatkan cahaya 
bulan untuk mencari sumber-sumber pakan, disamping itu 
membantu dalam menentukan pasangannya.  

Etnozoologi kuskus di Taman Wisata Gunung Meja  
Penduduk di sekitar Taman Wisata Gunung Meja 

memanfaatkan kuskus untuk dijual, dikonsumsi, dipelihara 
dan sebagai hiasan. Perbandingan pemanfaatan kuskus 
menunjukkan bahwa P. orientalis lebih banyak dikonsumsi 
karena dianggap memiliki rambut yang kurang menarik, 
sedangkan S. maculatus cenderung dipelihara, dijual atau 
bahkan dijadikan hiasan karena memiliki rambut yang lebih 
menarik. Perdagangan kuskus oleh penduduk biasanya 
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dilakukan ke luar kawasan 
(Manokwari) atau langsung 
pada pembeli di sekitar 
kawasan dengan harga rata-
rata Rp. 100.000,00 sampai 
Rp. 250.000,00 per ekor. 
Harga jual yang cukup tinggi 
ini mengakibatkan satwa ini 
terus diburu untuk dijual. Letak 
kawasan yang strategi dan 
tingkat perburuan yang 
semakin tinggi, dikhawatirkan 
akan berpengaruh terhadap 
penurunan populasi kuskus 
bahkan dapat mengakibatkan 
kepunahan satwa ini di masa 
mendatang.  

KESIMPULAN  

Kuksus di Taman Wisata 
Gunung Meja berdasarkan 
karakter morfologi termasuk 
kuskus coklat biasa/kuskus 
timor (Phalanger orientalis) 
dari marga Phalanger dan 
kuskus totol biasa 
(Spilocuscus maculatus) dari 
marga Spilocusus. S. 
maculatus merupakan jenis 
kuskus berukuran besar yang 
terdapat di kawasan Taman 
Wisata Gunung Meja sedangkan P. orientalis berukuran 
tubuh sedang. Jantan P. orientalis berukuran tubuh lebih 
besar dibanding betina jenis ini, sebaliknya jantan S. 
maculatus berukuran tubuh relatif lebih kecil dibanding 
betina jenis ini. Kedua jenis kuskus (P. orientalis dan S. 
maculatus) asal kawasan Taman Wisata Gunung Meja 
memiliki 26 (dua puluh enam) jenis pakan yang meliputi 
vegetasi tumbuhan hutan dan tanaman pertanian dan 
perkebunan. Waktu aktif kuskus asal Taman Wisata 
Gunung Meja pada malam hari mulai dari pukul 20.00 WIT 
dan kembali beristirahat pukul 05.00 WIT dan dipengaruhi 
keadaan cuaca. Kuskus di Taman Wisata Gunung Meja 
umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar kawaan 
ini untuk dijual, dikonsumsi, dipelihara dan dijadikan hiasan. 
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Tabel 4. Jenis vegetasi pakan kuskus di Taman Wisata Gunung Meja, Manokwari. 
  

No Famili Nama jenis Bagian yang dimakan Jenis 
kuskus 

1. Arecaceae Philodendron sp. Buah (masak) Po, Sm 
2. Combretaceae Terminalia catappa Daun muda, pucuk, buah masak Po, Sm 
3. Euphorbiaceae Pimeleodendron amboinicum Buah (masak) Po, Sm 
4. Fabaceae Intsia bijuga Daun (muda), pucuk Po, Sm 
5. Gnetaceae Gnetum gnemon Daun, pucuk, buah (masak) Po, Sm 
6. Lauraceae Litsea ladermani Buah (masak) Po, Sm 
7. Meliaceae Aglaia sp. Buah (masak) Po, Sm 
8. Moraceae Artocarpus communis Buah (masak) Po, Sm 
9. Moraceae Ficus macrotyrea Buah (masak) Po, Sm 
10. Moraceae Ficus nodusa Daging buah muda Po, Sm 
11. Moraceae Ficus sp1 Buah masak Po, Sm 
12. Moraceae Ficus sp2 Buah masak Po, Sm 
13. Moraceae Ficus tinctorius Buah masak Po, Sm 
14. Moraceae Ficus tmetoria Buah masak Po, Sm 
15. Myrtaceae Myristica sp. Buah masak Po, Sm 
16. Rubiaceae Hamonia javensis Buah masak Po, Sm 
17. Rubiaceae Mastixiodendron pachcycaldos Buah masak Po, Sm 
18. Sapindaceae Pometia pinnata Daun muda, buah masak, pucuk Po, Sm 
19. Verbenaceae Parartocarpus venenosa Buah masak Po, Sm 
20. Anacardiaceae Magifera indica Buah masak, daun, pucuk  Po, Sm 
21. Bombacaceae Durio zebethinus Bunga Po, Sm 
22. Caricaceae Carica papaya Buah masak Po, Sm 
23. Lapindaceae Nepelium lappaceum Buah masak Po, Sm 
24. Lauraceae Persea americana Buah masak Po, Sm 
25. Meliaceae Langsium domesticum Buah masak Po, Sm 
26. Musaceae Musa sp. Buah masak Po, Sm 
Keterangan: Po: P. orientalis, Sm: S. Maculatus. 
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ABSTRACT  

Monitor lizard (Varanidae) has dispersed widely in Indonesia, even in Papua. Papua contents of six species. It’s distribution, abundance, 
both in land and island have been known yet, even carrying capacity of feeding relative limited. However, species extinction rates in nature 
were increasing both in it. This research was done in Papaya Island in Teluk Cenderawasih National Park, Nabire, Papua since 24th -25th 
October 2005. Descriptive method was done to answer this study. This research resulted that in Papaya island contents only one species 
that is Varanus indicus. The V. indicus chosen same habitat in southern part of Papaya island. This species dispersed on 0-4 m above sea 
level, humidity about 78.6%, and temperature about 23.90C. Vegetation was dominated by coconut (Cocos nucifera), bitangur (Calophyllum 
inophyllum) and tikar (Pandanus sp.), papaya (Carica papaya, and ketapang (Terminalia catappa). V. indicus chosen Megapodius reinwadt 
nest as nesting area. Population of V. indicus was estimated as much 36.3 ≈ 36 pieces by King Method. The nest of V. indicus placed in 
Cassuarina sp. tree where cutting down. The diet of V. indicus was found such as megapods, sea birds, lizard (sauria), butterflies and bats 
(Macrochyroptera). People were caused threatened both direct and indirect toward the V. indicus existence.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: diversities, ecology, Varanus indicus, Papaya island, Nabire, Papua. 

PENDAHULUAN 

Biodiversitas yang dimiliki oleh Negara beriklim tropis ini 
tersebar luas di berbagai tipe ekosistem yang kaya. Mulai 
dari ekosistem daratan bahkan pada ekosistem kepulauan. 
Ekosistem daratan dengan luasan daerah/teritori yang luas 
mampu memberikan ruang yang cukup bagi perkembangan 
dan pertumbuhan populasi suatu spesies sepanjang 
habitatnya tidak terganggu. Sebaliknya dengan ekosistem 
kepulauan yang sangat rentan dengan kapasitas tampung 
diversitasnya. Diketahui pula, bahwa kawasan kepulauan 
memiliki bentuk keunikan tersendiri bila aset ini dikelola 
dengan baik.  

Salah satu pulau yang telah dilindungi pemanfaatannya 
dalam kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih 
(TNLTC) adalah pulau Pepaya. Pulau Pepaya terletak pada 
koordinat S 030 11’33.7” dan E 1350 04’52.6” dengan luas 
pulau sebesar 2.42 km2 (Iyai, 2005), sedangkan TNLTC 
berada pada posisi 10.43’-30 dan 1340.06’ BT- 1350.10’ BT 
(Watofa, 1997). Pulau ini terletak cukup jauh dari kawasan 
pantai daratan Kabupaten Nabire dan relatif kecil 
luasannya. Akibat luasan pulau yang sempit ini, maka 
diperkirakan diversitas juga akan menjadi kecil. Pulau 
Pepaya oleh masyarakat biasanya dijadikan tempat piknik, 

tempat persinggahan dan tempat peristirahatan bagi 
masyarakat yang sedang melaut. Tidak jarang juga ada 
yang melakukan perburuan karena terdapat kelelawar, 
biawak/monitor lizard dan spesies burung lainnya. 

Menurut Watofa (1997), beberapa pulau di TNLTC 
dihuni oleh spesies biawak (monitor lizards). Maker (2005) 
juga telah menegaskan bahwa di pulau Pepaya ini juga 
dihuni oleh spesies biawak (Varanus spp.). Pada kawasan 
daratan kampung Yaur Nabire telah dilaporkan oleh Iyai 
(2002) terdapat 4 spesies biawak. Sampai sejauh ini belum 
diketahui diversitas, tipe habitat dan ekologi persarangan 
yang detail dari satwa reptil yang elok ini. Oleh sebab itu 
perlu dikembangkan pola pemanfaatan yang lebih 
bijaksana dan terarah dengan tidak melenyapkan 
biodiversitas yang ada dengan melakukan pola konservasi 
baik secara in-situ maupun ex-situ. Pola konservasi di 
Indonesia mengikuti pola konservasi dunia yaitu tidak 
hanya melestarikan spesies-spesies yang ada dengan 
menjaga keberadaannya pada habitat aslinya tetapi lebih 
dari itu mengintegrasikannya dengan kebutuhan manusia 
setempat. Penekanan strategi ini adalah meningkatkan 
keuntungan bagi masyarakat lokal seperti melalui wisata 
berwawasan lingkungan (ecotourism). Ekowisata menjadi 
kegiatan ekonomi ekologi yang sedang dikembangkan 
dengan serius oleh pemerintah pusat. Untuk mewujudkan 
kegiatan ekonomis ini perlu diinventarisir potensi-potensi 
satwa liar sebagai permata biologis yang dapat menjadi 
nilai jual selain pemandangan alam yang indah dan sejuk.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diversitas dan 
ekologi biawak (Varanidae) di pulau Pepaya Taman 
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Nasional Laut Teluk Cenderawasih dan secara khusus ingin 
mengetahui hubungan antara luasan pulau dan jarak pulau 
dari daratan dengan diversitas biawak di pulau Pepaya.  

BAHAN DAN METODE  

Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan 
dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2005. Eksplorasi 
dilakukan pada lokasi penelitian bertempat di pulau Pepaya 
Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (TNLTC) yang 
terletak pada letak geografis S 030 11’33,7” dan E 1350 
04’52,6” dengan luas pulau sebesar 2,42 km2. Secara 
administratif kawasan ini termasuk Kabupaten Nabire, 
Propinsi Irian Jaya Barat. 

Bahan dan Alat. Obyek penelitian ini adalah biawak 
(monitor lizards) di pulau Pepaya. Dalam penelitian ini 
bahan yang digunakan adalah ikan, alkohol, sedangkan alat 
yang digunakan adalah timbangan (kg), pita ukur (centi 
meter), termohygrometer (0C,%), dan tagging, handy 
camera, GPS, dan Soil Tester, alat tulis menulis dan buku 
identifikasi (Rooij, 1915).  

Cara kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif dengan teknik observasi 
menggunakan lokasi penelitian secara purposif 
berdasarkan survei atas vegetasi dan keberadaan biawak 
yang ditemukan pada saat survei. Pemasangan jerat pada 
tempat-tempat yang diperkirakan menjadi tempat biawak 
beraktivitas. Jerat yang digunakan adalah jerat melingkar 
agar biawak tidak mati atau terlukai. Umpan yang 
digunakan adalah umpan yang berbau amis/busuk/ 
menusuk, seperti darah sapi dan insang ikan. Hal ini 
dilakukan untuk memancing biawak agar dapat keluar dari 
sarang atau tempat persembunyiannya. Pengamatan 
dilakukan pada saat biawak ditemukan meliputi pencatatan 
habitat yaitu lokasi ditemukan biawak (tanah, rawa, pohon, 
air), ketinggian tempat, waktu ditemukan, jenis vegetasi 
sekitar, kondisi lingkungan, dan jenis pakan (bila ditemukan 
sedang melakukan aktivitas makan), data ini kemudian 
dimasukkan dalam tally sheet pengamatan. Pengamatan 
biawak dilakukan pada siang dan malam hari. Pada malam 
hari dipergunakan alat bantu infra merah. Biawak yang 
tertangkap dimasukkan dalam kantong kain dan diberi 
rumus identitas. Penimbangan dan pengukura tubuh 
dilakukan setelah kembali ke pondok atau tenda. Data 
kemudian dimasukkan dalam tally sheet. Deskripsi 
terhadap biawak dilakukan dengan mencatat dan 
melukiskan bagian-bagian tubuhnya yang merupakan 
variabel utama. Biawak yang sudah dideskripsi selanjutnya 
diidentifikasi jenisnya dengan menggunakan kunci 
determinasi reptil (Rooij, 1915). Biawak yang sudah di 
deskripsi dan diberi tanda, diambil gambarnya (difoto) dan 
dilepas kembali. Diversitas diketahui melalui deskripsi jenis, 
yang meliputi bentuk celah lubang hidung, bentuk ekor, 
bentuk sisik bagian perut, bentuk sisik bagian mata atas, 
jarak lubang hidung, bentuk sisik punggung, panjang 
moncong (cm), bentuk sisik nuchal, panjang kepala dan 
badan (cm), panjang ekor (cm), berat tubuh (g), jenis 
kelamin. Ekologi diketahui melalui sifat kuantitas (biologi) 
dan ekologi. Ekologi yang diamati mencakup habitat, 
distribusi dan kemelimpahan yang diketahui dengan 
metode King (Alikodra dkk., 1991), serta jenis pakan, 
ekologi persarangan, dan hewan-hewan di sekitar sarang 
dan faktor ancaman spesies dan habitat.  

Analisis Data. Data dianalisis secara tabulasi dan 
ditampilkan dalam bentuk Tabel dan gambar/foto.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diversitas spesies di pulau Pepaya 
Dari hasil eksplorasi berlangsung ditemukan sebanyak 

dua ekor biawak pada fase umur anak. Dari hasil 
identifikasi terhadap spesies tersebut diketahui bahwa 
spesies biawak yang menghuni habitat pulau Pepaya 
adalah biawak (Varanus indicus). Spesies ini tersebar 
secara merata di pulau Pepaya. Gambar spesimen V. 
indicus di pulau Pepaya ditampilkan pada Gambar 1 dan 2. 
Adapun ciri-ciri fenotipnya sebagai berikut: 

Bentuk sisik 
Bentuk sisik dorsal pada bagian kepala berbentuk segi 

lima, yang terdapat pada bagian moncong lebih besar dari 
pada bagian di pelipis. Bentuk sisik ventral pada bagian 
kepala berbentuk oval, ukurannya agak kecil, hampir 
seragam dan menyebar secara merata serta memiliki 
tekstur yang lunak. Bentuk sisik nuchal agak besar, 
berbentuk segi lima, terletak pada bagian kepala 
banyaknya ± 4 buah sisik dan dapat terlihat dengan jelas. 
Bentuk sisik pada bagian atas mata lebar dan terdapat 4-5 
sisik melintang yang simetris. Bentuk sisik pada bagian 
punggung berbentuk oval, ukurannya agak besar, dan 
bertekstur lunak, serta menyebar secara merata. Sisik pada 
bagian perut agak kecil, berbentuk oval, teksturnya lunak 
dan licin. Bentuk sisik pada bagian ekor oval, ukurannya 
kecil dan licin. 

Warna dan pola warna  
Warna dan pola warna pada bagian kepala, badan, 

punggung, perut, dan ekor dominan hitam dengan bintik-
bintik kuning menyebar secara merata. Pada bagian perut 
berwarna putih kekuning-kuningan. Sedangkan warna dan 
pola warna ekor hitam dengan balutan-balutan kuning yang 
berselang-seling dengan hitam. Sama halnya dengan 
warna dan pola warna kaki V. indicus didominasi warna 
hitam dengan bintik-bintik kuning yang menyebar secara 
merata.  

Bentuk lubang hidung  
Penampakan lubang hidung bulat. Lebih dekat kepada 

moncong dibandingkan jaraknya ke mata. Menurut Rooij 
(1915), bentuk lubang hidung oval, maka spesies Varanus 
dapat diklasifikasikan kedalam Varanus salvator dan 
Varanus togianus, sedangkan spesies dengan lubang 
hidung bulat diklasifikasikan pada beberapa spesies seperti 
V. indicus, V. kalabeck, V. gouldii, V. komodoensis,V. 
prasinus, V. kordensis dan V. timorensis.  

Bentuk ekor 
Bentuk ekor pipih, pada sisi bagian atasnya keras, 

sangat kokoh, dan panjangnya melebihi dari panjang 
kepala dan badan. Hasil pengukuran terhadap sampel 
biawak terlihat panjang ekor terhadap kepala kurang lebih 
7,5 kali panjangnya sedangkan panjang badan sekitar 2,5 
kali. Sampel biawak setelah dilakukan sexing diperoleh 
berkelamin jantan. Perbedaan jenis kelamin biawak terletak 
pada ada tidaknya sepasang hemipenis. Dimana bila keluar 
sepasang hemipenis pada biawak saat dilakukan 
pemijahan disekitar kloaka maka biawak tersebut 
berkelamin jantan. Alat senggama pada kadal jantan 
berbentuk sepasang hemipenis, tetapi hanya satu yang 
dimasukkan kedalam liang kloaka yang melintang pada 
kadal betina. Adanya perbedaan sifat kualitatif biawak (V. 
indicus) yang diamati pada penelitian ini dengan penelitian-
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penelitian sebelumnya karena penyebaran dari spesies ini 
cukup luas sehingga terjadi variasi geografis. Oleh karena 
itu, biawak yang hidup pada daerah yang berbeda 
mempunyai kemungkinan berbeda pula sifat kualitatifnya 
seperti warna dan pola warna. 

Dari aspek jarak pulau ke daratan juga menunjukan 
keragaman (diversitas) suatu organisme. Tingkat 

keragaman semakin besar 
jika jarak antara pulau dan 
daratan semakin kecil begitu 
pula sebaliknya. Untuk 
kasus pulau Pepaya, jarak 
pulau Pepaya (Peta Skala 1: 
500.000) ke Sima 25 Km, 
jarak pulau Pepaya ke 
Kwatisore 17,5 Km, jarak 
pulau Pepaya ke Yaur 30 
Km dan jarak pulau Pepaya 
ke Nabire 50 Km. Pada 
pulau ini baru ditemukan 
satu spesies yaitu V. 
indicus. Bila dibandingkan 
dengan jarak dari pulau 
Mansinam dengan luasan 
pulau 39,4 Ha ke daratan 
hanya 1 km dapat dijumpai 
dua jenis biawak yaitu V. 
indicus dan Varanus 
doreanus, sedangkan luas 
pulau Soop sebesar 9,4 km2 

dengan jarak 3 km dijumpai 
sebanyak satu spesies 
biawak yaitu V. indicus. 
Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa untuk 
satwa biawak diduga 
berlaku hubungan 
biogeografi pulau terhadap 
diversitas satwa ini. Bila 
dibandingkan dengan jarak 
dari pulau Mansinam 
dengan luasan pulau 39,4 
ha ke daratan hanya 1 km 
dapat dijumpai dua jenis 
biawak yaitu V. indicus dan 
Varanus doreanus, 
sedangkan luas pulau Soop 
sebesar 9,4 km2 dengan 
jarak 3 km dijumpai 
sebanyak satu spesies 
biawak yaitu V. indicus. 
Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa untuk 
satwa biawak diduga 
berlaku hubungan 
biogeografi pulau terhadap 
diversitas satwa ini.  

Sifat kuantitatif (biologi)  
Sifat kuantitatif adalah 

sifat yang dapat diukur, 
ditimbang dan dihitung serta 
memiliki satuan pengukuran 
tertentu. Sifat kuantitatif 
banyak dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan seperti 
iklim dan pakan. Sifat 

kuantitatif dari V. indicus di pulau Pepaya ditunjukkan pada 
Tabel 1. Spesies V. indicus memiliki ukuran panjang ekor 
lebih panjang dibandingkan panjang kepala-badan 
(perbandingan 1:3). Hasil penelitian Djafar (2004) 
menunjukkan perbandingan sebesar 1:2,5 (38,2-47: 96,2-
117,8). Begitu juga penelitian Ruamba (2005) menunjukkan 
perbandingan ± 1: 2,5 (45-51,5: 117,50-126).  

 
 
Gambar 1. Penampang muka biawak dan bentuk lubang hidung. 
 
 

 
 
Gambar 2. Sisik nuchal dan jarak lubang hidung ke moncong dan mata. 
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Tabel 1. Sifat kuantitatif V. indicus di pulau Pepaya. 
 

Spesimen Variabel ukuran tubuh 1 
Bobot hidup (g) 120 
Panjang kepala (cm) 4,5 
Panjang badan (cm) 13,2 
Panjang kepala dan Badan 17,7 
Jarak antar mata (cm) 1,6 
Jarak antar moncong (cm) 0,9 
Jarak moncong ke kidung (cm) 0,8 
Panjang ekor (cm) 35,4 
Panjang total tubuh (cm) 57,2 

 

Ekologi 
Menurut Setiadi dan Tjondronegoro (1989) komponen 

habitat meliputi komponen biotik dan abiotik. Komponen 
biotik terdiri dari aspek ekologi tumbuhan dan hewan. 
Aspek ekologi tumbuhan meliputi performa secara fisik, 
jenis, komposisi dan kemelimpahan. Aspek ekologi hewan 
meliputi jenis hewan dan kemelimpahan hewan dan 
komponen abiotik dibentuk oleh suhu/temperature, 
kelembaban, curah hujan, altitude, topografi dan kondisi 
tanah. 

Habitat 
Habitat adalah suatu daerah yang merupakan kawasan 

yang terdiri dari berbagai komponen fisik, biotik yang 
merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai 
tempat hidup dan berkembangbiak (Alikodra, 1990). 
Beberapa tipe habitat yang diduga sebagai tempat V. 
indicus melakukan aktifitas hariannya (daily activities) terdiri 
dari hutan rawa, hutan kelapa dan persarangan burung 
gosong. Biawak melakukan aktivitas pada hutan rawa 
karena pada tipe habitat ini biawak lebih mudah menjumpai 
mangsa (prey) yang sedang melakukan aktivitas mencari 
makan dan minum pada perairan. Pada habitat ini pula 
dijumpai beberapa insek yang terbang dan berjalan ditepi 
perairan yang menjadai sumber pakan dari biawak. Jenis 
biawak ini juga menyukai habitat perairan seperti yang 
dikemukakan oleh Rahayu (2001).  

Biawak melakukan aktivitas pada hutan kelapa karena 
pada tipe habitat seperti ini biawak dapat menjumpai 
pakannya berupa kumbang kelapa dan jenis reptile lain dari 
bangsa kadal-kadalan (Sauria). Hasriani (2004) mengamati 
biawak di pulau Soop sedang mengkonsumsi kumbang 
kelapa pada tanaman ini. Biawak melakukan aktivitas pada 
hutan kelapa karena pada tipe habitat seperti ini biawak 
dapat menjumpai pakannya berupa kumbang kelapa dan 
jenis reptile lain dari bangsa kadal-kadalan (Sauria). 
Hasriani (2004) mengamati biawak di pulau Soop sedang 
mengkonsumsi kumbang kelapa pada tanaman ini. Biawak 
melakukan aktivitas pada sarang Maleo karena pada 
habitat sarang Maleo biawak dapat memperoleh sumber 
pakan yang cukup seperti telur maleo, anak burung yang 
baru menetas dan induk maleo. Selain itu, biawak diduga 
juga memanfaatkan sarang Maleo untuk meletakkan telur-
telurnya. Hal ini juga telah dinyatakan oleh Faidiban dan 
Iyai (2003) bahwa biawak di pulau Mansinam 
memanfaatkan sarang burung Maleo sebagai sarang untuk 
meletakkan telurnya.  

Kelembaban dan suhu 
Kelembaban di lokasi habitat biawak diperoleh rata-rata 

sebesar 78,6% dengan suhu berkisar 23,90C. Kelembaban 
pada pulau ini relatif tinggi serta memiliki curah hujan yang 
banyak. Hal ini akan menghambat biawak dalam 

melakukan aktivitas hariannya sehingga hanya diperoleh 
beberapa sampel biawak untuk diamati. Biawak sebagai 
hewan poikilotermik (berdarah dingin) yang harus 
menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan dengan 
mengambil panas matahari di pagi hari dalam melakukan 
fungsi fisiologis metabolis untuk melakukan aktivitas 
gerakan tubuh. Hal ini akan berpengaruh pada kehadiran 
biawak di habitatnya. Beberapa komponen habitat V. 
indicus disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Beberapa komponen habitat V. indicus di pulau Pepaya.  
 

Variabel ekologi No. 
Plot Kelembaban 

(%) 
Suhu 

(C) 
Elevasi  
(m dpl) Jenis tanah 

1. 73,5 28 4 Berpasir dan berbatu
2. 76,5 30 3 Berpasir dan berbatu
3. 77 28 3 Berpasir  
4. 79 29 4 Lempung 
5. 80 20,5 3 Lempung berbatu 
6. 83 21 2 Berpasir 
7. 74 23.5 3 Berpasir  
8. 80,5 22 2 Lempung berbatu 
9. 81 20 3 Lempung berbatu 
10. 81 20,5 3 Lempung Berbatu 
11. 79 21.5 3 Berpasir 
12. 78,5 22.5 4 Berpasir 
Rataan 78,6 23,9 3,1 Berpasir 
  

Jenis tanah dan elevasi 
Biawak yang diamati tersebar pada tipe habitat dengan 

kondisi tanah berpasir (Tabel 2). Beberapa lokasi 
menunjukkan ciri tanah dengan karakter lempung berbatu 
yaitu pada tipe habitat rawa. Pulau Pepaya merupakan 
pulau dengan tingkat elevasi yang relatif datar bahkan ada 
wilayah di bagian tengah pulau yang relatif rendah dari 
permukaan laut sehingga kadang-kadang tergenang 
membentuk rawa sehingga jenis tanah yang terbentuk 
adalah lempung. Pada daerah dengan elevasi 3 m dpl 
ditemukan V. indicus.  

Vegetasi  
Pada bagian utara pulau didominasi oleh kelapa (Cocos 

nucifera), beringin (Ficus sp.), bitangur (Calophyllum 
inophyllum), dan tikar (Pandanus sp.). Pada bagian selatan 
pulau didominasi oleh kelapa dan bitangur. Pada bagian 
barat pulau didominasi oleh kelapa, bitangur, dan ketapang 
(Terminalia catapa) dan pada bagian timur pulau 
didominasi oleh kelapa (Cocos nucifera), beringin (Ficus 
sp.), bitangur serta dibagian tengah pulau didominasi oleh 
kelapa. Menurut McCoy (1980), biawak akan segera lari 
memanjat pohon dan berlindung pada pohon yang terdekat 
apabila terancam bahaya. Lisle (1996) menyatakan bahwa 
biawak mangrove (V. indicus) menempati daerah yang 
banyak terdapat pohon, berair, daerah hutan hujan dan 
daerah pantai mangrove. Terdapat bagian yang rendah 
pada bagian tengah pulau sehingga pulau ini selalu 
digenangi dengan air pada saat air pasang.  

Persebaran dan kemelimpahan 
Dari hasil eksplorasi dengan mengetahui keberadaan 

biawak pada tiap plot pengamatan maka dapat diduga 
kepadatan biawak di pulau Pepaya sebanyak 36 ekor. Hasil 
eksplorasi terhadap penampakan biawak pada plot 
pengamatan ditampilkan pada Tabel 3. Berdasarkan 
pengamatan dilapangan diketahui bahwa biawak di pulau 
Pepaya tersebar terutama di wilayah utara pulau dan 
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sangat jarang pada wilayah barat pulau Pepaya. V. indicus 
menyebar mulai dari ketinggian diatas 0-4 m dpl. 

   
Tabel 3. Penampakan biawak pada setiap plot pengamatan di 
pulau Pepaya. 
 

Penampakan biawak 
No. 
Plot Ditemu-

kan 
Umpan 

dimakan Jejak Tidak 
tampak 

Jumlah 
(ekor) 

Jumlah 
yang 

tampak 
(ekor) 

Jumlah 
yang 

diukur 
(ekor) 

1        
2        
3     1   
4        
5     1   
6     2 2 1 
7     1   
8     1   
9        
10        
11        
12     1 1  
Jumlah     7 3 1 
 
 

Pada wilayah Timur pulau dengan kondisi vegetasi yang 
tidak tertutup dan cahaya matahari yang banyak 
memungkinkan biawak berjemur untuk memulai aktivitas 
hariannya. Pola tingkahlaku seperti ini umumnya terjadi 
pada hewan reptilia untuk menetralkan suhu tubuh (suhu 
rektal) dengan suhu lingkungan disekitarnya (mikroklimat). 
Wilayah jelajah (home range) dari spesies V. indicus di 
pulau Pepaya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber bahan 
makanan, penutupan vegetasi yang memadai dan 
gangguan atau ancaman. Wilayah jelajah biawak di pulau 
Pepaya diduga hanya terbatas pada wilayah pulau sebab 
jarak antar pulau cukup jauh yaitu pulau Nuburi (bagian 
timur) dan Nutabari (bagian barat) serta daratan yang 
cukup jauh meliputi Kampung Sima, Distrik (Kecamatan) 
Kwatisore dan Kampung Yaur, Distrik Yaur.  

Dari kelima plot pengamatan yang dibuat dengan 
ukuran 10 m x 10 m ditemukan biawak sebanyak 3 ekor. 
Sebanyak satu ekor biawak telah diamati dan diukur serta 
sebanyak 6 ekor tidak tertangkap. Kepadatan populasi 
biawak sementara yang diduga berdasarkan formula King 
dan Web (Alikodra dkk, 1991) sebesar 0,15 ekor per 10 
meter, maka estimasi populasi biawak sementara dalam 
luasan pulau Pepaya 2,42 km sebanyak 36,3 ≈ atau 36 
ekor. Faidiban dkk. (2002) mencatat terdapat populasi 
sebanyak 51 ekor biawak (V. indicus) di pulau Sop dengan 
luasan pulau 9,3 km2. Sementara Faidiban dan Iyai (2003) 
mencatat populasi biawak (Varanus doreanus) sebanyak 
665 ekor di pulau Mansinam dengan luasan pulau 39,4 Ha. 
Hal ini juga dikatakan oleh McCoy (1980) bahwa jenis reptil 
ini ditemukan dalam jumlah populasi cukup besar pada 
pulau-pulau kecil.  

Persebaran biawak di pulau lebih terkonsentrasi di 
bagian selatan pulau selain ditunjang oleh ketersediaan 
pakan, juga ditunjang oleh habitat yang tidak sering 
dikunjungi oleh manusia. Seperti diketahui bahwa pada 
bagian utara dan barat pulau telah dialokasikan sebagai 
daerah persinggahan para nelayan yang habitatnya telah 
dibuka untuk membuat pondok. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa biawak memilih daerah terkonsentrasi 
di sebelah selatan disebabkan karena distribusi pakan yang 
cukup dengan corak habitat yang lebih menunjang 
dibandingkan dengan lokasi lain di wilayah pulau. Bennet 

(2001) juga menyatakan bahwa di New Guinea V. indicus 
tidak ditemukan pada daerah yang jauh dari garis pantai. 

Jenis pakan 
Kehadiran V. indicus di pulau Pepaya didukung juga 

dengan kehadiran dan distribusi jenis makanan. Beberapa 
jenis makanan yang ditemui di pulau Pepaya antara lain 
burung (Aves), kadal-kadalan, serangga (kupu-kupu dan 
belalang), dan mamalia (kelelawar). Jenis pakan V. indicus 
dan sifat kepadatannya di pulau Pepaya disajikan pada 
Tabel 4.  

 
Tabel 4. Jenis pakan V. indicus dan sifat kepadatannya di pulau 
Pepaya. 
 

No. 
Plot 

Burung 
gosong

Telur 
burung 
gosong

Kepiting 
darat 

Kadal 
hijau Kelelawar Serangga

1 N N A R N A 
2 N N A R L A 
3 N N A N L A 
4 R R A N L A 
5 N N A R A A 
6 R R A L A A 
7 N N A L A A 
8 N N A R A A 
9 N N A R R A 
10 N N A L R A 
11 N N A L L A 
12 N N A R L A 
 Keterangan: Abundance (A): Melimpah, Rare (R): Jarang, Less 
(L): Kurang, None (N): Tidak ditemukan 

 
 
Biawak yang diperoleh di pulau Pepaya ditemukan pada 

dahan pohon Casuarina yang telah tumbang. Pada saat 
ditangkap biawak mengeluarkan sirip ikan jenis Hiu yang 
telah dimakannya. Selama penelitian berlangsung 
ditemukan beberapa jejak biawak pada sarang burung 
gosong. Ditemukan sebanyak dua sarang burung gosong 
yang sedang aktif. Jika dalam satu sarang terdapat empat 
pasang burung Maleo yang melakukan aktivitas bertelur 
maka di pulau Pepaya terdapat kurang lebih depalan 
pasang atau 16 ekor Maleo induk. Faidiban dan Iyai (2003) 
di pulau Mansinam melaporkan, bahwa biawak 
mengkonsumsi burung Maleo (Megapodius). Oleh sebab itu 
diperlukan perlindungan terhadap spesies kunci (key 
species) di pulau Pepaya. Lisle (1996) juga menyatakan 
bahwa V. indicus memilih pakannya seperti serangga, 
kepiting, ikan, reptil dan telurnya, burung dan telurnya serta 
mamalia kecil. Kadal Biawak selain memakan jenis pakan 
yang segar juga sangat menyukai pakan dalam bentuk 
bangkai atau daging yang membusuk (McCoy, 1980). Dari 
hasil observasi dilapang pada waktu siang maupun malam 
terhadap jenis-jenis makanan biawak pada ke-12 plot 
pengamatan maupun diluar plot pengamatan disimpulkan 
bahwa daya dukung pakan biawak di pulau cukup 
melimpah. 

Persarangan  
Persarangan merupakan tempat dimana biawak 

mendapatkan perlindungan (cover), dapat melangsungkan 
aktivitas bertelur dan merawat telur dan anak yang baru 
menetas. Habitat persarangan menjadi penting untuk 
diketahui guna menyusun penetasan buatan (artificial 
hactching) bagi upaya perkembangkbiakan buatan pada 
kondisi diluar habitatnya (ex-situ). Komponen persarangan 
yang perlu diketahui adalah mikroklimat, komponen 
penyusun sarang dan letak sarang.  
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Mikroklimat  
Habitat persarangan dari biawak yang ditemukan 

berada di tepi pantai. Kelembaban di habitat persarangan 
biawak diperoleh sebesar 73% dengan suhu 290C. 
Kelembaban pada pulau ini relatif tinggi serta memiliki 
curah hujan yang banyak. Hal ini akan menghambat biawak 
dalam melakukan aktivitas hariannya sehingga hanya 
diperoleh beberapa sampel biawak yang telah diamati. 
Biawak sebagai hewan poikilotermik yang harus 
menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan dengan 
mengambil panas matahari di pagi hari dalam melakukan 
fungsi fisiologis metabolis untuk melakukan aktivitas 
gerakan tubuh. Hal ini akan berpengaruh pada kehadiran 
biawak di habitatnya 

Bahan penyusun sarang  
Sarang biawak di pulau Pepaya terletak pada kayu 

Cassuarina yang telah rebah. Selain kayu lapuk dan 
gundukan tanah sarang burung maleo. McCoy (1980), 
mengatakan bahwa kadal biawak betina mengubur telurnya 
di pasir atau tanah dan dedaunan sebagai alat penetas 
alami. Hal ini dinyatakan juga oleh Alikodra (1990) bahwa 
reptil akan menggunakan bekas kulit pohon yang terlepas 
sebagai tempat bersarang dan bertelur. 

Letak sarang 
Biawak yang diamati tersebar pada tipe habitat dengan 

kondisi tanah berpasir dan pepohonan yang cukup teduh. 
Sarang yang ditemukan terdapat pada patahan kayu 
Casuarina sp. Selain itu diduga bahwa spesies biawak ini 
menggunakan gundukan sarang maleo untuk meletakkan 
dan menetaskan telurnya. Adapun vegetasi pada lokasi 
ditemukan biawak didominasi oleh kelapa (Cocos nucifera), 
bitangur (Calophyllum inophyllum), pepaya (Carica 
papaya), dan ketapang (Terminalia catappa).  

Hewan disekitar habitat 
Beberapa hewan disekitar habitat biawak terdiri dari 

burung-burung (merpati pantai, camar, gagak, raja udang, 
burung gosong/maleo, crustacea (kepiting darat), kadal 
hijau dan jenis-jenis Sauria lainnya, kelelawar, serangga 
(kupu-kupu, semut, dan jangkrik). Begitu juga dengan hasil 
penelitian Sidarman (2004), bahwa hewan-hewan yang 
dijumpai disekitar habitat biawak di pulau Soop antara lain 
kadal (kemelimpahan: kadang-kadang), belalang (kemelim-
pahan: kadang-kadang), kupu-kupu (kemelimpahan: jarang) 
dan kepiting (kemelimpahan: jarang). Hewan-hewan 
disekitar habitat ini sekaligus dapat menjadi sumber pakan 
yang potensial bagi biawak serta menjadi kompetitor dan 
dekomposer. Sebagai kompetitor, biawak akan berhadapan 
dengan burung gagak, kepiting darat dan semut dalam 
memperebutkan bangkai makanan. Begitu halnya sebagai 
dekomposer cacing akan mengurai sisa-sisa makanan yang 
telah hancur dan akan diuraikan selanjutnya.  

KESIMPULAN 

Terdapat satu spesies biawak di pulau Pepaya yaitu V. 
indicus. Habitat di pulau Pepaya masih menunjang 
keberadaan biawak V. indicus untuk mempertahankan 

populasinya. V. indicus memanfaatkan sarang burung 
gosong sebagai sarangnya juga. Pakan V. indicus cukup 
melimpah kecuali burung gosong yang diduga populasinya 
makin berkurang. Ancaman/bahaya terhadap satwa di 
pulau ini terutama berasal dari penduduk yang singgah di 
pulau ini.  
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ABSTRACT  

This research is to know feeding location for three species herons that lived in Pulau Dua Nature Reserve (CAPD), Serang, Banten 
Province. This research has been done at feeding area for the herons around Pulau Dua Nature Reserve. The data were taken from film 
shooting use Focal Observation Methods, while the film shooting analysed use Scan Sampling Methods. Result showed that Casmerodius 
albus and Egretta garzetta were using the mudflat, fisheries and rice-fields around CAPD as feeding location. Bubulcus ibis was using rice-
field and grassland as feeding location. The preference for C. albus to feeding in mudflat was (χ²=21691,29; db=2, α=0,01). E. garzetta 
have preference for feeding in fisheries (χ²=18221,27; db=2, α=0,01) and the preference for B. ibis to feeding in grassland is (χ²=27,57; 
db=1, α=0,01). The selections of feeding location for three species herons were depend on the specific preys for them. C. albus and E. 
garzetta were select fish as their food, and B. ibis choose insect and other small animals as his food.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: feeding, location, herons, mudflat, rice-field, grass-land, fisheries. 

PENDAHULUAN 

Salah satu hal yang menyebabkan burung berlimpah 
pada suatu lokasi adalah tersedianya bahan makanan. 
Beberapa kelompok burung yang hidup di bumi dapat 
lestari hingga saat ini karena telah berhasil menciptakan 
relung yang khusus bagi dirinya. Burung air pada umumnya 
mencari makan pada kawasan yang memiliki ekosistem 
gabungan dari tiga jenis perairan yaitu perairan tawar, 
payau dan laut seperti daerah bakau. Ada juga yang 
mencari makan di sungai, danau, waduk, rawa pasang 
surut, dan teluk (Davies, dkk. 1996) Lokasi mencari makan 
pada burung biasanya dipilih berdasarkan perbedaan 
bentuk dan ukuran tubuh yang dimiliki setiap spesies serta 
jenis makanan yang disukai (Scoot, 1984). 

Menurut Ismanto (1990) proses pencarian makan yang 
dilakukan oleh sebagian besar burung air terjadi pada 
daerah perairan dangkal di sekitar pantai. Hal ini berkaitan 
dengan keberadaan hewan-hewan air yang hidup di daerah 
tersebut yang merupakan mangsa bagi burung-burung 
tersebut. Ketiga jenis kuntul yang diamati pada daerah di 
sekitar Cagar Alam Pulau Dua (CAPD) memiliki lokasi 
mencari makan yang berupa daerah perairan dangkal dan 
terbuka seperti sawah, tambak dan dataran lumpur, serta 

tegalan (khusus pada B. ibis). Hal ini berhubungan dengan 
jenis makanan yang menjadi mangsanya. 

Pulau Dua yang terletak di Teluk Banten Pantai Utara 
Jawa Barat merupakan salah satu daerah lahan basah 
yang telah ditetapkan sebagai wilayah utama bagi 
konservasi burung-burung air pada tahun 1937, 
berdasarkan keputusan Gubenur Jenderal Hindia Belanda 
tanggal 30 Juli 1937 No. 21 Stbl 474 (Milton dan Mahadi, 
1985; Partomihardjo, 1986). Secara geografis Pulau Dua 
terletak pada koordinat antara 06o01’LS dan 106o12’BT, 
merupakan dataran rendah dengan luas sekitar 30 ha. 
Vegetasi yang tumbuh pada kawasan tersebut merupakan 
komunitas mangrove, 60% didominasi oleh Rhizopora 
apiculata khususnya pada bagian selatan pulau, sedangkan 
pada bagian timur ditumbuhi oleh Avicenia marina.  

Terdapat 12 jenis burung air yang menghuni CA Pulau 
Dua, yaitu Anhinga melanogaster, Phalacrocorax spp, 
Ardea cinerea, A. purpurea, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, 
E. intermedia, E. sacra, Casmerodius albus, Nycticorax 
nycticorax, Therskiornis melanocephalus dan Plegadis 
falcinellus (Rusila-Noor dan Andalusi,1996). Sebagian 
besar burung air yang terdapat pada lokasi ini bersifat 
predator karena memangsa berbagai jenis ikan dan hewan, 
selain itu burung-burung air tersebut memanfaatkan daerah 
disekitar CA Pulau Dua sebagai tempat melakukan aktivitas 
hidupnya antara lain sebagai tempat mencari makanan. 
Beberapa area di sekitar CA Pulau Dua yang menjadi lokasi 
makan koloni burung air merupakan sumber penghidupan 
masyarakat setempat antara lain tambak, muara sungai, 
rawa dan kolam air payau, sehingga kehadirannya sering 
dianggap sebagai hama dan diburu. Seiring dengan 
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berkembangnya Pulau Dua sebagai kawasan cagar alam 
serta adanya pemanfaatan wilayah sekitar cagar alam oleh 
penduduk setempat, maka diperlukan usaha perlindungan 
bagi keberadaan populasi burung air pada daerah tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi makan 
tiga jenis kuntul (Casmerodius albus, Egretta garzetta dan 
Bubulcus ibis) yang menghuni kawasan CA Pulau Dua 
Serang, Propinsi Banten. 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan CA Pulau 
Dua Serang, Banten yang dimanfaatkan oleh tiga jenis 
kuntul sebagai lokasi mencari makan. Lama penelitian 
adalah selama 12 bulan, yang terbagi menjadi pengamatan 
pendahuluan selama dua bulan, pengambilan data dan 
rekaman gambar selama delapan bulan serta analisis 
rekaman gambar selama dua bulan. Objek penelitian 
adalah kuntul besar Casmerodius albus, kuntul kecil Egretta 
garzetta dan kuntul kerbau Bubulcus ibis yang sedang 
mencari makan di sekitar CA Pulau Dua Serang. Peralatan 
yang digunakan adalah: Kamera “Canon EOS lensa 600 
mm”, Handycam corder Sony digital zoom 180, Tripod 
Manfrotto, Monokuler Swift 60x80, Binokuler Nikon 5,12x24, 
video player, TV Sony 14”. 

Pengamatan pendahuluan dilakukan selama 2 bulan 
bertujuan untuk mengetahui lokasi yang dijadikan sebagai 
tempat mencari makan bagi tiga jenis kuntul serta untuk 
menentukan lokasi pengambilan data dan rekaman 
gambar.  Pengambilan gambar  dilakukan selama 8 bulan, 
dengan memilih satu individu sasaran (focal obseration 
method) selama waktu 5 menit dan kelipatanya, dilanjutkan 
individu terdekat (Altmann, 1974). Pengambilan gambar 
difokuskan pada perilaku mencari makan yang dilakukan 
oleh ketiga jenis kuntul. Gambar rekaman disunting untuk 
menentukan sekuen yang layak dianalisis. Rekaman 
dianalisis setiap jangka waktu lima menit (scan sampling 
methods). Data yang dikumpulkan meliputi: pemilihan lokasi 
mencari makan oleh tiga jenis kuntul di sekitar kawasan CA 
Pulau Dua. Preferensi ketiga jenis kuntul terhadap 
pemilihan lokasi mencari makan dianalisis dengan uji khi-
kuadrat pada taraf nyata 0,01. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengamatan di sekitar Cagar Alam Pulau Dua 
diketahui bahwa ketiga jenis kuntul ini (Casmerodius albus, 
Egretta garzetta dan Bubulcus ibis) memanfaatkan 
sebagian besar lokasi di sekitar CA Pulau Dua sebagai 
tempat mencari makan. Ketiganya memiliki lokasi mencari 
makan yang berbeda. C. albus dan E. garzetta mencari 
makan pada tiga lokasi yaitu sawah, dataran lumpur dan 
tambak. B. ibis hanya mencari makan pada dua lokasi yaitu 
sawah dan tegalan. 

Hasil analisis terhadap 31 buah kaset rekaman meliputi 
ketiga spesies kuntul yang sedang mencari makan 
berdasarkan perbedaan lokasi mencari makan dan tiga 
waktu makan, yaitu pagi, siang dan sore. Jumlah 
keseluruhan waktu pengamatan yang diperoleh sebanyak 
46 jam 30 menit atau 2790 menit pengamatan. Jumlah total 
keseluruhan individu burung kuntul yang berhasil diamati 
sebanyak 379 ekor. Jumlah dari masing-masing jenis kuntul 
tersebut adalah C. albus sebanyak 113 ekor, E.garzetta 
sebanyak 164 ekor dan B. ibis sebanyak 102 ekor. 

Kuntul besar C. albus terlihat lebih banyak dijumpai saat 
mencari makan di dataran lumpur yaitu sebanyak 51 ekor 
(45,13%) dan sedikit yang mencari makan di sawah hanya 
16 ekor (14,16%). Hasil analisis Uji khi-kuadrat menunjukan 
bahwa C. albus memiliki preferensi untuk mencari makan di 
dataran lumpur (χ²=21691,29; db=2, α=0,01), daripada di 
tambak dan sawah. Kuntul kecil E. garzetta ditemukan lebih 
banyak mencari makan di tambak yaitu sebanyak 58 ekor 
(35,37%), di dataran lumpur sebanyak 54 ekor (32,12%) 
dan yang mencari makan di sawah sebanyak 52 ekor 
(31,71%). E. garzetta lebih banyak ditemukan mencari 
makan pada siang hari dengan jumlah individu sebanyak 69 
ekor atau 42,7% dari total individu yang diamati dan lebih 
sedikit dijumpai mencari makan pada waktu pagi hari yaitu 
47 ekor (28,7%). Hasil analisis dengan Uji Khi Kuadrat 
menunjukkan bahwa E. garzetta memiliki preferensi untuk 
mencari makan di tambak (χ²=18221,27; db=2, α=0,01). 
Kuntul kerbau B.ibis lebih banyak dijumpai mencari makan 
di tegalan yaitu sebanyak 59 ekor (57,8% dari total individu 
yang diamati), dan yang mencari makan di sawah sebanyak 
43 ekor (42,20%). Hasil Uji khi-kuadrat menunjukkan bahwa 
B. ibis memiliki preferensi lebih besar untuk mencari makan 
di tegalan (χ²=27,57; db=1, α=0,01). (Tabel 1). 

Keberadaan suatu organisme pada suatu daerah 
dipengaruhi oleh tersedianya sumber bahan makanan di 
tempat tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan 
organisme untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini 
berlaku juga bagi ketiga jenis kuntul yang terdapat di CA 
Pulau Dua. Sumber bahan makanan yang dibutuhkan untuk 
kelangsungan hidupnya tersedia di daerah sekitar Cagar 
Alam, sehingga lokasi mencari makan dilakukan di sekitar 
daerah tersebut. 

 
Tabel 1. Hasil Uji khi-kuadrat preferensi terhadap lokasi makan 
pada tiga jenis kuntul. 
 

Variabel db χ2 
0,01 

χ2 hit 
(C. albus) 

χ2 hit 
(E. garzetta) 

χ2 hit 
(B. ibis) 

1 6,64 - - 27,57* Lokasi 
makan 2 9,21 21691,29* 18221,27* - 
Keterangan: * =  Perbedaan lokasi berpengaruh nyata terhadap 
preferensi ketiga jenis kuntul dalam memilih lokasi makan 

Sawah 
Sawah adalah lahan basah buatan yang banyak 

terdapat di Indonesia (Gambar 1). Fungsi utamanya adalah 
sebagai tempat menanam padi yang merupakan salah satu 
makanan pokok rakyat Indonesia. Sawah dibedakan 
menjadi sawah pasang surut, sawah irigasi, sawah tadah 
hujan dan sawah lebak. Sawah pasang surut adalah sawah 
yang menggunakan pengaruh pasang surut untuk 
memperoleh air; sawah non-pasang surut adalah sawah 
yang memperoleh air dari sungai atau dari saluran irigasi; 
sawah tadah hujan adalah sawah yang hanya 
memanfaatkan air hujan untuk pengolahannya, sedangkan 
sawah lebak adalah sawah yang dibuat di tepi rawa atau 
danau pada saat air surut (Davies, dkk. 1996). Jenis sawah 
yang terdapat di sekitar CA Pulau Dua adalah sawah irigasi 
yang memperoleh air dari saluran irigasi di sekitarnya. Luas 
daerah persawahan di sekitar CA Pulau Dua ± 4393,29 ha. 

Tambak 
Tambak adalah kolam air payau yang digunakan untuk 

budidaya hewan-hewan air seperti ikan dan udang (Gambar 
2). Pada umumnya tambak dibuat di daerah pesisir dan 
terdapat di dalam atau di belakang hutan bakau (Davies, 
dkk. 1996). Sebagian besar tambak di sekitar kawasan CA 
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Pulau Dua dianggap masyarakat mempunyai nilai ekonomi 
tinggi sebagai penghasil ikan dan udang. Tambak tersebut 
yang memiliki luas keseluruhan ± 765,65 ha merupakan 
hasil pengubahan dari hutan bakau yang semula tumbuh 
subur.  

 

 
Gambar 1. Sawah (Foto-foto: A.D. Setyawan, 2003-2004). 
 

 
Gambar 2. Tambak di sekitar mangrove 
 

 
Gambar 3. Dataran lumpur mangrove 

Dataran lumpur 
Dataran lumpur merupakan bagian dari daerah pasang 

surut yang umumnya dijumpai pada daerah pantai dengan 
perairan tenang atau pada daerah muara sungai (Gambar 
3). Substrat penyusun utama daerah ini adalah lumpur, 
biasanya tidak ditumbuhi vegetasi, akan tetapi banyak 
sekali jenis hewan invertebrata yang terdapat di daerah ini 
seperti keong (moluska), krustasea, ekinodermata dan 
polikaeta. Pada saat pasang, daerah ini merupakan tempat 
mencari makan bagi burung air dan burung pantai (Davies, 
dkk. 1996). Luas daerah dataran lumpur yang terdapat di 
sekitar kawasan CA Pulau Dua ± 50 km2. Seperti yang 
dijelaskan Hancock (1982) aktivitas harian burung kuntul 
dilakukan di sekitar habitat atau persarangannya, termasuk 
aktivitas makan. Daerah yang menjadi lokasi tempat 
mencari makan adalah yang terdekat dengan tempat 
bersarangnya. Pemilihan daerah perairan di sekitar tempat 
bersarang tersebut berkaitan dengan keadaan lingkungan 
yang meliputi beberapa faktor, diantaranya ketinggian air, 
jenis makanan yang tersedia dan kondisi aman pada 
lingkungan (Erwin, 1982). 

Lokasi makan 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa C. albus lebih 

banyak dijumpai pada dataran lumpur daripada di tambak 
dan sawah. Ini disebabkan lokasi tersebut merupakan 
daerah yang terkena pasang surut air laut dengan 
ketinggian air yang sesuai dengan panjang tungkai yang 
dimilikinya. Hasil uji preferensi terhadap lokasi mencari 
makan juga menunjukkan bahwa C. albus memiliki 
preferensi untuk mencari makan di dataran lumpur 
(χ²=21691,29; db=2, α=0,01), daripada di tambak dan 
sawah (Tabel 1). Kehadiran suatu jenis bangau di daerah 
pada kondisi perairan dengan ketinggian air tertentu 
berkaitan dengan panjang kaki yang dimiliki bangau 
tersebut. Ketinggian air yang biasa terdapat pada lokasi 
makan berkisar 0-40 cm.(Powell, 1986). Demikian juga 
hasil penelitian Custer dan Osborn (1978) yang 
menjelaskan bahwa habitat makan yang dipilih oleh C. 
albus tergantung dari ketinggian air di daerah itu, 80% 
merupakan daerah perairan yang terkena pasang surut 
seperti rawa dan daerah bakau.  

E. garzetta lebih banyak dijumpai di tambak daripada di 
dataran lumpur dan di sawah. Hal ini berkaitan dengan 
ketinggian air yang sesuai dengan panjang tungkai kakinya 
daripada di dataran lumpur. Hasil uji preferensi terhadap 
lokasi mencari makan menunjukkan bahwa E. garzetta 
memiliki preferensi untuk mencari makan di tambak 
(χ²=18221,27; db=2, α=0,01) (Tabel 1). Cornish (1996) 
menjelaskan, E. garzetta yang diamati di Tsim Bei Sui 
Mangrove memiliki lokasi mencari makan yang bervariasi 
yaitu dataran lumpur, rawa, tambak ikan, sungai, daerah 
hutan bakau, dan perairan payau. Tempat yang paling 
sering dikunjungi adalah dataran lumpur dan tambak yang 
berada di sekitar rawa. Selain berhubungan dengan 
ketinggian air yang tidak terlalu tinggi, hal ini juga berkaitan 
dengan sumber bahan makanan yang diduga tersedia 
cukup banyak pada lokasi ini. Menurut Wallace dan Mahan 
(1975) beberapa jenis burung air biasanya mencari makan 
di daerah yang memiliki aliran air tenang dengan ketinggian 
air tidak lebih dari 30 cm. Daerah yang menjadi lokasi 
mencari makan bagi burung air jenis kuntul adalah di 
sekitar aliran sungai, tambak dan di sekitar danau, yang 
memiliki ketinggian air antara 0-40 cm (Campos dan 
Lekuona, 1997). 

Perbedaan pasang dan surut air laut juga berpengaruh 
pada kehadiran C. albus dan E. garzetta di dataran lumpur. 
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Pada saat air pasang, jumlah C. albus yang berada di 
lokasi mencari makan tersebut relatif lebih sedikit 
dibandingkan pada saat air surut, sedangkan E. garzetta 
umumnya jarang dijumpai pada saat air laut pasang. 
Keberadaan E. garzetta di dataran lumpur lebih sering 
dijumpai pada saat surut, dengan jumlah individu yang 
dijumpai pada lokasi tersebut relatif lebih sedikit 
dibandingkan dengan C. albus. Hal ini menunjukkan 
adanya pembagian pemanfaatan lokasi mencari makan 
berdasarkan ketinggian air. Lowe (1983) menyatakan 
bahwa lingkungan yang merupakan tempat mencari makan 
E. garzetta adalah daerah-daerah dengan ketinggian air 
rendah atau yang terdapat di sekitar daerah peralihan 
antara air laut dan air tawar, seperti sawah, tambak, rawa 
tempat peralihan air laut dan air asin. 

Hasil penelitian terhadap B. ibis di CA Pulau Dua 
menunjukkan bahwa jenis ini memiliki lokasi mencari 
makan di tegalan dan di sawah. Kedua daerah ini 
merupakan daerah terbuka dengan kadar air sedikit dengan 
tanaman padi, rumput atau semak yang lebih toleran 
dengan kadar air rendah. Hasil uji preferensi terhadap 
lokasi mencari makan menunjukkan bahwa B. ibis lebih 
menyukai mencari makan di tegalan (χ²=27,57; db=1, 
α=0,01) dari pada di sawah (Tabel 1). Hal ini disebabkan 
sumber bahan makanan (serangga) di tegalan diduga 
tersedia lebih banyak dibandingkan di sawah. 

Lokasi mencari makan B. ibis biasanya dilakukan di 
daerah yang kering dan terbuka atau padang rumput dan 
lahan olahan dengan ketinggian air rendah. Umumnya 
daerah tersebut jauh dari perairan laut (Jenni, 1969). B. ibis 
seringkali juga dijumpai mencari makan di daerah padang 
rumput buatan yang didominasi oleh jenis tanaman yang 
menjadi makanan kerbau (Siegfried, 1971a). B. ibis yang 
terdapat di Mexically Valley mencari makan pada daerah 
pertanian yang memiliki perairan irigasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa kehadiran B. ibis pada suatu daerah 
bukan karena daerah tersebut merupakan daerah jelajah 
kerbau, tetapi karena sistem perairan yang terdapat pada 
daerah tersebut sehingga daerah tersebut menjadi lahan 
pertanian yang subur dan menyediakan bahan makanan 
yang disukai (Mora, 1992). Menurut Siegfried, (1971b) B. 
ibis adalah jenis kuntul yang banyak dijumpai di daerah 
pertanian seperti ladang tanaman sayur, sawah serta 
daerah peternakan sapi atau kerbau. Hal ini berkaitan 
dengan jenis makanan yang dikonsumsi, yaitu serangga 
yang terdapat pada daerah tersebut. 

KESIMPULAN 

Lokasi mencari makan bagi Casmerodius albus dan 
Egretta garzetta terdiri atas dataran lumpur, tambak dan 
sawah. Bubulcus ibis mencari makan di tegalan dan sawah. 
C. albus memiliki preferensi untuk mencari makan di 
dataran lumpur dari pada di tambak dan di sawah. E. 
garzetta memiliki preferensi untuk mencari makan di 

tambak dari pada di mudflat dan sawah.  B. ibis memiliki 
preferensi untuk mencari makan di tegalan dari pada di 
sawah. 
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ABSTRACT  

A research about the toxicity of poison from spider Nephila sp. unto larvae of Aëdes aegypti L. had been done. The objectives of this 
research were to get the information about the toxicity of poison from spider Nephila sp. into larvae A. aegypti. The experiment method of 
this research was using Randomized Complete Block Design. This experiment used all of four instars of A. aegypti larvae. The experiment 
of each instar had been done with six treatments of the lethal concentration from spiders poison. Those six treatments were 1%, 10%, 25%, 
50%, 75% and 100%. Each treatment had four replications. The result of this research showed that poison from spider Nephila sp. is toxic 
unto the larvae of A. aegypti. The average of lethal concentration for the first instar is 13.11%, for the second instar is 28.16%, for the third 
instar is 41.46% and for the fourth instar is 63.09%. 
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PENDAHULUAN 

Penyakit demam berdarah sering mewabah di sebagian 
wilayah Indonesia. Penyakit ini telah cukup banyak me-
makan korban. Pemerintah bahkan sering menyatakannya 
sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) (Effendy, 1995). 
Demam berdarah merupakan penyakit yang banyak 
menyerang penduduk di negara beriklim tropis di seluruh 
dunia. Hal ini karena negara tropis memiliki kisaran suhu 
yang sama dengan kisaran suhu optimum bagi kehidupan 
nyamuk. Penyakit demam berdarah bermula dari Asia 
Tenggara pada masa setelah Perang Dunia II dan selama 
15 tahun terakhir telah meningkat menjadi permasalahan 
kesehatan masyarakat dunia (Hastowo et al., 1992). Di 
Indonesia, kasus demam berdarah pada umumnya terjadi 
di kota-kota dengan kepadatan penduduk tinggi seperti 
Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Demam 
berdarah ditularkan oleh suatu vektor, yaitu nyamuk Aëdes 
aegypti, dengan cara mengisap darah dan memindahkan 
virus penyakit demam berdarah, yaitu virus Dengue dari 
tubuh satu orang ke orang lain. 

Untuk mengatasi penyakit demam berdarah maka 
diperlukan pengendalian populasi nyamuk A. aegypti. Pada 
awalnya Departemen Kesehatan RI menggunakan 
insektisida DDT (dikloro difenil trikloroetan), tetapi dalam 
jangka panjang DDT menimbulkan resistensi dan masalah 
lingkungan (Leksono, 1997). Insektisida sintetik merupakan 
bahan yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan 
nyamuk A. aegypti karena daya bunuhnya yang tinggi dan 
mudah didapat. Insektisida sintetik (abate) dengan proses 
abatisasi merupakan cara pemberantasan secara kimiawi 
yang sering digunakan oleh masyarakat. Selain abatisasi, 

pengasapan juga merupakan cara yang sering digunakan. 
Abatisasi berguna dalam membunuh larva nyamuk, 
sedangkan pengasapan hanya dapat menghalau dan 
membunuh nyamuk betina dewasa tetapi tidak dapat 
membunuh larvanya. 

Penggunaan insektisida kimia dalam pengendalian 
vektor secara berulang-ulang terbukti telah menimbulkan 
masalah baru, seperti halnya kurang mencapai sasaran ke 
tempat-tempat dimana serangga berada, juga karena 
insektisida dapat meninggalkan residu yang mencemari 
lingkungan. Insektisida kimia sintetik bersifat toksik ter-
hadap organisme non target karena mempunyai spesifisitas 
yang rendah dan sudah banyak terjadi kasus resistensi 
serangga terhadap insektisida kimia sintesis (Klowden et 
al., 1983). Oleh karena itu perlu adanya insektisida yang 
ramah lingkungan seperti insektisida yang berasal dari 
senyawa bioaktif dari tumbuhan dan hewan. Senyawa 
bioaktif dari tumbuh-tumbuhan sebagai senyawa insektisida 
alami telah banyak dikembangkan misalnya pyrethrum dari 
bunga Chrysantemum cinerariafolium, rotenon dari Deris 
eliptica, azadirachtin dari Azadirachta indica dan lain-lain. 
Namun penelitian tentang senyawa bioaktif dari hewan 
belum dikembangkan. Senyawa bioaktif dari hewan 
umumnya berupa racun yang berfungsi untuk melindungi 
diri dari musuh alami dan sebagai alat untuk melumpuhkan 
mangsa misalnya racun laba-laba.  

Menurut Ridwan et al. (1995), laba-laba terdapat di 
seluruh dunia dan menempati seluruh lingkungan ekologi 
kecuali di udara dan laut terbuka. Kebanyakan laba-laba 
berukuran kecil (panjang tubuh 2-10 mm), beberapa di 
antaranya berukuran cukup besar seperti tarantula (panjang 
tubuh 80-90 mm). Laba-laba jantan selalu lebih kecil dari 
pada laba-laba betina dan mempunyai siklus hidup yang 
lebih pendek. Semua laba-laba bersifat karnifora, banyak di 
antaranya membuat jaring dan ada pula yang memburu 
mangsanya di tanah. Serangga merupakan mangsa 
utamanya, di samping Arthropoda lain. Secara umum 
dikenal ada dua kelompok laba-laba, yaitu laba-laba non 
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jaring dan pembuat jaring (Foelix, 1996). Laba-laba non 
jaring umumnya hidup di tanah dan pepohonan serta 
mendapatkan mangsanya dengan cara berburu, sedangkan 
laba-laba pembuat jaring membuat perangkap dari serat di 
antara ranting-ranting pohon untuk menjebak mangsa. 
Nephila sp. betina memiliki panjang tubuh 3-5 cm, dari 
ujung kaki depan sampai kaki belakang kurang lebih 20 cm, 
sedangkan panjang jantan hanya sekitar 3-5 mm. Tempat 
hidupnya di hutan, pohon-pohon, dan mangrove. Daerah 
sebarannya di kawasan tropis Afrika, India, Cina, Asia 
Tenggara, Australia utara, dan kepulauan Pasifik utara. 
Makanan utamanya adalah serangga yang terperangkap 
dalam jaring (Tan, 2001).  

Racun Nephila sp. tidak berbahaya bagi manusia dan 
jarang menggigit meskipun disentuh dan dirusak jaringnya. 
Apabila menggigit hanya meninggalkan luka goresan di 
kulit. Laba-laba ini lambat apabila berjalan di atas tanah. 
Cara kerja racun laba-laba adalah melemahkan (efek primer) 
kemudian mematikan (efek sekunder) (Foelix, 1996). Racun 
laba-laba bersifat neurotoksin dan nekrotoksin. Neurotoksin 
menggangu penjalaran impuls saraf pada saluran ion (ion 
channels) dan sinaps, sedangkan nekrotoksin bekerja pada 
reaksi yang sistematik misalnya pada ginjal dan darah (Ori 
dan Ikeda, 1998). Racun laba-laba yang bersifat 
neurotoksin lebih banyak dibandingkan nekrotoksin. 
Yosioka et al. (1997) menduga bahwa racun laba-laba 
mengandung penghambat neuron; penghambat tersebut 
berisi glutamat sebagai transmitor dan menimbulkan efek 
paralisis pada serangga, yakni kondisi tidak dapat bergerak 
(lumpuh) akibat terganggunya sistem saraf serangga.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas racun laba-
laba berpotensi sebagai pengendali hayati serangga, 
namun sampai sekarang belum diketahui apakah racun 
laba-laba ini tetap efektif jika diisolasikan kemudian 
diaplikasikan kembali pada serangga. Jika racun laba-laba 
dianalogikan sama dengan senyawa bioaktif yang dimiliki 
oleh tanaman yang secara statis dapat berfungsi sebagai 
alat untuk memproteksi diri maka perlu diteliti juga potensi 
racun laba-laba sebagai insektisida alami. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium Balai Penelitian 
Vektor dan Reservoir Penyakit (BPVRP), Salatiga. Hewan 
uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva Aëdes 
aegypti. Hewan uji diperoleh dalam bentuk larva dan sudah 
dipelihara di BPVRP Salatiga. Larva A. aegypti 
dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bejana yang berisi 
air sumur. Larva akan dipelihara sampai tahap imago yang 
dilakukan pada suhu kamar (26 ± 1ºC) dan kelembaban 
relatif 75-80% di laboratorium BPVRP Salatiga. Setiap dua 
hari sekali air dalam wadah diganti dengan yang baru dan 
diberi makan. Larva diberi makan berupa makanan anjing 
(pil). Sesudah mencapai tahap imago, nyamuk-nyamuk A. 
aegypti dipindahkan ke dalam terarium yang sudah terdapat 
tikus di dalamnya. Tikus tersebut dicukur terlebih dahulu 
bagian punggungnya. Hal ini dimaksudkan agar nyamuk 
betina lebih leluasa dalam menghisap darah tikus. Di dalam 
terarium juga terdapat larutan sukrosa. Larutan sukrosa 
berguna sebagai bahan makanan bagi nyamuk jantan. 
Nyamuk jantan tidak menghisap darah karena probosisnya 
yang tidak kuat untuk menusuk kulit. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian 
eksperimen dan rancangan penelitiannya menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL). Penelitian dilakukan pada 
keempat instar larva A. aegypti. Faktor lingkungan juga 

diukur yang meliputi suhu dan kelembaban ruangan dengan 
thermohygrometer. Percobaan setiap tahap instar dilakukan 
dengan enam macam perlakuan konsentrasi racun Nephila 
sp. dan empat kali pengulangan. Enam macam perlakuan 
konsentrasi yaitu: 1%, 10%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. 
Penentuan enam konsentrasi tersebut didapatkan dari 
penelitian sebelumnya tentang efektivitas racun laba-laba 
Nephila sp. terhadap larva Plutella xylostella (Solihah, 
2000). Konsentrasi yang digunakan adalah: 

A. konsentrasi racun Nephila sp. 1% 
B. konsentrasi racun Nephila sp. 10% 
C. konsentrasi racun Nephila sp. 25% 
D. konsentrasi racun Nephila sp. 50% 
E. konsentrasi racun Nephila sp. 75% 
F. konsentrasi racun Nephila sp. 100% 

Cara kerja 
Setelah beberapa hari akan terjadi perkawinan di antara 

nyamuk-nyamuk jantan dan nyamuk-nyamuk betina di 
dalam terarium. Untuk mengantisipasi pemijahan nyamuk 
betina, maka perlu dimasukkan ke dalam terarium suatu 
bejana yang sudah berisi aquades dan kain kasa pada sisi 
bejana. Kain kasa berguna sebagai tempat pemijahan 
nyamuk-nyamuk betina. Telur-telur dibiarkan menetas dan 
tumbuh sampai tahap instar larva tertentu, sesuai yang 
diperlukan dalam perlakuan percobaan. Semua langkah-
langkah pemeliharaan ini dilakukan untuk mendapatkan 
tahap instar larva yang sama (cohort). 

Isolasi racun laba-laba Nephila sp. Racun diambil dari 
kelenjar racun di cephalothorax laba-laba Nephila sp.. 
Laba-laba dikoleksi dari Kebun Botani Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, lalu disimpan dalam 
kandang/terarium. Racun dari kelenjar racun di 
cephalothorax laba-laba diekstrak dengan menggunakan 
pelarut etanol 75%. 

Pembuatan konsentrasi racun laba-laba Nephila sp. 
Konsentrasi racun laba-laba didapatkan dengan 
mengencerkan larutan induk tersebut dengan akuades 
sehingga diperoleh konsentrasi 1%, 10%, 25%, 50%, 75%, 
100% dan kontrol 0% yang masing-masing sebanyak 5 mL. 
Tiap konsentrasi larutan dicampurkan ke dalam 500 mL air 
sumur. Campuran tersebut akan digunakan untuk keempat 
tahap instar pada satu macam konsentrasi racun yang 
berjumlah 20 wadah. Dengan demikian setiap perlakuan, 
dalam wadahnya berisi 25 mL campuran tersebut. 

Pengujian larva A. aegypti untuk menentukan LC50-24 
jam. Dalam setiap perlakuan terdapat sepuluh larva Nephila 
sp.. Nilai LC50 didapatkan dengan cara mengamati pada 
konsentrasi racun yang dapat mengakibatkan kematian 
sebanyak 50% dari populasi hewan percobaan (Tonny, 
1985). Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan 
cara menghitung jumlah larva yang mati pada jam ke-24 
setelah aplikasi racun Nephila sp. Pada enam jam pertama, 
setiap jamnya dilakukan pengamatan untuk mengetahui 
lebih jelas tentang pengaruh racun laba-laba Nephila sp. 
terhadap larva A. aegypti. Selanjutnya pengamatan 
dilakukan dalam selang waktu enam jam, yaitu jam ke-6, 
12, 18, dan 24. 

Analisis data 
Data pengamatan yaitu seri konsentrasi larutan, zat 

penguji dan persen kematian dianalisis dengan komputer 
probit dan logit (POLO) (Tonny, 1985; Russel, 1997 dalam 
Leksono, 1997). Analisis probit, yaitu Micro Probit adalah 
suatu metode pengujian yang umum digunakan untuk 
menilai toksisitas dari suatu jenis pestisida. Analisis probit 
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juga berguna untuk mempelajari hubungan antara dua 
variabel (Tonny, 1985).  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Faktor fisika-kimia lingkungan 
Dalam waktu pengamatan selama 24 jam, diambil juga 

data faktor fisik (Tabel 1), yaitu temperatur air, temperatur 
udara dan kelembaban. Ketiga faktor fisik tersebut diukur 
sebanyak lima kali. Dari hasil pengukuran didapatkan 
bahwa rata-rata tempratur air adalah 25,1ºC, rata-rata 
temperatur udara adalah 25,4ºC dan rata-rata kelembaban 
adalah 89,6%. Selain itu diukur pula tingkat keasaman (pH) 
dari setiap tingkat konsentrasi pada awal dan akhir 
percobaan. Pada pengukuran awal terlihat bahwa tiap 
tingkat konsentrasi memiliki tingkat keasaman yang sama, 
tetapi pada akhir percobaan terlihat tiap konsentrasi 
mengalami perbedaan. 

 
Tabel 1. Pengukuran faktor fisik. 
 

Tingkat 
keasaman Jam 

ke- 
Suhu 

air (ºC) 
Suhu 
udara 
(ºC) 

Kelem- 
baban 

(%) PH 
awal 

PH 
akhir 

0 26,5 26,0 88 7,5 8,0 
6 25,0 25,5 92 7,5 8,0 
12 25,0 25,0 88 7,5 7,5 
18 24,0 25,0 88 7,5 7,5 
24 25,0 25,5 92 7,5 7,0 
Х 25,1 25,4 89,6 7,5 7,0 

 
Hasil pengukuran faktor lingkungan diperoleh nilai suhu 

sebesar 25oC. Suhu tersebut merupakan masih suhu 
optimum perkembangan larva. Menurut Hare dan Nasci 
(1986) bahwa temperatur optimum untuk perkembangan 
larva adalah 25-29oC. Larva tidak dapat hidup pada 
perairan yang mempunyai temperatur di bawah 10oC dan di 
atas 44oC. Sehingga suhu tersebut tidak berpengaruh 
terhadap perkembangan larva dan tidak memperbesar 
kemungkinan terjadi penyimpangan kematian larva saat 
perlakuan (Hidayat et al., 1995). 

 Faktor lingkungan dalam penelitian ini tidak 
berpengaruh banyak terhadap hasil penelitian, karena hasil 
yang didapat masih berada dalam batas optimum. 
Kemungkinan yang terjadi berasal dari kehidupan larvanya 
sendiri. Mungkin saja larva yang digunakan pada waktu 
perlakuan ada yang memiliki morfologi tidak sempurna, 
kepekaan masing-masing larva yang diuji, ada larva yang 
terganggu saluran pencernaannya, ada larva yang stress 
sebelum perlakuan. Hal-hal tersebut sulit diamati sebelum 
perlakuan karena larva nyamuk Aedes aegypti memiliki 
ukuran tubuh yang sangat kecil, dan setiap individu larva 
memiliki resistensi yang berbeda. Seperti halnya yang 
dikemukakan oleh Hassal cit. Natawigena (1990) bahwa 
mekanisme resistensi pada serangga disebabkan oleh: (i) 
Sifat morfologis berupa tebal dan tipis kutikula, adanya 
penghalang atau bulu pada serangga. (ii) Sifat fisiologis 
berupa kecepatan dalam menguraikan insektisida pada 
serangga yang tahan dan serangga yang peka; perbedaan 
kecepatan dalam cara mengangkut insektisida ke bagian 
badan yang penting. (iii) Sifat biokimia berupa kemampuan 
serangga melakukan proses inaktivasi. (iv) Sifat kelakuan: 
serangga yang gerakannya cepat, lincah lebih mampu 
menghindar racun. 

Pengamatan toksisitas racun Nephila sp.  
Dari hasil pangamatan percobaan tentang toksisitas 

racun (LC-50) laba-laba Nephila sp. terhadap larva A. 
aegypti Setelah 24 jam pengamatan (Tabel 1.), 
menunjukkan bahwa nilai LC50-24 jam untuk larva instar 
satu adalah sebesar 13,11% dengan rentang 3,21% hingga 
23,76%; dua, nilai LC50-24 jam untuk larva instar dua 
adalah sebesar 28,16% dengan rentang 9,27% hingga 
42,89%; nilai LC50-24 jam untuk larva instar tiga adalah 
sebesar 41,46% dengan rentang 33,61% hingga 50,61%, 
nilai LC50-24 jam untuk larva instar satu adalah sebesar 
63,09% dengan rentang 53,13% hingga 77,01%. 

 
Tabel 2. Nilai LC-50 dari toksisitas racun laba-laba terhadap A. 
aegypti. 
 

Instar LC50-24 
jam Batas bawah Batas atas 

I 13,11 3,21 23,76 
II 28,16 9,27 42,89 
III 41,46 33,61 50,61 
IV 63,09 53,13 77,01 
 

Secara umum dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat 
konsentrasi, semakin tinggi pula toksisitas racun laba-laba, 
yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah larva 
yang mati. Hal Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
tingkat instar, semakin tinggi pula daya tahan hidupnya. Hal 
ini ditandai dengan semakin rendahnya jumlah larva yang 
mati. Semakin dewasa larva maka daya tahan tubuhnya 
pun semakin tinggi. Hal ini disebabkan lapisan kulit larva 
instar empat jauh lebih tebal daripada larva instar satu 
(Christophers, 1960), sehingga saat didedahkan pada 
konsentrasi racun yang sama, larva instar satu lebih cepat 
menyerap racun ke dalam tubuhnya dan mati. Semakin 
dewasa larva nyamuk semakin besar pula konsentrasi 
racun laba-laba yang diperlukan. 

Hubungan yang erat antara konsentrasi racun laba-laba 
Nephila sp. dengan mortalitas ini diduga berkaitan dengan 
beban racun yang terdapat dalam larva serangga. Larva-
larva mendapat konsentrasi racun yang tinggi yang berarti 
bekerjanya lebih cepat dalam menekan aktifitas sistem 
saraf serangga, selain itu lebih cepat juga dalam 
memparalisis bahkan mematikan serangga apabila 
dibandingkan dengan larva-larva yang mendapat perlakuan 
dengan konsentrasi yang lebih rendah (Gunandini, 2002).  
Kecenderungan tersebut disebabkan semakin banyak 
racun laba-laba yang masuk ke dalam tubuh serangga 
maka semakin cepat racun tersebut memparalisis tubuh 
serangga. Racun laba-laba secara umum terbagi menjadi 
eurotoksin dan nekrotoksin (Tabel 3). 

 
Tabel 3. Berbagai toksin laba-laba (Ori dan Ikeda, 1998). 
 

Toksin Aksi 
Komponen 

utama 
racun 

Laba-Laba 

Neuro- 
toksin 

Saraf terminal saluran 
Ca2+ terbuka 

Protein Lactrodectus 
Atrax sp. 

Saluran terminal 
saluran Na+ terbuka 

Peptida Phoneutria sp. 
Cupiennius salei 

Saraf terminal 
saluranCa2+ 

terhambat 

Protein Agelenopsis aperta 
Agelena opulenta 
Selenocosmia huwena 

 

Pascasinaptik Toksin 
poliamin 

Nephila sp. 
Araneus sp. 
Argiope sp. 
Tarantula toxin 

Nekro- 
toksin 

Nekrosis Protein Loxosceles sp. 
Lycosa godeffroyi 
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Racun laba-laba Nephila sp. merupakan racun 
neurotoksin. Menurut Mc Cour (1997) racun Nephila sp. 
mengandung transmisi yang bernama glutamat atau aksi 
fisiologinya memblok reseptor glutamat. Hal ini sesuai 
pendapat Yoshioka et al., (1997) bahwa ekstrak laba-laba 
ini sangat efektif menekan aktifitas sistem saraf serangga 
yaitu toksinnya menyerang beberapa kelenjar pada larva 
nyamuk. Racun dapat masuk ke dalam tubuh larva melalui 
mulut, pori-pori kulit, dan respiratory siphon. Hal ini 
dikarenakan seluruh tubuh larva berada di dalam air, 
kecuali pada saat larva mengambil oksigen. Saat 
pengambilan oksigen, respiratory siphon berada di 
permukaan air (Tabel 3). Neurotoksin dari Nephila clavata 
pertama kali diisolasi di Jepang pada tahun 1982 dan 
dinamai Joro Spider Toxin (JSTX-3; 1-naphtyl acetyl 
spermine) (Ori dan Ikeda, 1998). Neurotoksin dari Nephila 
maculata dinamai Nephila Spider Toxin (NSTX-3) (Yosioka 
et al., 1997). Komponen utama racun Nephila sp. adalah 
toksin poliamin yang terdiri dari sebuah sub unit aromatik, 
rantai asam amino dan rantai poliamin (Ori dan Ikeda, 
1998).  

Di dalam sistem saraf serangga, antara neuron dengan 
sel-sel lain termasuk sel otot terdapat “celah sinapse”. 
Enzim asetilkolin yang dibentuk oleh sistem saraf pusat 
berfungsi untuk mengantarkan impuls dari sel saraf ke sel 
otot melalui sinapse. Setelah impuls diantarkan proses 
penghantaran impuls dihentikan oleh enzim asetilkolin-
esterase, dimana asetilkolin dipecah menjadi asam asetat 
dan kolin, sehingga sinapse menjadi kosong kembali dan 
dapat mengantarkan impuls berikutnya (Hemingway, 2000). 
Racun Nephila sp. menghambat kerja enzim asetilkolin-
esterase, sehingga terjadi penumpukan asetikolin dan 
terjadi kekacauan sistem penghantaran impuls. Keadaan ini 
menyebabkan pesan berikutnya tidak dapat diteruskan dan 
dapat menyebabkan kematian (Untung, 1993).  

Neurotoksin bersifat mengganggu penjalaran impuls 
saraf pada saluran ion dan sinaps pada larva; sedangkan 
nekrotoksin bersifat mengganggu kerja reaksi sistematik 
larva (Ori dan Ikeda, 1998). Solihah, (2000) mengutarakan 
bahwa dalam racun laba-laba terkandung alfa-toksin dan 
omega-toksin. Alfa-toksin menghambat pompa saluran 
sodium Na+, sedangkan omega-toksin menghilangkan 
potensial aksi yang ditimbulkan ion kalsium (Ca2+) yang 
masuk ke dalam saraf terminal. Hal tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya gangguan transmisi saraf otot 
(neuromuscular) yaitu berupa penghambatan (inhibisi) sel 
saraf pasca sinaptik dan presinaptik. Efek tersebut dapat 
dijelaskan dari dua macam toksin yang dimurnikan, yaitu 
alfa dan mu-agatoksin. Alfa-agatoksin mempunyai berat 
molekul rendah yang menyebabkan paralisis tidak dapat 
balik (irreversible). Acyloplyamin” dapat menghambat EPSP 
(excitatory post-sinaptic potential) di pasca sinaptik dan 
potensial glutamat ionophoretik. Mu-glutamat adalah 
polipeptida yang kaya akan sistein yang dapat 
menyebabkan paralisis tidak dapat balik dan pengulangan 
potensial aksi di akson presinaptik atau saraf terminal 
(Sunarjo, 1990). 

Menurut Tarumengkang (1992) sebagian besar 
insektisida mutakhir adalah racun saraf dan penghambat 
metabolisme. Adapun tahapan-tahapan seekor serangga 
terkena racun adalah sebagai berikut: Langkah pertama 
dalam penilaian efek keracunan adalah pengamatan 
terhadap respon fisik dan tingkah laku binatang uji. Respon 
yang dihasilkan merupakan dasar bagi klasifikasi 
farmakologis bahan racun. Pada dosis median, secara khas 
racun saraf menimbulkan empat tahap simpton yaitu: (i) 

eksitasi, (ii) konvulsi (kekejangan), (iii) paralisis 
(kelumpuhan), dan (iv) kematian. Waktu antara aplikasi 
racun dengan timbulnya tahap pertama disebut periode 
laten (latent period). Periode laten sering dijumpai pada 
aplikasi racun-racun perut. Tahap eksitasi sering didahului 
dengan kegelisahan. Pada nyamuk A. aegypti yang 
mendapatkan perlakuan terlihat mengalami paralisis dan 
selanjutnya terjadi kematian, ditandai dengan tubuh yang 
apabila disentuh terasa lunak dan lemas (Nyffeler et al., 
1987). 

KESIMPULAN 

Nilai LC-50 dari toksisitas racun laba-laba Nephila sp. 
terhadap Aëdes aegypti menunjukkan bahwa makin tinggi 
perlakuan yang diberikan pada instar, maka makin besar 
pula kematian larva nyamuk yang diakibatkannya.  
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Aspek Biologi Ikan Tambra (Tor tambroides Blkr.) yang Eksotik 
dan Langka sebagai Dasar Domestikasi  

Biological aspects of tambra fish (Tor tambroides Blkr.) that exotic and rare for its 
domestication  
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ABSTRACT 

Tambra (Tor tambroides Blkr.) is consumed fish; its exotic size, rare population and expensive price but not yet cultured. The aims of study 
are to know biological aspects tambra fish, i.e: sexual maturity, fecundity, sexual dimorfism, sex ratio, food habits, parasities and dissease. 
The results were recorded two levels of sexual maturity that III and IV, fecundity ranges 3,125-8,201 eggs, sex ratio 1:2; sexual dimorfism 
based on shape and color body, tubercle at cheek and operculum of male, also papilla shape; food habits as omnivorous; founded two 
species of parasities, i.e. Argulus sp. and Lernea cypriniaceae.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Ikan sapan atau semah (Tor tambroides Blkr.) lebih 
dikenal dengan nama baku ‘tambra’. Jenis ikan ini termasuk 
dalam suku Cyprinidae bersama-sama dengan ikan mas, 
tawes dan nilem. Kerabat ikan sapan (Tor spp.) di dunia 
telah diketahui sebanyak 20 jenis yang tersebar di kawasan 
Asia, sedangkan di Indonesia terdapat empat jenis, yaitu: 
Tor tambroides Blkr., T. tambra (C.V.), T. douronensis 
(C.V.), dan T. soro (C.V.). Sinonim dari genus Tor adalah 
Labeobarbus; untuk membedakan keempat jenis kerabat 
ikan tambra yang berasal dari Indonesia sementara ini 
masih berdasarkan ada tidaknya cuping pada bibir bawah 
dan ukuran cuping itu sendiri (Weber dan Beaufort, 1916; 
Inger dan Chin, 1990; Kottelat et al., 1993; Roberts, 1999). 

Tambra merupakan ikan konsumsi yang dagingnya 
tebal, rasanya enak, manis dan kaya minyak ikan, serta 
harganya sangat mahal (Anonim, 2003). Ukuran tubuh ikan 
tambra sangat eksotik karena dapat mencapai di atas 30 kg 
dengan panjang tubuh lebih dari 1 m (Smith, 1945). Oleh 
karena ukuran tubuhnya yang sangat besar maka ikan 
tambra dijuluki sebagai ‘Kings of the Rivers’ (Kiat, 2004). 
Haryono (2003) berhasil menangkap ikan tambra seberat 
20 kg di hulu sungai Barito Kalimantan Tengah, bahkan 
penduduk setempat menginformasikan bahwa pada tahun 
1990-an pernah tertangkap jenis ikan ini seberat 50 kg. 

Daging ikan tambra sangat digemari oleh masyarakat 
lokal maupun di luar negeri dengan harga yang sangat 
mahal. Rachmatika dan Haryono (1999) melaporkan bahwa 

di Taman Nasional Betung Kerihun Kalimantan Barat, 
penduduk sering menangkap ikan tambra dan dijual ke 
Sarawak-Malaysia dengan harga 80 ringgit atau senilai Rp. 
200.000/kg. Bahkan untuk saat ini harga ikan tambra yang 
di Malaysia lebih dikenal dengan nama ‘semah atau 
empurau’ dapat mencapai 300 ringgit yang senilai dengan 
Rp. 750.000/kg (Kiat, 2004). Permintaan daging ikan 
tambra terus meningkat, walaupun harganya sangat mahal. 
Sebaliknya aspek budidayanya belum berhasil dan bahkan 
belum banyak diteliti. Oleh karena itu tingkat eksploitasinya 
di alam terus meningkat yang berakibat pada semakin 
kritisnya populasi di habitat aslinya. Kottelat et al. (1993) 
dan Rupawan (1999) menyatakan bahwa ikan dari marga 
Tor termasuk jenis yang terancam punah akibat 
penangkapan yang berlebihan dan kerusakan habitat 
berupa penggundulan hutan. 

Mengingat tingginya permintaan dan makin kritisnya 
populasi di alam serta belum ada kegiatan budidaya ikan 
tambra, maka dilakukan penelitian yang mengarah pada 
upaya pemanfaatan secara berkelanjutan melalui proses 
domestikasi. Untuk mencapai keberhasilan proses 
domestikasi diperlukan data dasar di antaranya aspek 
biologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap aspek 
biologi ikan tambra terutama di habitat aslinya yang 
meliputi: tingkat kematangan gonad (TKG), fekunditas, 
rasio jenis kelamin, dimorfisme jenis kelamin, kebiasaan 
makan, parasit dan penyakit.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan menggunakan metode survai, 
lokasi penelitian di DAS Hulu sungai Barito pada kawasan 
Pegunungan Muller. Sungai yang diteliti adalah sungai Joloi 
(anak sungai Barito) dengan posisi lintang S: 00o19.657’-
00o19.788’ dan E: 113o54.321’-113o54.338’. Secara administrasi 
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lokasi penelitian termasuk Kecamatan Sumber Barito, 
Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Waktu 
penelitian antara bulan September dan Oktober 2005.  

Pengamatan terhadap aspek biologi meliputi tingkat 
kematangan gonad (TKG), fekunditas, rasio jenis kelamin, 
dimorfisme jenis kelamin dan kebiasaan makan mengikuti 
metode yang dikembangkan oleh Effendie (1979), Bagenal 
dan Braum (1968)< serta Lagler et al. (1962). Pengamatan 
terhadap tingkat kematangan gonad, panjang-berat tubuh 
ikan, dan fekunditas pada induk yang telah matang gonad 
dilakukan di lapangan. Organ reproduksi diawetkan pada 
larutan Gilson untuk diamati lebih lanjut di laboratorium. Isi 
perut ikan diawetkan pada larutan formalin 10% untuk 
diidentifikasi di laboratorium menggunakan mikroskop 
stereo. Dimorfisme jenis kelamin diamati di lapangan 
dengan memperhatikan bentuk, ukuran, warna, dan 
karakter tertentu lainnya pada tubuh ikan. Untuk 
memastikan ketepatan karakter tersebut dilakukan 
pembedahan perut ikan dengan mengamati organ 
reproduksi primernya (ovarium dan testis). Dari hasil 
pengamatan tersebut sekaligus dapat diketahui data rasio 
jenis kelaminnya. Penelitian terhadap parasit dan penyakit 
dilakukan di lapangan dengan mengamati permukaan tubuh 
ikan atau bagian tubuh tertentu terhadap kemungkinan 
adanya ektoparasit (udang renik) ataupun jamur. 
Sedangkan pengamatan terhadap endoparasit dilakukan 
dengan mengamati organ dalam tubuh ikan baik di 
lapangan maupun di laboratorium. Sampel parasit yang 
ditemukan diawetkan pada larutan alkohol 70% dan diamati 
di bawah mikroskup. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selama penelitian tertangkap ikan tambra dari berbagai 
ukuran sebanyak 29 ekor (Tabel 1). Terbatasnya jumlah 
tangkapan ikan tersebut dikarenakan populasi ikan tambra 
sudah termasuk jarang. Hasil pengamatan terhadap 
kemelimpahan ikan tambra pada habitat utamanya rata-rata 
1 ekor/30 tebaran jala. Walaupun jumlah ikan yang 
terkoleksi terbatas namun sudah dapat menggambarkan 
beberapa aspek biologi yang penting dalam mendukung 
keberhasilan proses domestikasinya. Kisaran panjang total 
ikan tambra di lokasi penelitian antara 9,7-89 cm dengan 
bobot antara 19,5-8.700 g, sedangkan yang paling banyak 
pada kisaran 11-20 cm sebanyak 9 ekor (31,03%). 

 
Tabel 1. Kisaran panjang total ikan tambra (Tor tambroides) yang 
tertangkap di lokasi penelitian. 
 

Jenis kelamin Kelas panjang 
total (cm) Frekuensi Jantan Betina 

1-10 
11- 20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81- 90 

2 
9 
6 
3 
- 
1 
2 
3 
3 

- 
- 
- 
2 
- 
1 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
2 
2 
3 

Jumlah 29 4 8 
 

Berdasarkan kisaran ukuran pada Tabel 1 dapat 
diketahui bahwa ikan tambra yang tertangkap belum 
mencapai ukuran yang maksimal. Hal ini dapat 
dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya pada 
lokasi yang sama dimana sempat tertangkap ikan tambra 
dengan bobot 20 kg dan panjangnya 120 cm (Haryono, 

2003). Bahkan penduduk setempat menginformasikan 
bahwa pada tahun 1990-an pernah tertangkap ikan tambra 
seberat 50 kg dengan diameter sisik sekitar 15 cm. 
Informasi tersebut sesuai dengan pendapat Smith (1945) 
yang menyatakan bahwa jenis ikan tertentu dari marga Tor 
dapat mencapai bobot di atas 30 kg dan panjang tubuh 
lebih dari 1 m.  

Pada Tabel 1 tampak bahwa ikan yang tertangkap dan 
dapat diidentifikasi jenis kelaminnya mempunyai 
perbandingan jantan betina (rasio jenis kelamin) sebesar 1: 
2. Rasio jenis kelamin ikan tambra (Tor tambroides) di 
lokasi penelitian mendekati hasil penelitian Rupawan (1999) 
yang mengamati kerabat dekat ikan tambra (Tor 
douronensis) di sungai Merangin Jambi dengan 
perbandingan jantan betina sebesar 2:3. Menurut Kiat 
(2004) dikatakan bahwa rasio jenis kelamin ikan tambra 
dan jenis ikan air tawar lainnya selalu berubah tergantung 
populasi dan kondisi perairan yang ada. Dengan demikian 
informasi mengenai rasio jenis kelamin di atas dapat 
berubah tergantung situasi di perairan itu sendiri. 
Selanjutnya hasil pengamatan terhadap perkembangan 
gonad ikan tambra yang telah dewasa khususnya pada ikan 
betina memiliki kisaran panjang total 64-89 cm, berat 5.200-
8.700 gr, TKG III-IV, dan kisaran fekunditas 3.125-8.201 
butir telur (Tabel 2).  
 
Tabel 2. Hasil pengamatan terhadap perkembangan gonad ikan 
tambra (Tor tambroides). 
 

Spesimen Panjang 
total (cm) 

Berat 
(g) TKG Fekunditas 

(butir) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

78 
82 
66 
72 
89 
64 
85 

6.000 
7.100 
5.500 
5.800 
8.700 
5.200 
7.300 

III 
IV 
III 
III 
IV 
III 
IV 

3.876 
5.365 
3.125 
3.482 
8.201 
3.451 
7.142 

 
Hasil pengamatan TKG baik jantan maupun betina 

diketahui baru pada tingkatan III dan IV. Hal ini 
menunjukkan bahwa ikan tersebut belum sepenuhnya 
memasuki musim pemijahan. Padahal saat penelitian 
sudah memasuki awal musim hujan, saat kebanyakan jenis 
ikan sudah mempersiapkan pemijahan yang ditandai oleh 
masaknya organ reproduksi. Menurut Effendie (1979) 
tingkat kematangan gonad dikelompokkan menjadi tujuh, 
ikan yang siap memijah berada pada TKG IV dan V. Tang 
dkk. (1999) menyatakan bahwa kematangan gonad ikan 
dalam pemeliharaan dapat dipacu melalui pemberian pakan 
bergizi tinggi berupa gabungan antara pakan buatan/pellet 
dan pakan alami. Berdasarkan data pada Tabel 2 yang 
dilengkapi dengan hasil pembedahan dapat diketahui 
bahwa ikan tambra betina mulai matang kelamin pada 
ukuran 64 cm dengan bobot 5,2 kg; sedangkan ikan jantan 
pada ukuran 46 cm dengan bobot 2,6 kg. Diduga masa 
pemijahan ikan tambra tidak terjadi pada awal musim 
penghujan akan tetapi lebih mundur. Hal ini sesuai dengan 
informasi penduduk setempat yang mengatakan bahwa 
jenis ikan ini melakukan pemijahan pada pertengahan 
hingga akhir musim hujan antara bulan Januari-Maret. Scott 
(1979), Bye (1984), dan Desai (1973) menyatakan bahwa 
kebanyakan ikan tropis bertelur/memijah pada saat musim 
hujan karena terjadi stimulus faktor lingkungan di antaranya 
suhu, perubahan kimia air, dan aliran air (flooding). 

Hasil pengamatan terhadap fekunditas ikan tambra (Tor 
tambroides) berkisar antara 3.125-8.201 butir telur dengan 
berat induk antara 5.200-8.700 gr dan panjang total 64-89 
cm (Tabel 2). Kisaran fekunditas di atas masih lebih rendah 
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apabila dibandingkan hasil penelitian Gaffar dkk. (1991) 
terhadap ikan Tor douronensis di Sumatera Selatan yang 
mencatat 63.360 butir telur dengan panjang total induk 85,5 
cm; begitu pula dengan Rupawan (1999) untuk jenis ikan 
yang sama yang berasal dari Jambi melaporkan 14.433 
butir telur dengan panjang total induk 64,8 cm; dan Sabar 
(1983) yang memperkirakan fekunditas ikan semah 
mencapai 100.000 butir. Namun berdasarkan wawancara 
dengan penduduk setempat diinformasikan bahwa di 
sekitar lokasi penelitian pernah tertangkap induk betina ikan 
tambra seberat 25 kg dengan berat gonad/telur mencapai 2 
kg. Berat telur ikan tambra diketahui rata-rata 0,0125 
gr/butir sehingga fekunditasnya diperkirakan mencapai 
160.000 butir. Hal ini dimungkinkan karena ikan liar dengan 
pola pemijahan eksternal/dispersal untuk menjaga 
keberlanjutan keturunannya mengadaptasikan dengan cara 
memproduksi telur dalam jumlah banyak. Lagler et al. 
(1962) menyatakan bahwa jumlah telur yang diproduksi 
oleh induk betina sangat dipengaruhi oleh umur induk, 
ukuran, kondisi dan jenis ikannya, serta pola pemijahannya 
dispersal atau dierami. Selanjutnya berdasarkan data di 
atas diduga bahwa rendahnya fekunditas ikan tambra di 
lokasi penelitian karena individu yang tertangkap dan 
mengandung telur baru memasuki tahap awal dewasa 
sehingga jumlah telurnya masih sangat minim. 

Ciri kelamin  sekunder (dimorfisme jenis kelamin) 
berguna untuk membedakan jenis kelamin jantan dan 
betina secara morfologis tanpa harus melakukan 
pembedahan terhadap organ reproduksinya. Hasil 
pengamatan terhadap dimorfisme jenis kelamin ikan tambra 
seperti pada Tabel 3. Lagler et al. (1962) menyatakan 
bahwa ikan mempunyai penampakan yang berbeda antara 
jantan dan betinanya, yang meliputi ciri primer antara 
ovarium dan testes maupun ciri sekunder. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa ada perbedaan secara 
morfologi antara ikan tambra jantan dan betina, antara lain: 
pada bentuk dan warna tubuh, terdapatnya tubus pada pipi 
ikan jantan, bentuk papilla pada lubang genital (Tabel 3). 
Ciri kelamin  sekunder merupakan pengamatan gabungan 
antara hasil pembedahan terhadap organ reproduksi 
sebagai pembuktian terhadap ciri secara morfologi. Selain 
itu apabila ikan tersebut sudah masuk ke dalam TKG IV 
dan V (matang kelamin) dapat diamati dengan pemeriksaan 
menggunakan kateter atau menekan perutnya secara 
perlahan, jika perut ditekan keluar telur berarti betina dan 
jika keluar cairan putih susu/sperma berarti jantan. 

 
Tabel 3. Karakter dimorfisme jenis kelamin ikan tambra (Tor 
tambroides). 
 

Karakter Jantan Betina 
Bentuk badan (Gambar 1) Lebih langsing Agak 

menggembung
Warna sisik (Gambar 1) Lebih gelap Kuning cerah 
Pipi/tutup insang (Gambar 
2) 

Terdapat tubus yang jelas 
dan kasar apabila diraba 

Pipi halus 

Papila Runcing Bulat 
 
Pengetahuan kebiasaan makan ikan tambra di habitat 

aslinya sangat menentukan dalam mendukung 
keberhasilan proses domestikasi. Menurut Lagler et al. 
(1962), pakan alami ikan sangat bervariasi baik dari hewan 
maupun tumbuhan, serta sangat diperlukan bagi 
pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Oleh karena itu 
telah dilakukan pembedahan isi perut ikan tambra (Tor 
tambroides) yang ditangkap dari kawasan Pegunungan 
Muller, Kalimantan Tengah. Hasil pengamatan terhadap isi 
perut lima ekor ikan tambra diketahui bahwa ikan tersebut 

mengkonsumsi pakan baik dari tumbuhan maupun hewan, 
yaitu tumbuhan sebesar 13-17%, serangga 6-8%, 
sedangkan sisanya tidak teridentifikasi. Lumut-lumutan 
banyak ditemukan, hal ini mengindikasikan bahwa ikan 
tersebut memanfaatkan jenis-jenis lumut yang menempel 
pada batuan dasar perairan yang merupakan habitat paling 
disukai oleh ikan tambra. Hasil penelitian Rupawan (1999) 
terhadap isi perut ikan semah di Jambi menunjukkan bahwa 
pakannya terdiri dari serangga, moluska, buah-buahan, sisa 
tumbuhan, detritus, dan plankton; persentase paling banyak 
adalah buah-buahan (31,5%) dan moluska (26,8%). 
Penduduk di sekitar lokasi penelitian menginformasikan 
bahwa ikan tambra menyukai kepiting, moluska, dan buah 
beringin (Ficus sp.). Oleh karena itu apabila memancing 
ikan tambra penduduk menggunakan umpan kepiting 
karena sangat disukai.  

 

 
 
Gambar 1. Bentuk dan warna tubuh ikan tambra (atas: betina, 
bawah: jantan). 
 

 
 
Gambar 2. Tubus warna putih pada permukaan pipi/tutup insang 
ikan tambra jantan. 

 
Panjang usus ikan tambra rata-rata 1,5 kali panjang 

tubuhnya. Menurut Mujiman (2000) apabila usus ikan 
sedikit lebih panjang dibandingkan panjang total tubuhnya 
maka tergolong ikan omnivora atau pemakan segala. 
Sulastri dkk. (1985) menyatakan bahwa ikan tambra 
bersifat pemakan segala atau omnivora. Berdasarkan hasil 
pengamatan terhadap kebiasaan makan di atas, maka 
penyediaan pakan pada proses domestikasi ikan tambra 
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tidak terlalu sulit karena bersifat omnivora. Hal ini telah 
dibuktikan pada pemeliharaan di akuarium (ex-situ) di 
Cibinong-Bogor. Ikan tambra tersebut menyukai pakan 
tambahan berupa cacing beku dan pellet komersial, namun 
untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal perlu di-
lakukan uji coba secara khusus mengenai pakan tambahan. 

Hasil pengamatan terhadap parasit ikan tambra di 
lapangan ditemukan salah satu jenis ektoparasit dari 
kelompok udang-udangan (krustasea) yaitu Argulus sp. 
Parasit jenis ini sering dikenal dengan nama kutu air yang 
menyerang sebagian besar ikan air tawar khususnya suku 
Cyprinidae. Bagian tubuh yang diserang adalah sisik di 
sekitar anus, pangkal sirip dan insang yang menyebabkan 
pendarahan atau penyakit argulosis. Penularannya melalui 
air dan kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi. Di 
dunia, jenis kutu air yang paling luas penyebarannya adalah 
Argulus japonicus. Pemberantasannya dengan cara 
merendam ikan yang terinfeksi pada larutan NH4Cl 
konsentrasi 1-1,5% atau garam (NaCl) konsentrasi 1,25% 
selama 15 menit (Anonim, 1981). 

Pada pemeliharaan di laboratorium dalam wadah 
akuarium ditemukan ektoparasit yang juga dari kelompok 
krustasea, yaitu Lernea cypriniacea. Parasit jenis ini seperti 
paser yang menancap pada badan di sekitar pangkal sirip 
dubur dan kelopak mata. Penyakit yang disebabkan oleh 
parasit jenis ini dinamakan paser atau lernaesis. Gejalanya 
dapat dilihat seperti anak panah yang menusuk tubuh ikan 
yang berakibat pendarahan dengan disertai infeksi 
sekunder oleh jamur. Parasit ini dijumpai pada ikan yang 
diberi pakan berupa cacing hidup/segar, sedangkan apabila 
diberi pakan berupa cacing beku maupun pellet tidak 
ditemukan. Penularannya melalui air dan kontak langsung 
dengan ikan yang terinfeksi. Cara pemberantasannya 
dengan perendaman pada larutan formalin 250 ppm atau 
larutan Agrotion 50EC 1 ppm selama 15 menit, 
pengendapan/penyaringan air yang masuk ke akuarium/ 
kolam, serta pemusnahan ikan yang terinfeksi (Anonim, 
1981). Untuk endoparasit telah dilakukan pengamatan 
terhadap alat pencernaan dan organ dalam tubuh lainnya, 
namun tidak ditemukan. Pada pemeliharaan ikan tambra di 
akuarium ditemukan jamur yang menyerang luka akibat 
benturan ikan pada kaca akuarium. Hal ini disebabkan ikan 
tambra bersifat agresif apabila melihat bayangan orang 
yang belum dikenal. Jika terjadi demikian maka ikan 
tersebut harus segera diisolasi dan diobati dengan garam 
ikan dan kalium permanganat (PK) atau tetrasiklin dengan 
kadar 1 ppm. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada 
selang waktu dua minggu ikan tersebut telah pulih dan 
bagian tubuh yang terluka sudah tertutup kembali.  

KESIMPULAN 

Tambra (Tor tambroides Blkr.) merupakan jenis ikan 
konsumsi asli Indonesia yang prospektif, berukuran sangat 
besar dan harga dagingnya mahal sehingga perlu 
diupayakan budidaya melalui proses domestikasi. Kisaran 
tingkat kematangan gonad (TKG) pada saat penelitian 
adalah III dan IV, ikan jantan mulai matang kelamin pada 
ukuran 46 cm (2,6 kg), ikan betinanya 64 cm (5,2 kg). 
Perbandingan ikan tambra jantan dan betina (rasio jenis 
kelamin) adalah 1:2. Fekunditas berkisar antara 3.125-
8.201 butir telur dengan berat induk antara 5.200-8.700 kg 
dengan panjang total 64-89 cm, dan dapat mencapai 
ratusan ribu butir pada ukuran yang maksimal. Karakter 
kelamin ikan tambra jantan dan betina (dimorfisme jenis 
kelamin) dapat dibedakan secara jelas pada bentuk tubuh, 

warna sisik, tubus/tuberkel pada pipi ikan jantan, dan 
bentuk papilla. Kebiasaan makan ikan tambra di habitat 
aslinya bersifat omnivora (pemakan segala), pada kondisi 
ex-situ menyukai pellet dan cacing. Parasit yang 
menyerang ikan tambra adalah Argulus sp. dan Lernea 
cypriniaceae, termasuk kelompok krustasea (udang renik).  
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Pengkajian Burahol (Stelechocarpus burahol (Blume) Hook & 
Thomson) sebagai Buah yang Memiliki Kandungan Senyawa 

Antioksidan  
Study of burahol (Stelechocarpus burahol (Blume) Hook & Thomson) as an anti-

oxidative compounds containing fruit 
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ABSTRACT  

Burahol (Stelechocarpus burahol (Blume) Hook & Thomson) is one of fruit tree that originally was founded in Indonesia. Traditionally 
burahol is used as natural deodorance, but due to low economic value, the cultivation program of this plant species is almost abandoned. 
Regarding to this situation, currently this plant species could be categorized as one of endangered species. At present, economic value of 
this fruit is almost neglected and this is the main reason why not many people interested to cultivate this plant. In order to change the 
people opinion on this plant and to improve it economic value, study on the chemical content of this plant had been carried out. From the 
research work, it was founded that burahol fruit have a significant content of anti-oxidative compound. From the anti-oxidative analysis 
using DPPH (1,1-diphinil pycril hidrazil) method, the lowest IC50 was showed by n-buthanol extract of flower (22.44 ppm) and ethyl acetate 
extract of fruit (29.12 ppm). Flower part also showed low IC50 of ethyl acetate extract (35.07 ppm). Further purification through fractionation 
process of the plant extract was surprisingly followed by the decrease of anti-oxidative activity. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati 
yang sangat besar, dan hal ini merupakan modal bagi 
pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan. 
Keanekaragaman buah-buahan asli Indonesia cukup tinggi 
baik pada tingkat jenis maupun varietas. Dari jenis-jenis itu 
ada yang sudah dibudidayakan dengan baik, ada yang 
masih perlu peningkatan dan banyak yang belum 
dibudidayakan. Di antara puluhan ribu jenis tanaman yang 
tumbuh di Indonesia, sekitar 940 jenis sudah diketahui 
mempunyai khasiat obat dan sekitar 250 jenis di antaranya 
sudah dimanfaatkan dalam industri jamu (Handayani dan 
Suharmiati, 2002). 

Burahol (Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f & 
Thomson) atau kepel (bahasa Jawa) adalah salah satu 
jenis buah (Lamoureux , 1980) yang sampai saat ini belum 
banyak dibudidayakan. Apabila tidak ada tindakan yang 
cukup berarti yang dilakukan dengan segera, tanaman yang 
sudah dikategorikan sebagai tanaman langka ini 
dikhawatirkan akan punah. Salah satu alasan kurangnya 
perhatian masyarakat pada tanaman ini adalah kurangnya 
daya tarik ekonomi atau manfaat yang dimiliki. Hal ini 
terutama karena burahol merupakan jenis buah yang 
memiliki ukuran biji cukup besar dibandingkan dengan 
ukuran buah keseluruhannya yaitu sekitar 27%, sementara 

bagian  buah yang dapat dimakan hanya sekitar 49% 
(Verheij dan Coronell, 1997). Salah satu pendekatan yang 
dapat dilakukan adalah dengan mengungkapkan potensi 
atau manfaat kandungan kimiawi tanaman ini. Dengan 
terungkapnya potensi kimiawi tanaman burahol, diharapkan 
nilai ekonominya akan meningkat dan pada akhirnya akan 
mendorong masyarakat untuk membudidayakannya.  

Secara tradisional burahol telah digunakan sebagai 
bahan parfum, khususnya di kalangan keraton, dengan 
mengkonsumsi buahnya dapat membuat bau keringat 
menjadi wangi, bau nafas menjadi harum, bahkan dapat 
mengharumkan bau air seni (Fachrurozi, 1980; Heyne, 
1987; Sunarto, 1987; Verheij dan Coronell, 1997). 
Kegunaan burahol yang lain adalah untuk pencegahan 
kehamilan (alat kontrasepsi), peluruh kencing dan 
mencegah radang ginjal (Verheij dan Coronell, 1997). Ada 
kelompok masyarakat yang memanfaatkan burahol sebagai 
buah segar, misalnya di daerah Garut bagian selatan 
seperti Kecamatan Pameungpeuk, dan sebagian kecil 
masyarakat di Yogyakarta dan Banyumas. Di Garut selatan 
dan Tasikmalaya selatan, tanaman burahol dapat dijumpai 
dalam jumlah cukup banyak di kawasan hutan lindung 
seperti Leuweung Sancang, Cikalong, Cipatujah, dan 
Karangnunggal (Pikiran Rakyat, 07/08/2003). Pemanfaatan 
tanaman burahol, aspek-aspek hortikultura, seleksi, dan 
analisis sifat-sifat aromatiknya masih belum banyak 
dilakukan (Verheij dan Coronel, 1997). Oleh karena itu 
perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang tanaman ini 
agar nilai pentingnya dapat diketahui dan dikembangkan.  
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Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat 
menetralkan atau melawan bahan toksik serta mengurangi 
terjadinya kerusakan sel pada tubuh yang diakibatkan oleh 
proses oksidasi radikal bebas. Secara kimiawi, antioksidan 
adalah senyawa yang mampu memberikan elektron 
sehingga mencegah terjadinya proses oksidasi. Secara 
biologis, antioksidan dapat meredam dampak negatif dari 
oksidasi termasuk enzim-enzim dan protein pengikat logam 
(Halliwel dan Gutteridge, 1999). Penelitian ini dilakukan 
untuk mengkaji potensi tanaman burahol sebagai sumber 
antioksidan.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan 
Tanaman burahol yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari kawasan Pusat Penelitian Bioteknologi-LIPI, 
Cibinong Bogor dan daerah Pameungpeuk, Garut selatan. 

Cara kerja 
Ekstraksi 

Simplisia tanaman burahol (± 100 g) yang terdiri dari 
bagian daun, ranting, bunga dan buah masing-masing 
diekstraksi dengan pelarut etanol sebanyak tiga kali, 
kemudian diuapkan pada evaporator. Ekstrak etanol yang 
diperoleh dipartisi dengan etilasetat:air (1:1) dan lapisan 
airnya dilanjutkan partisi dengan n-butanol. 

Uji aktivitas  
Uji aktivitas sebagai antioksidan dari ekstrak burahol 

dilakukan dengan metode DPPH (1,1-diphinil pycril hidrazil) 
(Yen dan Chen, 1995) dengan menggunakan kadar ekstrak 
sebanyak 100 ppm. Untuk sampel yang menunjukkan nilai 
aktivitas inhibisi di atas 50% dilanjutkan dengan penentuan 
nilai IC50. 

Analisis KLT 
Analisis KLT dilakukan untuk mengetahui eluen yang 

sesuai untuk proses pemisahan pada kromatografi kolom. 
Sebagai fase diam digunakan lempeng silika gel GF254 
dengan pengembang campuran pelarut seperti n-heksan: 
etil asetat (2:1), diklorometan: metanol (5:1), diklorometan: 
metanol: air (5:5:1) dan sebagai penampak bercak 
digunakan serium sulfat dalam asam sulfat 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji aktivitas sebagai antioksidan 
Dari hasil uji DPPH terhadap ekstrak etanol dari 

beberapa bagian tanaman (Tabel 1) terlihat bahwa aktivitas 
antioksidan tertinggi diperoleh dari ekstrak bagian bunga 
(94,6%) dan buah (96,6%). Hasil yang serupa juga 
ditunjukkan oleh ekstrak etilasetat (Tabel 2) dan ekstrak n-
butanol (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas 
antioksidan gabungan dari semua senyawa, yang terlihat 
pada ekstrak etanol, masih sama dengan senyawa polar 
(ekstrak etilasetat) dan non-polar (ekstrak n-butanol) yang 
dimiliki oleh bagian tanaman burahol tersebut. Dengan nilai 
inhibisi yang hampir sama antara kulit batang dan 
bunga/buah dapat diduga bahwa sintesis senyawa-
senyawa tersebut terjadi di bagian kulit batang tanaman 
dan ditransportasikan ke bunga. Akumulasi senyawa-
senyawa tersebut kemungkinan terjadi pada bagian 

buah/bunga, ini juga terlihat dengan rendahnya tingkat 
inhibisi dari ekstrak daun.  

Aktivitas antioksidan yang ditunjukkan oleh ekstrak buah 
burahol ini kemungkinan berasal dari kandungan flavonoid 
dan vitamin C. Selain vitamin C, flavonoid merupakan 
senyawa yang secara umum dikandung oleh tanaman dan 
memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Anonim, 2002; 
2005). Flavonoid memiliki peranan penting dalam 
perlindungan tanaman termasuk dalam penyembuhan luka 
akibat proses lignifikasi dinding sel dan aktivitasnya sebagai 
antimikroba. Flavonoid selain secara alami terkandung 
dalam tanaman juga sering diproduksi sebagai respon pada 
saat tanaman mengalami luka (Marcheix dkk., 1990).  

 
Tabel 1. Hasil uji aktivitas dari ekstrak etanol. 
  

Serapan Bagian tanaman/ 
sampel I II Rerata 

Inhibisi 
(%) 

Daun 0,4534 0,4488 0,4511 35,0 
Kulit batang 0,1809 0,1819 0,1814 73,8 
Bunga 0,0378 0,0365 0,0371 94,6 
Buah 0,0237 0,0239 0,0238 96,6 
Blanko 0,6943 0,6940 0,6941  
Catatan: % Inhibisi = serapan blanko – serapan sampel/serapan 
blanko x 100%. 
 
 
Tabel 2. Hasil uji aktivitas dari ekstrak etilasetat. 
 

Serapan Bagian tanaman/ 
sampel I II Rerata 

Inhibisi 
(%) 

Daun 0,0332 0,2735 0,3018 56,5 
Kulit batang 0,1603 0,1617 0,1610 76,8 
Bunga 0,0294 0,0211 0,0252 96,4 
Buah 0,0469 0,0467 0,0468 93,3 
Blanko 0,6943 0,6940 0,6941  
 
 
Tabel 3. Hasil uji aktivitas dari ekstrak n-butanol. 
 

Serapan Bagian tanaman/ 
sampel I II Rerata 

Inhibisi 
(%) 

Daun 0,4371 0,4517 0,4440 36,0 
Kulit batang 0,1514 0,1512 0,1513 78,23 
Bunga 0,0257 0,0255 0,0256 96,3 
Buah 0,0488 0,0484 0,0486 93,0 
Blanko 0,6943 0,6940 0,6941  

 
 
Untuk melihat aktivitas antioksidan dari ekstrak-ekstrak 

etanol, etil-asetat dan n-butanol, selanjutnya dilakukan uji 
untuk menentukan IC50. Dari penentuan IC50 terlihat bahwa 
pada bagian bunga, senyawa aktif antioksidan yang bersifat 
non-polar sedikit lebih banyak dibanding yang polar. Pada 
bagian buah senyawa polar sedikit lebih dominan dibanding 
senyawa non-polar. Dari perhitungan IC50 (Gambar 1-4), 
terlihat bahwa aktivitas antioksidan tertinggi atau IC50 
terendah dari ekstrak etil asetat (29,12 ppm) dihasilkan oleh 
ekstrak dari bagian buah. Untuk ekstrak butanol, IC50 
terendah ditunjukkan oleh ekstrak dari bagian bunga (22,44 
ppm). Bagian bunga juga memberikan nilai IC50 yang 
rendah pada ekstrak etil asetat (35,07 ppm). Sebagai 
perbandingan, nilai IC50 untuk vitamin C yang digunakan 
sebagai standar adalah 5,35 ppm. Berdasarkan data ini, 
terlihat bahwa kandungan bahan aktif antioksidan pada 
bagian daging buah cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa 
dengan mengkonsumsi buah burahol kita akan 
mendapatkan manfaat berupa asupan senyawa 
antioksidan. Berdasarkan data ini pula, kegiatan 
selanjutnya, yaitu pemisahan lebih lanjut melalui proses 
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fraksinasi dengan menggunakan kromatografi kolom, 
difokuskan pada bagian bunga, baik untuk ekstrak etilasetat 
maupun n-butanol. 
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Gambar 1. Aktivitas ekstrak EtAc dari bunga. 
 
 

Ekstrak n-Butanol Bunga Burahol
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Gambar 2. Aktivitas ekstrak n-butanol dari bunga. 
 
 

Ekstrak Etilasetat Buah Burahol
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Gambar 3. Aktivitas ekstrak EtAc dari buah. 
 
 

Ekstrak n-Butanol Buah Burahol

y = 0,8612x + 13,387
R2 = 0,9474

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

Konsentrasi (ppm)

%
 In

hi
bi

si

Persen Inhibisi Linear (Persen Inhibisi)
 

 
Gambar 4. Aktivitas ekstrak n-butanol dari buah. 

Fraksinasi dengan kromatografi kolom 
Fraksinasi dengan kromatografi kolom dimaksudkan 

untuk melihat pengaruh pemisahan senyawa-senyawa yang 
terdapat dalam ekstrak terhadap aktivitas antioksidannya. 
Untuk mempelajari hal ini, digunakan ekstrak etil asetat dari 
bagian bunga kepel sebagai sampel. Sebelum dilakukan 
fraksinasi, terlebih dahulu dilakukan analisis KLT. Dari 
semua eluen yang dicoba, pemisahan senyawa yang ter-
baik ditunjukkan oleh n-heksan: etil asetat (2:1) (Gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Kromatogram lapis tipis fraksi etil asetat bunga kepel. 
Keterangan: A: fase gerak n-heksan: etilasetat  (2:1), B: fase gerak 
diklormetan: metanol  (5:1), C: fase gerak diklormetan: metanol: air 
(5:5:1). 
 
 

 
Gambar 6. Kromatogram lapis tipis fraksi-fraksi hasil kromatografi 
kolom I. Keterangan: Fase gerak: n-heksan: etil asetat (2:1), 
Penampak bercak: serium sulfat dalam asam asetat. 
 
 

 
Gambar 7. Kromatogram lapis tipis fraksi-fraksi hasil kromatografi 
kolom II (fr 4). Keterangan: Fase gerak: n-heksan: etil asetat (2:1), 
Penampak bercak: serium sulfat dalam asam asetat. 
 
 

Sebanyak ± 8 g ekstrak etil asetat dari bagian bunga 
difraksinasi dengan menggunakan fase gerak n-heksan: etil 
asetat dengan perbandingan 5:1 sampai 1:1 dengan sistem 
gradien. Dari kromatografi kolom I ini diperoleh 6 fraksi 
(Gambar 6). Masing-masing fraksi diuji aktivitas 
antioksidannya dengan DPPH yang hasilnya dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

A B  C 
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Tabel 4. Hasil uji aktivitas antioksidan dari kromatografi kolom I. 
 

Serapan Sampel Konsentrasi 
(ppm) Blanko Sampel 

% 
inhibisi 

Vitamin C 15 0,7188 0,0358 95,02 
Fr I 100 0,7188 0,6671 7,19 
Fr II 100 0,7188 0,6931 3,57 
Fr III 100 0,7188 0,6569 8,61 
Fr IV 100 0,7188 0,6042 15,94 
Fr V 100 0,7188 0,6372 11,35 
Fr VI 100 0,7188 0,6364 11,46 

 
 
Berdasarkan data Tabel 4, fraksi yang paling aktif daya 

antioksidannya adalah fraksi IV. Fraksi ini diuji kembali 
aktivitasnya dengan variasi konsentrasi untuk mengetahui 
nilai IC50, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.  

 
Tabel 5. Hasil uji aktivitas antioksidan fraksi IV komatografi kolom I. 
 

Serapan Sampel Konsentrasi 
(ppm) Blanko Sampel 

% 
inhibisi 

IC50 
(ppm) 

Vitamin 
C 

4 
6 
8 

10 
12 

0,7269 0,4005 
0,3408 
0,2456 
0,0958 
0,0286 

44,90 
53,11 
66,21 
86,82 
96,06 

5,14 

Fraksi 
IV 

5 
10 
25 
50 

100 

0,7269 0,6578 
0,6435 
0,6329 
0,6156 
0,6000 

9,51 
11,47 
12,93 
15,31 
17,46 

515,33 

 
 
Dari tabel 5 terlihat bahwa nilai IC50 dari fraksi IV 

(515,33 ppm) jauh lebih besar dibanding dengan ekstrak etil 
asetat dari bagian bunga (35,07 ppm). Hal ini menunjukkan 
bahwa aktivitas antioksidan dari ekstrak etilasetat dari 
bagian bunga diberikan oleh gabungan beberapa senyawa 
yang terkandung pada ekstrak tersebut. Dilakukannya 
pemisahan melalui fraksinasi, telah menyebabkan 
terjadinya penurunan aktivitas. Fraksi IV dilakukan 
fraksinasi kembali dengan kromatografi kolom II karena 
belum murni. Kromatografi kolom II ( fasa diam SiO2, dan 
eluen n-heksan-etilasetat = 10:1) dilakukan terhadap fraksi 
IV dan memberikan 7 fraksi (Gambar 7).  

Selanjutnya setiap fraksi dilakukan uji aktivitas 
antioksidannya dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7. 
 
Tabel 7. Hasil uji aktivitas antioksidan dari kromatografi kolom II. 
 

Serapan Sampel Konsentrasi 
(ppm) Blanko Sampel 

% 
inhibisi 

Vitamin C 15 0,7188 0,0358 95,02 
Fr 4-1 100 0,7188 0,6822 5,09 
Fr 4-2 100 0,7188 0,6782 5,64 
Fr 4-3 100 0,7188 0,6950 3,31 
Fr 4-4 100 0,7188 0,6560 8,74 
Fr 4-5 100 0,7188 0,6078 15,44 
Fr 4-6 100 0,7188 0,5768 19,75 
Fr 4-7 100 0,7188 0,5909 17,79 
  

Fraksi teraktif adalah fraksi 4-6 sehingga diuji kembali 
dengan DPPH untuk mengetahui nilai IC50. Hasilnya dapat 
dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Hasil uji aktivitas antioksidan fraksi VI kromatografi kolom II. 
 

Serapan  Konsentrasi 
Blanko Sampel 

% IC50 

Fraksi 
4-6 

5 
10 
25 
50 

100 

0,7269 0,6498 
0,6353 
0,6099 
0,6046 
0,5663 

10,59 
12,59 
16,09 
16,82 
22,09 

351,83 

 
 
Fraksi 4-6 menunjukkan aktivitas (IC50 351,831) lebih 

baik dibandingkan fraksi IV (IC50 515,33), namun tetap jauh 
lebih tinggi dibanding ekstrak etilasetat dari bagian bunga 
(IC50 35,07). 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan yang dilakukan, diketahui bahwa tanaman 
ini memiliki kandungan senyawa aktif anti-oksidan yang 
cukup tinggi. Melalui uji aktivitas antioksidan dengan 
metode DPPH (1,1-diphinil pycril hidrazil) terhadap ekstrak 
etanol, etilasetat dan n-butanol dari berbagai bagian 
tanaman burahol, terlihat bahwa aktivitas antioksidan 
tertinggi atau IC50 terendah ditunjukkan oleh ekstrak n-
butanol dari bagian bunga (22,44 ppm) dan ekstrak 
etilasetat dari bagian buah (29,12 ppm). Bagian bunga juga 
menunjukkan nilai IC50 yang rendah pada ekstrak etil 
asetatnya (35,07 ppm). Aktivitas antioksidan dari ekstrak 
yang terdiri dari sekurangnya 6 komponen kimia ini ternyata 
menurun ketika dilakukan pemisahan lebih lanjut melalui 
proses fraksinasi. Aktivitas antioksidan yang ditunjukkan 
oleh buah burahol merupakan hasil sinergisme dari minimal 
enam senyawa yang terkandung di dalamnya. Hal ini 
ditunjukkan dengan data dimana aktivitas antioksidan 
mengalami penurunan dengan dilakukannya pemisahan 
lebih lanjut. 
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