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

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



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

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

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

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

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

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

Windu (Penaeus monodon Fab.) Tahan Hidrogen Sulfida  
Isocitrate dehydrogenase, lactate dehydrogenase and  α-glycerophosphate 

dehydrogenase polymorphysm enzyme of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon 
Fab.) which is hydrogen sulfide resistant  

OKID PARAMA ASTIRIN1,♥, SUTIMAN BAMBANG SUMITRO2  
1 Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta 57126 

2 Jurusan Biologi FMIPA Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang 65145 

Diterima: 22 Mei 2006. Disetujui: 29 Juni 2006. 

ABSTRACT 

The hydrogen sulfide is one of compound which very often found in the shrimp pond caused by anaerobic decomposition or as a natural 
condition of the sea water which have volcano activity. This research was obtaining information of the differences of genetic expression 
between black tiger shrimp which could resist to H2S and the one which could not survive in this H2S. This research also trying to obtain 
information the genetic variety which could resist to H2S. The genetic variety of black tiger shrimp which could resist to H2S has been 
analysis with allozyme electrophoresis technique, using specific tissue meat and buffer CAPM (Citric Acid Aminopolimorpholine) pH 6. 
From the three enzymes analyzed it could be detected that IDH enzyme (Isocitrate dehydrogenase) has locus polymorphic, whereas 
enzyme α-GDP (α-glycerophosphate dehydrogenase) and LDH (lactate dehydrogenase) with monomorphic locus. The average 
heterozygosity for the group which could resist to H2S is 0.070, whereas the group which could not survive in the H2S is 0.042. The control 
group has heterozygosity 0.041. The group which could resist to H2S with higher heterozygosity will have bigger chance to survive and 
have better adaptation ability in environmental changes. A high heterozygosity made possible for genetic population improvement by 
exploiting the good gene. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Penaeus monodon Fab., H2S, isocitrate dehydrogenase, lactate dehydrogenase, α-glycerophosphate dehydrogenase, allozyme. 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini perkembangan usaha perikanan khususnya 
komoditas udang penaeid menunjukkan peningkatan yang 
nyata dan potensi besar dalam menghasilkan devisa 
negara tanpa terpengaruh oleh krisis ekonomi. Pada tahun 
1984, budidaya udang penaeid hanya berkisar 20% dari 
total produksi penaeid. Data yang dihimpun sejak tahun 
1984 sampai 1999 menunjukkan produksi budidaya udang 
meningkat lebih dari enam kali lipat (FAO, 2001). Jenis 
udang yang paling banyak diusahakan baik dengan 
budidaya maupun penangkapan di Indonesia adalah udang 
windu (Penaeus monodon Fab.). Dalam 5 tahun terakhir 
produktivitas budidaya udang windu menunjukkan 
kecenderungan penurunan. Penurunan ini diakibatkan 
antara lain oleh serangan penyakit terutama virus (white 
spot syndrome virus; WSSV), buruknya manajemen 
budidaya (Haryanti et al., 1993; Haryanti et al., 2003), 
penurunan kualitas air (Chanratchakool, 2003; 
Leophairatana, 2003; Deviana, 2004) dan rendahnya 
keragaman genetik baik pada induk maupun pada benih 
udang windu yang dihasilkan (Moria et al., 2003).  

Faktor yang memungkinkan terjadinya kegagalan 
produksi udang berdasarkan hasil survai yang telah 
dilakukan pada bulan Oktober 2003 salah satunya adalah 
penurunan kualitas lingkungan budidaya tambak, sehingga 
menyebabkan terbentuknya senyawa H2S (hidrogen sulfida) 
di dasar tambak. Senyawa ini diperkirakan akan 
menyebabkan pertumbuhan udang terhambat, penurunan 
daya tahan terhadap penyakit dan kematian udang. 
Menurut pemantauan Deviana (2004) di tambak daerah 
Jawa Timur senyawa H2S umumnya timbul sesudah 1,5 
bulan budidaya udang. 

Timbulnya H2S di sedimen menjadi masalah tersendiri 
dalam budidaya udang karena sifat biologi udang windu 
yang termasuk hewan nocturnal, sepanjang siang banyak 
berada di dasar tambak, dan aktif di malam hari. Kondisi ini 
menyebabkan besar kemungkinan udang windu mengalami 
keracunan oleh paparan H2S. Shigueno (1986, cit. 
Chamberlain, 1988) dan Buwono (1993) menyatakan 
bahwa udang kehilangan keseimbangan pada kadar H2S 
antara 0,1-2,0 mg/L dan mengalami mortalitas pada kadar 4 
mg/L, namun menurut Boyd (1982, cit. Boyd, 1992) 
konsentrasi H2S sebesar 0,01-0,05 mg/L sudah dapat 
mematikan organisme aquatik. Laporan Porter et al. (1986, 
cit. Yusoff et al., 1998) menyatakan bahwa H2S sedimen 
tambak kadang dapat mencapai lebih dari 500 μg/L.  
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Perairan laut dalam di kawasan Aceh termasuk jalur 
circum Pacifik dengan gunung berapi aktif yang 
menghasilkan beberapa senyawa di antaranya H2S. 
Menurut Warwick et al. (1987 cit. Arnawati, 2003), dengan 
mutasi, seleksi alam, pengaruh lingkungan dan perkawinan 
akan timbul keragaman genetik. Faktor-faktor tersebut 
dapat menyebabkan terjadinya perubahan susunan genetis 
individu dan selanjutnya mempengaruhi susunan genetik 
populasi. 

Keragaman genetik udang windu terutama yang berasal 
dari tangkapan alam relatif tinggi. Heterozigositas udang 
windu asal Aceh, Sumbawa dan Jawa Timur hasil 
tangkapan alam menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Moria et al. (2003) secara berturut-turut 0,150, 0,050 dan 
0,105.. Rendahnya heterosigositas merupakan gambaran 
buruknya keragaman populasi yang meliputi laju 
pertumbuhan, ketahanan terhadap perubahan lingkungan 
perairan, ketahanan terhadap serangan penyakit (Leary et 
al., 1985, cit. Sugama, 1993), kemampuan mengkonversi 
pakan, kelangsungan hidup serta seringkali dapat 
meningkatkan terjadinya abnormalitas (Wibowo, 2001; 
Moria et al., 2003). Tingginya nilai heterozigositas populasi 
udang windu asal Aceh menimbulkan dugaan bahwa 
populasi ini menyimpan karakter ketahanan terhadap 
senyawa H2S. 

BAHAN DAN METODE 

Penaeus monodon Fab. juvenil, dengan induk berasal 
dari Aceh dipelihara di Laboratorium Budidaya Perikanan, 
Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut, Gondol, Bali. 
Sulfida sedimen dihasilkan melalui stimulasi periodik 
dengan injeksi larutan stok H2S. Pemberian H2S dilakukan 
dengan mengeluarkan larutan stok H2S yang telah diatur 
konsentrasinya kemudian dialirkan ke bak uji menuju 
sedimen dengan menggunakan botol infus (metode Yusoff 
et al., 1998 yang dimodifikasi). P. monodon dipelihara 
dalam bak pemeliharaan. Bak perlakuan yang dibagi 
menjadi kelompok bak I-a berisi P. monodon dengan H2S 
konsentrasi 0,072 mg/L, kelompok bak I-b P. monodon 
dengan H2S konsentrasi 0,092 mg/L dan kelompok bak I-c 
P. monodon dengan H2S konsentrasi 0,112 mg/L. 
Kelompok bak I-d bak merupakan kontrol yaitu kelompok 
udang yang tidak diperlakukan dengan H2S. Masing-masing 
kelompok dengan 3 ulangan. Udang windu dipelihara dalam 
bak dengan aerasi di permukaan air, volume air 25 L 
(Metode Ali-Poernomo, 2003, komunikasi pribadi) yang 
mengandung H2S disentralisir pada area diameter 30 cm 
dengan ketebalan sedimen 5 cm, bak pemeliharaan 
kapasitas 30 L air, padat tebar adalah 25 ekor pada 
masing-masing bak. Pemberian pakan dengan jenis pelet 
yang disesuaikan dengan berat udang windu, diberikan 
sehari 5 kali.  

Enzim yang diterapkan untuk menganalisis polimorfisme 
pada udang windu: 1 enzim dari kelompok NADP (nicotine 
adenine diamine phosphate) yaitu IDH (isocitrate 
dehydrogenase) dan 2 enzim dari kelompok NAD+ (nicotine 
adenine diamine) yaitu α-GDP (α-glycerolphosphate 
dehydrogenase) dan LDH (Lactat dehydrogenase). Metode 
analisis mengikuti prosedur yang telah dikembangkan oleh 
Sugama dan Priyono (1998), staining mengikuti prosedur 
Shaw dan Prasad (1970, cit. Sugama, 1993). Pewarnaan 
dilakukan tergantung dari jenis enzim yang akan dianalisis. 
Reagen yang digunakan adalah PMS (Phenazine 
methosulfat) dan NBT (nitroblue tetrazolium).  

Penamaan lokus dan alel mengikuti metode Allendorf 
dan Utter (1979). Data diperoleh dari hasil interpretasi pita 
yang muncul dan selanjutnya digunakan untuk menghitung 
beberapa parameter keragaman genetik yang meliputi 
frekuensi alel, jumlah alel per lokus, heterozigositas. 
Keseluruhan parameter tersebut diolah dengan software 
package GENEPOP (Raymond dan Rousset, 1995). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis elektroforesis pada 3 enzim terdeteksi 4 
lokus dengan satu lokus polimorfik yaitu IDH* (isocitrate 
dehydrogenase). Lokus yang polimorfik menunjukkan 
bahwa terdapat keragaman genetik terutama pada populasi 
udang windu yang tahan terhadap senyawa H2S. Semakin 
tinggi prosentase keragaman maka semakin tinggi 
heterosigositasnya yang berarti pula makin tinggi pula 
peluang individu tersebut untuk bertahan hidup. Enzim yang 
terekspresi adalah protein enzim yang mencerminkan 
informasi genetik berupa gen yang terkandung dalam lokus-
lokus pada kromosom (Watson et al., 1998). Suatu lokus 
dianggap polimorfik bila frekuensi dari alel yang paling 
sering muncul sama atau kurang dari 0,99 (Sugama dan 
Prijono, 1998; Permana et al., 2001).  

Kedua macam enzim yang terdeteksi dari jaringan 
daging merupakan enzim yang membutuhkan koenzim. 
Koenzim adalah senyawa organik yang berbobot molekul 
rendah, stabil terhadap panas dan dibutuhkan untuk 
aktifitas enzim. Sebagian besar enzim dengan koenzim 
berikatan secara non kovalen. Enzim yang akan ditentukan 
ekspresinya dalam penelitian ini memerlukan koenzim 
NAD+ dan NADP. Koenzim berperan dalam pemindahan 
hidrogen dan ion H+ dalam reaksi pewarnaan. Reagen lain 
yang berperan dalam analisis allozyme adalah NBT 
(nitroblue tetrazolium) 0,1% dan PMS (phenazine 
methosulfat) yang berperan sebagai pengemban elektron 
antara NADH/NADPH dan zat warna yang menyebabkan 
warna NBT tereduksi menjadi berwarna biru. Selain ketiga 
hal tadi perlu ditambahkan substrat yang sesuai dengan 
enzim yang diamati.  

α-Glycerolphosphate dehydrogenase (α-GDP) 
Aktivitas enzim ini terdeteksi pada jaringan daging. 

Muncul 1 lokus di kutub positip, sehingga dapat dikatakan 
bahwa enzim tersebut dikontrol oleh satu lokus yaitu α-
GDP*. Lokus tersebut dikode oleh satu macam alel 
sehingga bersifat monomorfik. Hasil pembacaan terhadap 
pita yang muncul menunjukkan bahwa tidak terdapat 
keragaman genetik pada semua kelompok sampel baik 
yang tahan maupun mati oleh adanya senyawa H2S untuk 
enzim α-GDP. Pola umum diagram allozyme α-GDP* pada 
jaringan daging udang windu ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 
Gambar 1. Zymogram lokus α-GDP*. Keterangan: 1. Kelompok 
kontrol, 2. Kelompok tahan H2S 0,072 ppm, 3. Kelompok tahan H2S 
0,092 ppm, 4. Kelompok tahan H2S 0,112 ppm, 5. Kelompok mati 
oleh H2S 0,072 ppm, 6. Kelompok mati oleh H2S 0,092 ppm, 7. 
Kelompok mati oleh H2S 0,112 ppm 
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Gambar 2. Ekspresi enzim monomorfik dari enzim α-GDP yang 
pada semua kelompok adalah sama.  

 
Enzim α-GDP berfungsi sebagai katalisator dalam 

metabolisme glikogen yaitu mengoksidasi α-Gliserofosfat 
menjadi dihidroksiaseton fosfat. NAD+ berperan dalam 
pemindahan ion hidrogen dari hasil oksidasi α-gliserofosfat 
menjadi dihidroksiaseton fosfat oleh enzim α-GDP. PMS 
akan direduksi oleh NADH selanjutnya akan mengoksidasi 
NBT menjadi berwarna biru. Dihidroksiaseton fosfat 
selanjutnya akan masuk ke jalur glikolisis atau 
glukogenolisis. Reaksi tersebut banyak berlangsung di otot 
atau daging. Struktur dari enzim α-GDP adalah tetramer 
yang merupakan enzim multimerik yaitu enzim yang 
tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida/subunit. 
Perbandingan ekspresi alel lokus α-GDP pada masing 
kelompok dapat ditunjukkan pada Gambar 3. Dari lokus 
yang terdeteksi alel yang muncul hanya BB dengan 
beberapa individu tidak terekspresi. 
 

1 1 0 1 2 0 0

50 49 50 47

22 21 27

0
10
20
30
40
50
60

Kontrol Tahan-
1

Tahan-
2

Tahan-
3

Mati-1 Mati-2 Mati-3

Kelompok

Ju
m

la
h 

in
di

vi
du

 
ud

an
g

TM=tidak muncul pita M= BB
 

Gambar 3. Perbandingan ekspresi alel lokus α-GDP pada masing 
kelompok kontrol, tahan terhadap senyawa H2S maupun kelompok 
mati oleh adanya senyawa H2S dengan berbagai variasi 
konsentrasi 

Lactat dehydrogenase (LDH) 
Enzim ini terdeteksi dan aktif pada jaringan otot dengan 

pergerakan ke arah katoda. Semua kelompok sampel 
udang windu terdapat hanya satu pita tunggal (homozigot), 
yang dikontrol oleh satu macam alel. Enzim LDH dikode 
oleh satu lokus, yaitu LDH*. Ekspresi enzim LDH bersifat 
monomerik dan hal ini menunjukkan tidak adanya 
keragaman genetik udang windu untuk enzim LDH. Struktur 
LDH* adalah tetramer. Pola umum diagram allozyme LDH* 
pada jaringan otot udang windu ditunjukkan pada Gambar 4 
dengan ekspresi yang bersifat monomorfik pada semua 
kelompok sebagaimana terlihat pada Gambar 5. 

Menurut Lehninger (1982), enzim LDH berperan dalam 
glikolisis pada keadaan anaerob yang akan menghasilkan 
laktat. Enzim LDH juga berperan dalam glukogenolisis di 
otot yang selalu berakhir dengan laktat. Bila dalam keadaan 
aerob hasil akhir dari glikolisis adalah asam piruvat yang 
akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Laktat 
dehidrogenase dapat terdeteksi karena kemampuannya 
dalam mengkatalisis reduksi piruvat dengan adanya NADH 
ataupun mengkatalisis oksidasi laktat dengan adanya 
NAD+. Perbandingan ekspresi alel lokus LDH* pada 
masing-masing kelompok kontrol, tahan terhadap senyawa 
H2S maupun kelompok mati oleh adanya senyawa H2S 
dengan berbagai variasi konsentrasi ditunjukkan pada 
Gambar 6. 

 
Gambar 4. Zymogram lokus LDH*. 
 
 

 
Gambar 5. Ekspresi enzim monomorfik enzim LDH adalah sama 
pada semua kelompok. 
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Gambar 6. Perbandingan ekspresi alel lokus LDH* pada kelompok 
udang windu kontrol, tahan terhadap senyawa H2S maupun 
kelompok mati oleh adanya senyawa H2S dengan berbagai variasi 
konsentrasi. TM: tak muncul pita; M: muncul pita 

Isocitrate dehydrogenase (IDH) 
Aktivitas enzim IDH pada jaringan daging dengan 

mobilitas ke daerah katoda. Hal ini disebabkan oleh muatan 
negatif karena pengaruh koenzim NADP menjadi NADPH. 
Enzim tersebut dikontrol oleh satu lokus, yaitu IDH* yang 
bersifat polimorfik, dengan struktur enzim IDH dimer. 
Ekspresi pola pita ditunjukkan oleh satu lokus heterozygot. 
Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa 
terdapat keragaman genetik untuk enzim IDH pada semua 
kelompok sampel yang tahan oleh adanya senyawa H2S. 
Pola diagram allozyme lokus IDH* ditunjukkan pada 
Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Zymogram lokus IDH*. 

 
Enzim IDH terlibat dalam reaksi siklus asam sitrat, yaitu 

mengkatalisis reaksi reversibel antara isositrat dengan 
oksalosuksinat dan antara oksalosuksinat dengan α–
ketoglutarat. Pada reaksi pembentukan oksalo-suksinat 
dibebaskan NADPH yang akan mengoksidasi ke rantai 
pernafasan dan menghasilkan 3 ATP (Lehninger, 1982). 

Untuk menunjang aktivitas enzim IDH perlu 
ditambahkan Mn2+. Berdasarkan hal tersebut pada 
pewarnaan IDH ditambahkan dengan Na2, isositrat sebagai 
substrat, Mn2+ sebagai aktivator serta NADP+ sebagai 
koenzim dan sebagai pewarna. Ekspresi enzim IDH semua 
kelompok disajikan pada Gambar 8. Perbandingan ekspresi 
enzim IDH pada individu yang mati oleh senyawa H2S 
dalam berbagai konsentrasi ditunjukkan pada Gambar 9. 
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Gambar 8. Ekspresi enzim IDH kelompok kontrol, kelompok tahan terhadap pelakuan H2S maupun kelompok yang mati oleh karena 
adanya senyawa H2S pada berbagai variasi konsentrasi yang ditunjukkan dengan teknik allozyme elektroforesis. Keterangan: A. Kontrol, 
B. Tahan H2S konsentrasi 0,072 ppm, C. Mati oleh H2S konsentrasi 0,072 ppm, D. Tahan H2S konsentrasi 0,092 ppm, E. Mati oleh H2S 
konsentrasi 0,092 ppm, F. Tahan H2S konsentrasi 0,112 ppm, G. Mati oleh H2S konsentrasi 0,112 ppm 
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Gambar 9. Perbandingan ekspresi alel lokus IDH pada masing 
kelompok kontrol, tahan terhadap senyawa H2S maupun kelompok 
mati oleh adanya senyawa H2S dengan berbagai variasi konsentrasi 

Pembahasan 
Hasil deskripsi lokus dari kedua enzim dapat dihitung 

jumlah lokus yang terdeteksi pada udang windu dan poli-
morfisme masing-masing kelompok sampel, seperti tersaji 
pada Tabel 1. Hasil deskripsi lokus tersebut memperlihat-
kan bahwa pada kelompok kontrol diperoleh lokus α-GDP* 
monomorfik pada semua kelompok, sedangkan lokus IDH* 
diperoleh satu lokus yang polimorfik pada semua kelompok 
kecuali kelompok M-3 diperoleh satu lokus monomorfik.  

Tabel 1. Jumlah lokus dan polimorfisme udang windu dari 7 
kelompok sampel 
 

Polimorfisme No Enzim No 
lokus Lokus K T-1 T-2 T-3 M-1 M-2 M-3

1 α-GDP 1 α-GDP* M M M M  M M M 
2 LDH 2 LDH* M M M M M M M 
3 IDH 3 IDH* P P P P P P M 
Keterangan: P: polimorfik; M: monomorfik; K: kelompok kontrol; T-
1: kelompok udang windu tahan pada konsentrasi 0,072 ppm H2S; 
T-2: kelompok udang windu tahan pada konsentrasi 0,092 ppm 
H2S; T-3: kelompok udang windu tahan pada konsentrasi 0,112 
ppm H2S; M-1: kelompok udang windu mati pada konsentrasi 0,072 
ppm H2S; M-2: kelompok udang windu mati pada konsentrasi 0,092 
ppm H2S; M-3: kelompok udang windu mati pada konsentrasi 0,112 
ppm H2S. 
 
 

Keragaman genetik  
Berdasarkan atas pembacaan pita pada hasil 

elektroforesis dapat dihitung frekuensi alel pada masing-
masing lokus. Hasil pembacaan frekuensi alel tersebut 
disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Frekuensi alel dari lokus polimorfik pada udang windu (P. 
monodon) yang tahan H2S dan mati. 
 

Kelompok Lokus Alel Kontrol Tahan1 Tahan2 Tahan3 Mati1 Mati2 Mati3
100 0,980 0,977 0,980 0,938 0,964 0,972 1.000IDH* 
70 0,020 0,023 0,020 0,063 0,036 0,028 0,000

Keterangan: Untuk lokus yang semua kelompok monomorfik tidak 
dihitung karena nilai χ2= 0 yang berarti tidak ada keragaman 
genetik 
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Gambar 10. Frekuensi alel-100 pada lokus yang menunjukkan 
adanya polimorfisme IDH* 

 
Frekuensi alel-100 merupakan alel homozigot, jika 

frekuensi alel tersebut mendekati 1 maka kemungkinan 
adanya kontrol dari alel yang lain sangat kecil. Tingginya 
frekuensi alel-100 dapat dikatakan bahwa populasi tersebut 
lebih banyak ditemukan individu yang homozigot. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pada populasi dengan perlakuan 
H2S yang mati didominasi oleh alel-100 pada semua enzim, 
sebaliknya pada populasi kontrol dan tahan enzim IDH*. 
Suatu lokus dianggap polimorfik bila frekuensi dari alel yang 
paling sering muncul sama atau kurang dari 0,99 (Permana 
dkk, 2001). Gambaran frekuensi alel-100 pada lokus yang 
menunjukkan adanya polimorfisme ditunjukkan pada 
Gambar 10. Heterosigositas pada masing-masing lokus 
ditampilkan di Tabel 3.  
 
Tabel 3. Heterosigositas udang windu (P. monodon) pada lokus 
IDH* dan α-GDP 
 

Heterosigositas teramati (Ho) Lokus K T-1 T-2 T-3 M-1 M-2 M-3 
α-GDP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
LDH* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
IDH* 0,041 0,045 0,041 0,125 0,071 0,056 0,000 

 
Populasi dengan keragaman genetik yang tinggi akan 

memiliki peluang hidup yang semakin tinggi untuk 
beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Heterosigositas 
yang tinggi memungkinkan perbaikan mutu genetik populasi 
dengan mengeksploitasi gen-gen yang menguntungkan. 
Genotip yang diproduksi oleh alel dominan yang 
berhubungan dengan penurunan heterosigositas resesif 
mengakibatkan detrimental yaitu kekurangan enzim 
esensial fekunditas, penurunan daya hidup atau 
peningkatan mortalitas, penurunan daya tahan terhadap 
penyakit dan laju pertumbuhan.  

KESIMPULAN 

Keragaman genetik kelompok udang windu tahan 
terhadap senyawa H2S dapat dianalisis dengan enzim IDH, 
LDH dan α-GDP menggunakan teknik allozyme 

elektroforesis, menggunakan jaringan spesifik daging dan 
buffer CAPM pH 6. Dari kedua enzim yang dianalisis dapat 
terdeteksi bahwa enzim IDH memiliki lokus polimorfik 
sedangkan enzim α-GDP dan LDH dengan lokus 
monomorfik. Rata-rata heterozyositas untuk kelompok 
tahan terhadap senyawa H2S adalah 0,070, kelompok mati 
oleh adanya senyawa H2S sebesar 0,042 sedangkan 
kelompok kontrol dengan heterozygositas 0,041. Kelompok 
tahan terhadap senyawa H2S dengan keragaman genetik 
yang tinggi akan memiliki peluang hidup yang semakin 
tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 
Heterosigositas yang tinggi memungkinkan perbaikan mutu 
genetik populasi dengan mengeksploitasi gen-gen yang 
menguntungkan.  
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ABSTRACT  

The aim of this research was to expose the relation between tumor necrosis factor alpha (TNF-α) in the peritoneal fluid and in the serum of 
endometriosis patients. It was conducted at Dr. Muwardi Hospital Surakarta. Twenty patients undergoing laparoscopic operation because 
of endometriosis indication (Endometriosis Group), 20 women (aged 23 to 40) who undergo interval sterilization by means of laparoscopic 
technique. During laparoscopic operation, peritoneal fluid is taken to examine TNF-α by ELISA technique. At the same time, the serum is 
also taken to examine TNF-α by the same technique. The research result indicated that by independent sample t-test, the TNF-α 
concentration in the Endometriosis Group is quite different from the control group (P=0.00). The simple linear regression test shows a 
strong positive one-way correlative relation between TNF-α concentration in the peritoneal fluid and TNF-α concentration in the serum in 
the Endometriosis Group. The research result indicated that the TNF-α concentration in the serum can be used as a reflection of 
endometriosis. A statistical test is done to find the limit value based on sensitivity and specification. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Endometriosis merupakan kelainan ginekologis yang 
menimbulkan keluhan: nyeri haid, nyeri saat senggama, 
pembesaran ovarium dan infertilitas. Penanganan 
endometriosis baik secara medika mentosa maupun 
operatif tidak memberikan hasil yang memuaskan 
disebabkan patogenesis penyakit tersebut belum terungkap 
secara tuntas. Keberhasilan penanganan endometriosis 
hanya dapat dievaluasi saat ini dengan mempergunakan 
laparoskopi. Laparoskopi merupakan tindakan yang invasif 
dan memerlukan ketrampilan operator, biaya tinggi dan 
kemungkinan dapat terjadi komplikasi dari yang ringan 
sampai berat. Alasan yang dikemukakan tadi menyebabkan 
banyak penderita endometriosis yang tidak mau dilakukan 
pemeriksaan laparoskopi untuk mengetahui apakah 
endometriosis sudah berhasil diobati atau tidak. Masalah ini 
dicari jalan keluar dengan mempergunakan pemeriksaan 
penunjang yang tidak invasif.  

Endometriosis menyebabkan nyeri panggul yang kronis 
berkisar 70% (Howard dan Braun, 1998; Samsulhadi, 
2005), resiko untuk terjadi tumor ovarium 15-20% 
(Samsulhadi, 2005), angka kejadian infertilitas berkisar 30-
40% (Norwood, 1960), resiko berubah menjadi ganas 0,7-
1% (Samsulhadi, 2005). Endometriosis sekalipun sudah 
mendapat pengobatan yang optimum angka kekambuhan 
sesudah pengobatan berkisar 30% (Samsulhadi, 2005). 

Konsensus terbaru dikemukakan bahwa endometriosis 
merupakan suatu proses inflamasi kronis pada pelvis yang 
disertai peningkatan fungsi sel immunologi dalam zalir 
peritoneal yang tidak lazim, hal tersebut berhubungan erat 
dengan pertumbuhan dan perkembangan endometriosis 
(Harada dkk., 1997, 1999; Iwabe dkk., 1998; Mahnke dkk., 
2000; Craig dan Witz, 2000; Juan dan Velasco, 1999; 
Danudjo, 2003; Bedaiwy dan Falcone, 2003; Attar, 1999). 
Gangguan respon immunologi pada penderita 
endometriosis dapat merupakan akibat dari penyakit itu 
atau dapat pula sebagai sebab (Attar, 1999; Danudjo, 
2003). Pada zalir peritoneal endometriosis terdapat 
peningkatan jumlah makrofag yang teraktivasi (Harada 
dkk., 2001; Bedaiwy dan Falcone, 2003). Peningkatan 
aktivitas makrofag tersebut ditandai dengan peningkatan 
sekresi makrofag yaitu sitokin dan growth factor (Harada 
dkk., 2001; Bedaiwy dan Falcone, 2003). Sekresi growth 
factor oleh makrofag akan menurunkan aktivitas sel natural 
killer, meningkatkan angiogenesis dan fibrosis, serta 
menginduksi sel endometrial untuk berproliferasi (Attar, 
1999). Interleukin-1, interleukin-6, interleukin-8 dan tumor 
necrosis factor alpha (TNF-α) meningkat secara nyata 
dalam zalir peritoneal penderita endometriosis (Iwabe dkk., 
2000; Lebovic dan Michael, 2001; Danudjo, 2003; Bedaiwy 
dan Falcone, 2003). Peningkatan sitokin tersebut sangat 
erat hubungannya dengan implantasi sel endometrial, 
pertumbuhan dan perkembangan menjadi endometriosis.  

TNF-α merupakan pemicu pertama proliferasi sel 
endometriotik melalui induksi interleukin-8. TNF-α dikenal 
sebagai proinflammatory cytokines dan berpotensi 
angiogenik sehingga endometriosis berkembang (Attar, 
1999). Pada penelitian Iwabe dkk. (2000) disimpulkan 
bahwa TNF-α merupakan salah satu faktor penting pada 
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patogenesis endometriosis. Sitokin cara kerjanya sama 
dengan hormonal, atas dasar cara kerja tersebut maka 
pada penelitian ini dicari kaitan antara kadar sitokin dalam 
hal ini TNF-α dalam zalir peritoneal dengan dalam serum.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara TNF-α dalam zalir peritoneal dengan dalam serum 
penderita endometriosis. Dalam jangka panjang penelitian 
ini bertujuan untuk menemukan biomarker endometriosis 
berbasis TNF-α . 

BAHAN DAN METODE 

Populasi sampel 
Populasi sampel adalah 20 orang penderita (kelompok 

endometriosis) dan 20 perempuan normal (yang 
menjalankan sterilisasi interval) (kelompok kontrol), dengan 
usia berkisar antara 23-40 tahun. Penderita berasal dari 
Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Pada saat laparoskopi 
dilakukan aspirasi zalir peritoneal sebanyak 10 mL, dan 
pada saat bersamaan dilakukan pengambilan serum darah 
sebanyak 10 mL. Zalir peritoneal dan serum darah yang 
sudah diaspirasi selanjutnya di periksa TNF-α dengan 
tehnik ELISA. 

Analisis data 
Untuk membedakan kadar TNF-α dalam zalir peritoneal 

dan serum antara penderita endometriosis dengan 
perempuan normal dilakukan independent sample t-test. 
Untuk membuktikan kaitan antara TNF-α dalam zalir 
peritoneal digunakan serum linear simple regresi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengalaman klinis baik di Indonesia maupun di luar 
negeri menunjukkan bahwa penanganan kasus 
endometriosis memerlukan biaya yang cukup tinggi. 
Tingginya biaya tersebut sangat dirasakan terutama oleh 
para penderita di negara-negara berkembang, seperti 
Indonesia. Keberhasilan penanganan endometriosis 
merupakan persyaratan utama untuk mengatasi akibat 
yang lebih berat yaitu masalah infertilitas. Tindakan 
laparoskopi kedua saat ini merupakan satu-satunya cara 
untuk mengetahui keberhasilan pengobatan endometriosis, 
karena laparoskopi kedua tersebut merupakan tindakan 
yang invasif, memerlukan biaya tinggi, memerlukan 
ketrampilan operator, dan dapat menimbulkan komplikasi 
mulai dari ringan sampai berat. Laparoskopi kedua tersebut 
sekalipun sangat diperlukan, tetapi banyak ditolak oleh para 
penderita. Banyak penelitian ditujukan untuk mencari 
penyelesaian yang tepat guna mengevaluasi keberhasilan 
pengobatan endometriosis dengan tindakan yang tidak 
invasif.  

Penelitian ini menggunakan teori regurgitasi menstruasi 
yang dikemukakan oleh Sampson (1927). Regurgitasi 
menstruasi senantiasa dialami oleh setiap perempuan pada 
masa menstruasi, tetapi hanya 10% yang mengalami 
kelainan yang disebut endometriosis (Halme dan Becker, 
1984; Lebovic dan Michael, 2001). Pada kondisi ini, sel 
endometriotik yang terbawa oleh darah menstruasi masuk 
ke dalam kavum peritonii dan merubah lingkungan mikro 
zalir peritoneal yang mengakibatkan sel endometriotik 
tersebut bertumbuh dan berkembang menjadi 
endometriosis (Dunselman dan Hendricx, 1988; Ryan dkk., 
1995). Pada penelitian ini, perubahan lingkungan mikro zalir 

peritoneal diukur melalui kadar TNF-α baik di dalam zalir 
peritoneal maupun di dalam serum yang mempunyai 
peranan pada pertumbuhan dan perkembangan 
endometriosis (Iwabe dkk., 1998; Lebovic dan Michael, 
2001). 

Kadar TNF-α  
Analisis Independent samples t-test dilakukan untuk 

membedakan kadar TNF-α zalir peritoneal dan serum 
antara penderita endometriosis dengan perempuan normal.  

 
Tabel 1. Kadar TNF-α dalam zalir peritoneal. 
 

Kelompok N Mean Kadar TNF-
α (pg/ml) SD t P 

Endometriosis 20 144.64 47.12 13.73 0.00 
Kontrol 20 2.75 2.29   
 
 

Pada Tabel 1 diperlihatkan perbedaan kandungan TNF-
α zalir peritoneal yang nyata dengan p=0,00 antara 
penderita endometriosis (144,63 pg/ml) (kelompok 
endometriosis) dan perempuan normal (kelompok kontrol) 
(2,75 pg/ml). Hasil ini membuktikan bahwa kadar TNF-α 
dalam zalir peritoneal yang tinggi sebagai bukti peranan 
TNF-α pada proses endometriosis. 

 
Tabel 2. Kadar dalam TNF-α serum. 
 

Kelompok N Mean Kadar TNF-
α (pg/ml) SD T P 

Endometriosis 20 6.95 0.75 41.80 0.00 
Kontrol 20 2.22 1.52   
 
 

Pada Tabel 2 diperlihatkan perbedaan kandungan TNF-
α serum yang nyata antara kelompok endometriosis (6,95 
pg/ml) dengan kelompok kontrol (2,22 pg/ml) dengan 
p=0,00. Untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 
TNF-α dalam zalir peritoneal dengan TNF-α serum 
dilakukan uji regresi linear sederhana.  

Penelitian ini menggunakan analisis statistik 
independent sample t-test. Uji statistik ini membedakan 
kadar TNF-α di zalir peritoneal dan di serum antara 
penderita endometriosis dengan perempuan normal (yang 
menjalankan sterilisasi interval). Hasil statistik tersebut 
menunjukkan perbedaan yang nyata dengan thitung = 13,73; 
p=0,00 (p<0.001) dalam zalir peritoneal dan thitung = 41,80; 
p=0,00 (p<0.001) dalam serum. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa tingginya kadar TNF-α dalam zalir 
peritoneal berkaitan dengan proses endometriosis dalam 
pelvis. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hal 
yang sama. Menurut Bedaiwy dan Falcone (2003), TNF-α 
dalam zalir peritoneal penderita endometriosis 54,83 pg/ml 
dan di dalam serum 8,33 pg/ml; sedangkan pada pasien 
non-endometriosis TNF-α zalir peritoneal 0,00 pg/ml dan 
kadar TNF-α serum 1,37 pg/ml. Kyama (2003) 
mendapatkan hasil bahwa TNF-α zalir peritoneal pasien 
endometriosis 168 pg/ml, dan pasien non-endometriosis 3.3 
pg/ml. Mowafi (1998) mendapatkan hasil TNF-α zalir 
peritoneal pasien endometriosis 295.33 ± 63.46 pg/ml dan 
pasien non-endometriosis 106.97 ± 20.72 pg/ml.  

Sitokin merupakan protein atau glikoprotein spesifik 
yang dikeluarkan ke lingkungan ekstraseluler. Dalam 
lingkungan ekstraseluler, sitokinin dapat mempengaruhi di 
dalam selnya sendiri (aktivitas autokrin) atau pada sel yang 
berdekatan (aktivitas parakrin). Sebagian sitokin dapat 
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beredar atau melintasi ruangan di dalam tubuh dan 
berpengaruh pada aktivitas endokrin. Kerja sitokin serupa 
dengan hormon yang melalui reseptor pada permukaan sel 
sasaran. Atas dasar kerja sitokin tersebut maka pada 
penelitian ini dilakukan pula pemeriksaan sitokin di dalam 
serum penderita endometriosis dan non-endometriosis. 
Perubahan lokal dalam zalir peritoneal penderita 
endometriosis dievaluasi melalui kadar sitokin dalam serum 
penderita. Pada penelitian ini, kadar TNF-α pada serum 
juga menunjukkan peningkatan sehubungan dengan 
peningkatan kadar TNF-α dalam zalir peritoneal, sehingga 
diyakini terdapat hubungan antara kadar TNF-α dalam zalir 
peritoneal dengan TNF-α dalam serum. Sifat hubungan dan 
kekuatan hubungan antara kadar TNF-α dalam zalir 
peritoneal dengan dalam serum ditentukan dengan hasil 
analisis regresi linear sederhana. 

Hubungan kadar TNF-α zalir peritoneal dengan serum 
Uji regresi linear sederhana (Linear Simple Regresion) 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kadar TNF-α 
zalir peritoneal dengan kadar TNF-α serum pada penderita 
endometriosis dan juga hubungan kadar TNF-α zalir 
peritoneal dengan TNF-α serum pada perempuan normal. 
Ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan 
antara suatu variabel dengan variabel lain adalah koefisien 
korelasi (simbol r atau R). Koefisien determinasi adalah 
suatu nilai statistik yang digunakan untuk mengetahui 
apakah ada hubungan antara dua variabel. Koefisien 
korelasi (R) digunakan untuk mengetahui keeratan 
hubungan (korelasi linear) antara dua variabel. Besarnya 
nilai R adalah nol sampai dengan ± 1. Semakin tinggi nilai 
koefisien korelasi (semakin mendekati 1), maka tingkat 
keeratan hubungan antara dua variabel semakin tinggi. 
Koefien korelasi dapat untuk mengetahui arah hubungan 
antara dua variabel. Tanda plus (+) pada nilai R 
menunjukkan hubungan yang searah. Artinya bila nilai 
variabel yang satu naik maka nilai variabel yang lain juga 
naik. Tanda minus (-) menunjukkan hubungan yang 
berlawanan arah, artinya bila nilai variabel yang satu naik 
maka nilai variabel yang lain akan turun. 

 
Tabel 3. Hubungan antara kadar TNF-α di zalir peritoneal dan 
serum pada kelompok endometriosis.  
 

Koefisien 
korelasi (R) 

Koefisien 
determinant (R2) Konstanta Koefisien 

regresi 
0,89 0,79 0,68 0,58 

Keterangan: independent variabel (predictors): TNF-α zalir, 
dependent variabel: TNF-α serum. 
 

 
Gambar 1. Hubungan antara kadar TNF-α di zalir peritoneal dan di 
serum pada kelompok endometriosis. 

Hasil uji regresi linear sederhana pada Tabel 3 dan 
Gambar 3 diperlihatkan bahwa terdapat hubungan korelasi 
searah positif kuat antara kadar TNF-α zalir peritoneal 
dengan kadar TNF-α serum pada kelompok endometriosis, 
apabila TNF-α zalir peritoneal meningkat maka kadar TNF-
α serum juga meningkat demikian pula sebaliknya; dengan 
persamaan regresi Y=0.68 – 0.58 X. 

 
Tabel 4. Hubungan antara kadar TNF-α di zalir peritoneal dengan 
di serum pada kelompok kontrol. 
 

Koefisien 
korelasi (R) 

Koefisien 
determinant (R2) Konstanta Koefisien 

regresi 
0,26 0,07 19,63 -0,08 

Keterangan: independent variabel (predictors): TNF-α zalir, 
dependent variabel: TNF-α serum. 
 
 

 
Gambar 2. Hubungan antara kadar TNF-α di zalir peritoneal 
dengan di serum pada kelompok kontrol. 
 
 

Hasil uji regresi linear sederhana pada Tabel 4 dan 
Gambar 4 didapatkan hubungan korelasi positif lemah 
antara kadar TNF-α zalir peritoneal dengan kadar TNF-α 
serum pada kelompok kontrol. Bila kadar TNF-α zalir 
peritoneal meningkat, maka kadar TNF-α serum juga 
meningkat, tetapi peningkatan pada serum tidak setinggi 
dalam zalir peritoneal. Dari hasil uji regresi linear diperoleh 
persamaan regresi Y=19,63 – 0,08 X.  

Dari uji regresi linear sederhana didapat hubungan 
korelasi searah positif antara kadar TNF-α dalam zalir 
peritoneal dengan kadar dalam serum pada kelompok 
endometriosis. Hal ini berarti apabila kadar TNF-α zalir 
peritoneal meningkat, maka akan diikuti peningkatan kadar 
TNF-α serum demikian pula sebaliknya. Pada penelitian ini 
juga didapat korelasi searah positif lemah pada kelompok 
kontrol. Perubahan kadar TNF-α di dalam serum sebagai 
akibat dari perubahan TNF-α dalam zalir peritoneal, 
sehingga kadar TNF-α dalam serum dapat digunakan 
sebagai pencerminan dari perubahan kadar TNF-α dizalir 
peritoneal dan sekaligus dapat dipergunakan untuk 
memantau penyakit endometriosis.  

Penelitian ini dapat membuktikan bahwa kadar TNF-α di 
dalam serum berkaitan dengan kadar TNF-α dalam zalir 
peritoneal, dimana kadar TNF-α dalam zalir peritoneal 
merupakan pencerminan dari penyakit endometriosis. Di 
masa mendatang kadar TNF-α dalam serum dapat 
dipergunakan untuk mengevaluasi keberhasilan 
penanganan endometriosis mengganti kedudukan tindakan 
laparoskopi kedua. Penggunaan kadar TNF-α dalam serum 
sebagai evaluasi keberhasilan penanganan endometriosis 
perlu dilanjutkan uji statistik dengan menentukan nilai 
ambang batas berdasarkan sensitifitas dan spesifisitas.  
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KESIMPULAN  

Terdapat perbedaan yang nyata kadar TNF-α dalam 
zalir peritoneal antara penderita endometriosis dengan 
perempuan normal. Kadar TNF-α dalam zalir peritoneal 
berperanan pada proses endometriosis peritoneal. 
Terdapat hubungan korelasi positif kuat antara kadar TNF-α 
zalir peritoneal dengan kadar TNF-α serum pada penderita 
endometriosis. Perubahan kadar TNF-α serum akibat dari 
perubahan kadar TNF-α zalir peritoneal. Kadar TNF-α di 
serum merupakan pencerminan dari kadar TNF-α dalam 
zalir peritoneal, dimana kadar TNF-α peritoneal 
menggambarkan proses endometriosis pelvis. Di masa 
mendatang kadar TNF-α dalam serum dapat dipergunakan 
untuk memantau keberhasilan penanganan penyakit 
endometriosis dengan menentukan nilai ambang batas 
berdasarkan sensitifitas dan spesifisitas.  

Penggunaan TNF-α serum sebagai indikator 
keberhasilan penanganan endometriosis, perlu kiranya 
dilakukan penelitian serupa dengan melibatkan kasus yang 
lebih banyak. Perlu dilakukan uji statistik untuk menentukan 
nilai ambang batas TNF-α serum berdasarkan sensitifitas 
dan spesifisitas 

DAFTAR PUSTAKA 

Attar, E, 1999. Current concepts and research in the pathogenesis of 
endometriosis. Endometriosis Zone. www.OBGYN.net.com 

Bedaiwy, M.A. and T. Falcone. 2003. Peritoneal fluid environment in 
endometriosis, clinicopatological implication. Minerva Ginecology 55:1-
13.  

Craig, A, and M.D. Witz. 2000. Interleukin-6: another piece of the 
endometriosis cytokine puzzle. Fertility and Sterility 73 (2): 212-214. 

Danudjo, T. 2003. Analisis Komparansi dan Peran Interleukin-6 serta 
Interleukin-8 dalam Zalir Peritoneal Penderita Infertilitas disertai 
Endometriosis dalam Proses Apoptosis Sel Granulosa Ovarii yang 
Patologis. [Disertasi]. Surabaya: Universitas Airlangga. 

Dunselman, G.A. and M.G. Hendricx. 1988. Evers JL. Functional aspects of 
peritoneal macrophages in endometriosis of women. Journal of 
Reproduction Fertility 82:707-10. 

Halme, J. and S. Becker. 1984. Accentuated cyclic activation of peritoneal 
macrophages in patients with endometriosis. American Journal of 
Obstetry and Gynecology 148: 85-90.  

Harada, T., H. Yoshioka, and S. Yoshida. 1997. Increased interleukin-6 level 
peritoneal fluid or infertility patients with active endometriosis. American 
Journal of Obstetry and Gynecology 176 (3): 593-597. 

Harada, T., A. Enatsu, and M. Mitsunari. 1999. Role sitokin in progression of 
endometriosis. Gynecology and Obstetry Investigation 44 (suppl. 1): 34-
40. 

Harada, T., T. Iwabe, and N. Terakawa. 2001. Role of cytokines in 
endometriosis. Fertility and Sterility 76: 1-10. 

Howard, M.D. and P. Braun. 1998. Spontaneous apoptosis of endometrial 
tissue is impaired in women with endometriosis. Fertility and Sterility 
69:1042-1047.  

Iwabe, T., T. Harada, T. Tsudo, and M. Tanikawa. 1998. Pathogenetic 
significance of increased levels of interleukin-8 in peritoneal fluid of 
patients with endometriosis. Fertility and Sterility 69: 924-930. 

Iwabe, T., T. Harada, T. Tsudo, and Y. Nagano. 2000. Tumor necrosis factor-
α promotes proliferation of endometriotic stromal cells by inducing 
interleukin-8 gene and protein expression. Journal of Clinical 
Endocrinology Metabolism 85: 824-829.  

Juan, A, and G. Velasco. 1999. Chemokines and human reproduction. 
Fertility and Sterility 71 (6): 983-993. 

Kyama, M.C. 2003. Potential Involement of the Immune System in the 
Development of Endometriosis. Leuven, Belgium: Leuven University of 
Fertility Center.  

Lebovic, MA. and D. Michael. 2001. Immunobiology of endometriosis. 
Fertility and Sterility. 75:1-10. 

Mahnke, M.D., L. Jennifer, and Y. Dawood. 2000. Vascula endothelial growth 
factor and interleukin-6 in peritoneal fluid of women with endometriosis. 
Fertility and Sterility 73 (1): 166-170. 

Mowafi, D.M. 1998. Peritoneal Fluid Embryotoxicity an Cytokine (TNF-α) 
Level in Endometriosis Associated with infertility. Benha, Egypt: 
Departements of Obstetrics, Ginecology & Immunology, Benha Faculty 
of Medicine.  

Norwood, G.E. 1960. Sterility and fertility in women with pelvic 
endometriosis. Clinical Obstetry and Gynecology 3: 456-471. 

Ryan, I.P., J.F. Tseng, and E.D. Schriock. 1995. Interleukin-8 concentration 
are elevated in peritoneal fluid of women with endometriosis. Fertility 
and Sterility 63: 29-32. 

Sampson, J.A. 1927. Peritoneal endometriosis due to the menstrual 
dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity. American 
Journal of Obstetry and Gynecology 14: 422-469. 

Samsulhadi. 2005. Peran GnRHa pada Pengobatan Endometriosis. 
Surabaya: SMF Obstetri & Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga. 

 
 
 

 
 



B I O D I V E R S I T A S ISSN: 1412-033X  
Volume 7, Nomor 3 Juli 2006 
Halaman: 212-215 

 

 
 
 

♥ Alamat korespondensi:  
Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126 
Tel. & Fax.: +62-271-663375 
e-mail: biology@mipa.uns.ac.id  

Identifikasi Jamur dan Deteksi Aflatoksin B1  
terhadap Petis Udang Komersial 

Moulds identification and detection of aflatoxin B1 on commercial codiments 
fermented of shrimp 

NOOR SOESANTI HANDAJANI♥, RATNA SETYANINGSIH 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 57126 

Diterima: 18 Mei 2006. Disetujui: 20 Juni 2006. 

ABSTRACT 
 

Indonesian tropical climate have an opportunity for fungi growth as Aspergillus flavus Link which can produce aflatoxin within foodstuffs, 
include condiment of fermented shrimp. Aflatoxin B1 is the dangerous agent having roles as carcinogenic, mutagenic and teratogenic. The 
aims of this research were known kinds of moulds and detection of aflatoxin B1 on commercial condiments fermented of shrimp. Two 
brands of commercial condiments fermented of shrimp were taken from traditional markets and supermarkets in Surakarta. Isolation was 
done by made suspension of sample in aquadets. Suspension on appropriate dilutions was grown on CDA (Czapek’s Dox Agar) media with 
surface spread. The grown colonies were separated and grown on PDA (Potato Dextrose Agar) slant media. Furthermore, isolates were 
cultured on CDA and MEA (Malt Extract Agar) media. The grown colonies were microscopes and microscopes examined and identified. 
Existence of aflatoxin B1 was known by Commercial RIDA Screen ELISA Kit that could detect qualitatively and quantitatively with detection 
sensitive < 1.7 ppb. Moulds that could be isolated from condiments fermented of shrimp were: Aspergillus flavus Link, Aspergillus niger van 
Tieghem, Aspergillus wentii Wehmer, Aspergillus PU1 or Aspergillus PU2 and Penicillium citrinum Thom. There was aflatoxin B1 
contaminated to 2 brands of commercial condiments fermented of shrimp that were examined. Traditional markets’ commercial condiments 
fermented of shrimp contained higher aflatoxin B1 than supermarkets’. The brands of commercial condiment of fermented shrimp which had 
better inner package quality contained lower aflatoxin B1 than the worst inner package quality of commercial condiments of fermented of 
shrimp. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Keywords: commercial condiments fermented of shrimp, moulds, aflatoxin B1.  

PENDAHULUAN 

Petis udang adalah hasil olahan dari campuran udang 
segar yang mengalami perlakuan pencucian, penggilingan 
atau pencincangan dan pemasakan bersama dengan 
bahan tambahan (SNI, 1992). Petis udang biasa dibuat dari 
bahan dasar kaldu udang yang ditambah bahan pengental 
berupa tepung tapioka dan tepung beras serta bumbu-
bumbu berupa bawang merah, bawang putih, daun salam, 
lengkuas, sereh, jahe, daun jeruk purut, garam gula merah, 
gula pasir dan vetsin (Suprapti, 2001). Bahan makanan ini 
pada umumnya digunakan masyarakat sebagai bumbu 
masakan daerah seperti rujak cingur, petis kangkung, tahu 
petis, dan sebagainya, yang sangat digemari oleh 
masyarakat. Sering dijumpai bahwa petis udang yang 
dipasarkan ditumbuhi oleh koloni jamur benang yang 
nampak berwarna putih seperti kapas di permukaan bahan 
makanan tersebut dalam kemasannya.  

Jamur benang atau biasa disebut jamur merupakan 
organisme anggota Kingdom Fungi (Breuer,2005). 
Pertumbuhan jamur di permukaan bahan makanan mudah 
dikenali karena seringkali membentuk koloni berserabut 

seperti kapas. Tubuh jamur berupa benang yang disebut 
hifa, sekumpulan hifa disebut miselium. Miselium dapat 
mengandung pigmen dengan warna-warna merah, ungu, 
kuning, coklat, abu-abu dsb. Jamur juga membentuk spora 
berwarna hujau, biru-hijau, kuning, jingga, merah muda 
dsb. Warna-warna tersebut dapat menjadi ciri khas spesies 
jamur (Frazier dan Westhoff, 1988). Jamur benang pada 
umumnya bersifat aerob obligat, pH pertumbuhan berkisar 
2-9, suhu pertumbuhan berkisar 10-35ºC, water activity (aw) 
0,85 atau bisa di bawahnya (Tournas et al., 2001). 

Jamur atau cendawan, mampu mengubah makhluk 
hidup dan benda mati menjadi sesuatu yang 
menguntungkan atau merugikan (Hastono, 2003). Jamur 
memiliki potensi bahaya bagi kesehatan manusia atau 
hewan. Organisme ini dapat menghasilkan berbagai jenis 
toksin yang disebut mikotoksin, tergantung jenis jamur. 
Jamur juga dapat menyebabkan alergi dan infeksi . Selain 
itu menurut Tournas et al. (2001) jamur dapat 
menyebabkan berbagai tingkat dekomposisi bahan 
makanan. Jamur dapat tumbuh di hasil-hasil pertanian 
sebelum dipanen, hasil panen yang sedang disimpan 
maupun bahan makanan yang telah diolah. Bahan 
makanan yang mengalami dekomposisi oleh jamur dapat 
menjadi berbau busuk dan bernoda dengan warna tertentu.  

Aflatoksin merupakan nama sekelompok senyawa yang 
termasuk mikotoksin, bersifat sangat toksik. Aflatoksin 
diproduksi terutama oleh jamur Aspergillus flavus dan A. 
parasiticus (Wrather dan Sweet, 2006), juga dihasilkan oleh 
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beberapa jamur lain misalnya A. nomius (Kurtzman et al., 
1987), A. pseudotamarii (Ito et al., 2001), A. 
ochraceoroseus, Aspergillus SRCC 1468, Emericella 
astellata, dan Emericella spesies SRCC 2520 (Cary et al., 
2005). Kontaminasi aflatoksin dalam bahan makanan 
maupun pakan ternak lebih sering terjadi di daerah beriklim 
tropik dan sub tropik karena suhu dan kelembabannya 
sesuai untuk pertumbuhan jamur (Lanyasunya et al., 2005). 

Aflatoksin memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi 
dibandingkan dengan mikotoksin lain. Menurut Internasional 
Agency for Research on Cancer (IARC, 1988 dalam 
Suryadi dkk., 2005), aflatoksin B1 merupakan salah satu 
senyawa yang mampu menjadi penyebab terjadinya kanker 
pada manusia. Aflatoksin berpotensi karsinogenik, mutagenik, 
teratogenik, dan bersifat imunosupresif (Lanyasunya et al., 
2005). Terdapat empat jenis aflatoksin yang telah 
diidentifikasi yaitu aflatoksin B1, B2, G1 dan G2. Aflatoksin B1 
bersifat paling toksik (Wrather dan Sweet, 2006). 
Metabolisme aflatoksin B1 dapat menghasilkan aflatoksin 
M1, sebagaimana terdeteksi pada susu sapi yang pakannya 
mengandung aflatoksin B1 (Lanyasunya et al., 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 
jamur yang tumbuh pada petis udang komersial dan 
kandungan aflatoksin B1 dalam petis udang tersebut. Hasil 
penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 
proses pengolahan dan penyimpanan petis di tingkat 
produsen maupun konsumen.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan  
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sampel petis udang dari dua merek (disebut X dan 
Y), yang diperoleh dari pasar tradisional dan supermarket, 
media isolasi dan pemeliharaan yaitu czapek’s dox agar 
(CDA), malt extract agar (MEA), dan potato dextrosa agar 
(PDA), laktofenol, metanol 70%, akuades, aquabides, 
standard aflatoksin B1, rabbit anti aflatoksin B1 sebagai 
antibody polyclonal, horseradish peroxsidase (HRP) 
sebagai conjugat, CNBr yang diaktifkan pada Sepharose 
4B sebagai lempeng silica gel untuk serum.  

Cara kerja 
Pengambilan sampel 

Sampel petis udang dari dua merek dibeli dari pasar 
tradisional (X1 dan Y1) dan supermarket (X2 dan Y2). 

Isolasi dan identifikasi jamur  
Isolasi dilakukan dengan cara sampel sebanyak 1 g 

disuspensikan ke dalam 9 mL akuades steril kemudian 
dihomogenkan dengan vortex. Selanjutnya satu seri 
pengenceran dibuat. Sampel yang telah disuspensikan 
pada pengenceran yang sesuai diambil 0,1 mL dan 
ditumbuhkan di media CDA secara taburan permukaan. 
Koloni yang tumbuh dipisahkan dan ditumbuhkan di media 
PDA miring. Identifikasi dilakukan dengan cara jamur dari 
media PDA miring ditumbuhkan di media CDA dan MEA 
dalam cawan petri, pada suhu 28ºC. Koloni yang tumbuh 
diamati dan dibuat preparat mikroskopisnya. Pengamatan 
koloni dilakukan pada hari ke-10, meliputi warna, tekstur 
dan diameter koloni, warna sebalik koloni, dan pigmentasi 
(Malloch, 1981; Gandjar dkk., 1999). Untuk pengamatan 
mikroskopis, sebelumnya dibuat preparat dengan 
meletakkan koloni jamur di atas gelas obyek, ditetesi 
dengan akuades dan laktofenol untuk pemotretan, ditutup 
dengan gelas penutup dan diamati di bawah mikroskop, 
terutama terhadap struktur reproduksinya. Spesies fungi 
dideterminasi merujuk pada Domsch et al. (1980) dan 
Ganjar dkk. (1999). 

Uji aflatoksin B1 secara kualitatif maupun kuantitatif 
dengan RIDA Screen ELISA Kit  

Untuk ekstraksi sampel, 5 g petis dilarutkan dalam 25 
mL metanol 70% kemudian disentrifus selama 3 menit dan 
saring. Untuk analisis dengan kit ini, 1 mL filtrat diencerkan 
dalam 1 mL akuabides. Sebanyak 50 uL standard aflatoksin 
maupun 50 uL sampel petis yang telah diekstraksi ditambah 
dengan 50 uL antibodi, dibubuhi conjugate dan 
diinkubasikan selama 10 menit pada suhu kamar dalam 
gelap. Stop solution ditambahkan sebanyak 100 uL dan 
dihomogenkan. Pembacaan dilakukan pada resapan 
dengan panjang gelombang 450 nm. 

 
 
Tabel 1. Hasil isolasi dan identifikasi jamur dari petis udang dan karakternya. 
 

Kode 
isolat Karakter isolat Nama spesies Kode merek petis 

dan asal sampel 
Isolat 1 Diameter koloni pada hari ke-10 mencapai ± 5 cm di media CDA dan ± 6 cm di 

media MEA pada suhu 28ºC, warna hijau tua. Metula melingkari ± 1/3 permukaan 
vesikula. Vesikula bulat-lonjong. Konidiofor berdinding halus. 

Aspergillus PU1 
(belum teridentifikasi 
sampai spesies) 

X, pasar tradisional
dan X supermarket

Isolat 2 Diameter koloni pada hari ke-10 mencapai 4-5 cm di media CDA dan MEA pada 
suhu 28ºC. Warna koloni krem, warna sebalik koloni kuning. Metula melingkari ± 2/3 
permukaan vesikula. Konidiofor berdinding halus. 

Aspergillus PU2 
 
 

X, pasar tradisional
dan X supermarket
 

Isolat 3 Diameter koloni pada hari ke-10 mencapai ± 3 cm di media CDA dan 5-6 cm di 
media MEA pada suhu 28ºC. Warna koloni hitam. Metula melingkari seluruh 
permukaan vesikula. Vesikula bulat. Konidiofor berdinding halus. 

Aspergillus niger van 
Tieghem 

X supermarket 

Isolat 4 Diameter koloni pada hari ke-10 mencapai 5-7 cm di media CDA dan MEA pada 
suhu 28ºC. Warna koloni hijau-kuning. Metula hampir melingkari vesikula. Vesikula 
hampir bulat. 

Aspergillus flavus Link Y pasar tradisional 

Isolat 5 Diameter koloni pada hari ke-10 mencapai 2-3 cm di media CDA dan 6-7 cm di 
media MEA pada suhu 28ºC. Warna koloni kuning coklat. Metula hampir melingkari 
permukaan vesikula. Vesikula bulat sampai lonjong.  

Aspergillus melleus Y pasar tradisional 

Isolat 6 
 

Diameter koloni pada hari ke-10 mencapai 1-2 cm selama 4 hari di media CDA dan 
lebih kecil di media MEA. Warna koloni putih kekuningan. Metula melingkari 
vesikula. Vesikula membulat. 

Aspergillus wentii 
Wehmer 

Y supermarket 

Isolat 7 Diameter koloni pada hari ke-10 mencapai ± 2,5 cm di media CDA dan ± 2 cm di 
media MEA pada suhu 28ºC. Warna koloni bagian basal putih, bagian yang 
mengandung konidia hijau kebiruan dengan warna sebalik kolini kuning. Metula 3-5 
menyebar. Konidiofor berdinding halus. 

Penicillium citrinum Y supermarket 



BIODIVERSIT AS  Vol. 7, No. 3, Juli 2006, hal. 212-215 

 

214 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis-jenis jamur 
Tujuh isolat jamur dapat diisolasi dari empat kelompok 

sampel. Hasil identifikasi berdasarkan Ganjar et al. (1999) 
dan Domsch et al. (1980) disajikan pada Tabel 1. Gambar 
1-5 menunjukkan penampakan mikroskopis dan 
makroskopis sebagian dari jenis isolat jamur tersebut. Pada 
umumnya jamur dan sporanya mati dengan pemanasan 
lembab pada suhu 60ºC dalam waktu 5-10 menit, kecuali 
beberapa spesies yang tahan panas. Spora aseksual lebih 
resisten dari pada miselium dan membutuhkan suhu 5-10ºC 
lebih tinggi dari pada miselium (Frazier dan Westhoff, 
1988). Pengolahan petis dengan pemanasan dalam waktu 
yang cukup lama telah mematikan jamur dari bahan dasar 
petis. Jamur yang masih ditemukan dalam petis 
kemungkinan besar merupakan kontaminasi dari udara 
selama proses pengemasan atau strain tahan panas. 
Kontaminasi dapat juga terjadi pada saat pengangkutan 
dan pemasaran, karena kemasan tidak disegel, mudah 
dibuka, dan dapat berhubungan dengan udara luar. 

Adanya berbagai jenis jamur dalam petis udang yang 
diamati memungkinkan adanya kandungan berbagai jenis 
mikotoksin dalam petis tersebut. Dalam RHMTechnology 
(2003) disebutkan bahwa ochratoksin dapat dihasilkan oleh 
A. niger dan beberapa jamur lain, citrinin dapat dihasilkan 
oleh beberapa spesies anggota Aspergillus dan Penicillium, 
Aflatoksin dihasilkan oleh A. flavus dan beberapa jamur 
lain, cyclopiazonic acid dapat dihasilkan oleh A. flavus. 
Selain berpotensi menghasilkan toksin, jamur dalam bahan 
makanan menghasilkan berbagai enzim yang dapat 
merombak senyawa-senyawa yang terkandung dalam 
bahan makanan tersebut, sehingga mempengaruhi 
kualitasnya terutama apabila disimpan terlalu lama. 
Menurut Frazier dan Westhoff (1988), A. niger dapat 
menghasilkan enzim amilase, selulase, oksidase, oksidase 
glukosa, lipase dan pektinase. 

Kandungan aflatoksin 
Kandungan aflatoksin dari masing-masing sampel 

berdasarkan merek dan asalnya yang diuji dengan metode 
analisis kit komersial RIDA Screen ELISA (enzyme linkage 
immunosorbent assay) dengan kepekaan deteksi < 1,7 ppb, 
disajikan pada Tabel 2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa 
petis merek X memiliki kandungan aflatoksin lebih tinggi 
dari pada merek Y, baik dari sampel yang diambil dari 
pasar maupun supermarket. Aflatoksin diduga dihasilkan 

oleh jamur yang mengkontaminasi petis setelah selesai 
dimasak. Selain itu, aflatoksin dapat juga berasal dari 
bahan mentah yaitu udang. Menurut Divakaran (2000) 
aflatoksin B1 dapat terdeteksi dari udang yang makanannya 
mengandung alfatoksin B1 tersebut. 

 
Tabel 2. Kandungan aflatoksin B1 pada sampel petis. 
 

No Merek dan asal Kandungan aflatoksin 
(ppb) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Petis X dari pasar tradisional 
Petis Y dari pasar tradisional 
Petis X dari supermarket 
Petis Y dari supermarket 

18,2 
6,3 
7,3 
4,2 

  
 
Berdasarkan asal sampelnya, diketahui bahwa petis 

yang diperoleh dari pasar tradisional mengandung 
aflatoksin lebih tinggi dari pada petis dari supermarket, 
meskipun mereknya sama. Faktor lingkungan terutama 
suhu diperkirakan menjadi penyebab perbedaan 
kandungan aflatoksin ini. Lingkungan pasar memiliki udara 
yang cukup hangat sehingga optimal untuk pertumbuhan 
jamur dan pembentukan aflatoksin, sedangkan supermarket 
dilengkapi dengan pendingin ruangan sehingga suhunya 
mendekati batas bawah suhu pertumbuhan jamur.  

 
 

  

Gambar 1. Isolat Aspergillus 
flavus Link dalam PDA miring. 

Gambar 2. Aspergillus melleus 
Yukawa 

 
 

   
   
Gambar 3. Koloni Aspergillus candidus Link 
pada media MEA. 

Gambar 4. Koloni Aspergillus candidus 
Link pada media CDA 

Gambar 5. Koloni Aspergillus melleus 
Yukawa pada media CDA. 
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Sampel petis udang merk Y dengan pengemasan yang 
lebih baik mengandung aflatoksin B1 yang lebih sedikit 
daripada merk X. Pada sampel petis udang merk Y ini 
masih dapat ditemukan isolat cendawan Aspergillus flavus 
Link dan Aspergillus melleus Yukawa dari pasar tradisional, 
serta Aspergillus wentii Wehmer dan Penicillium citrinum 
dari supermarket, namun diduga isolat-isolat tersebut tidak 
menghasilkan aflatoksin sebanyak isolat yang lain yang 
ditemukan pada sampel X (Aspegillus PU1, Aspergillus 
PU2, dan Aspergillus niger van Tieghem). Kemasan yang 
lebih rapat menghambat pertumbuhan jamur sedemikian 
rupa, sehingga produksi aflatoksin juga dihambat. Di 
samping itu, karena keempat species isolat tersebut diduga 
mempunyai kandungan Zn yang lebih tinggi dan asam 
phitat yang lebih rendah (WHO,1967 dalam Muhilal, 2003). 

Aflatoksin dapat dijumpai dalam semua sampel petis 
yang diuji, sehingga jamur-jamur yang tumbuh pada petis 
tersebut diperkirakan berpotensi menghasilkan aflatoksin. 
Aspergillus PU1 dan Aspergillus PU2 kemungkinan besar 
merupakan jenis atau strain yang dapat menghasilkan 
aflatoksin karena dalam petis merek X yang dibeli dari 
pasar tradisional hanya terdapat dua jenis jamur tersebut. 
Hal ini dengan asumsi bahan dasar petis memang tidak 
mengandung aflatoksin karena sudah melalui proses 
pemanasan. A. wentii dan P. citrinum juga diperkirakan 
menghasilkan aflatoksin karena dalam petis merek Y yang 
diambil dari supermarket hanya terdapat dua jenis jamur 
tersebut. Keracunan makanan oleh aflatoksin B1 dapat 
terjadi dengan dosis minimum 50 μg/kg/hari (CBWInfo.com, 
1999). Dalam penelitian ini, kandungan aflatoksin yang ter-
deteksi dalam petis relatif masih rendah, namun hal ini tetap 
perlu diwaspadai terlebih apabila petis yang mengandung 
aflatoksin dimakan berkali-kali sebagai bumbu masakan 
favorit, dikhawatirkan asupan aflatoksin akan terakumulasi 
dalam tubuh, mengingat zat ini sulit didegradasi, sehingga 
dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang bersifat 
kronis. Menurut Etzel (2005), penderita hepatitis B memiliki 
resiko lebih tinggi menderita kanker hepatoseluler apabila 
makanannya mengandung aflatoksin B1. 

KESIMPULAN 

Jamur-jamur yang dapat diisolasi dari petis udang 
adalah: Aspergillus flavus Link, Aspergillus niger van 
Tieghem, Aspergillus wentii Wehmer, Aspergillus PUI, 
Aspergillus PUII, dan Penicillium citrinum Thom. Pada dua 

produk pasar petis udang yang diuji ditemukan adanya 
cemaran aflatoksin. Petis udang yang diperoleh dari pasar 
swalayan lebih rendah kandungan aflatoksinnya 
dibandingkan dengan petis udang dari pasar tradisional. 
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ABSTRACT  

Indonesia as one of the megabiodiversity country has high biodiversity of plants, animals, and microbes. One of the microbe’s biodiversity 
is mould inhabiting plant rhizosphere. Research and exploration on mould inhabiting plant rhizosphere in Gunung Mutis Natural Reserve, 
NTT has never been conducted before. The objective of the study was to isolate and identify mould inhabiting several horticulture and 
reforestation plants rhizosphere in Gunung Mutis Natural Reserve, NTT. The mould isolation method was based on direct inoculation. The 
result showed that eight moulds genera with several species variants had been isolated. The isolated moulds genera were; Aspergillus, 
Cephalosporium, Cunninghamella, Eupenicillium, Fusarium (2 species), Paecilomyces, Penicillium (5 species), and Trichoderma.  
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan ke-
anekaragaman hayati terbesar di dunia (megabiodiversity), 
mencakup keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan 
mikrobia. Untuk mengungkap keanekaragaman hayati 
diperlukan serangkaian penelitian dan eksplorasi sehingga 
jenis keanekaragaman dan potensi dapat diketahui dan 
dimanfaatkan. Salah satu keanekaragaman hayati dan 
potensi mikrobia tersebut adalah kapang yang menempati 
relung rizosfir tanaman dan menumpang pada tanaman 
sebagai simbion. Kapang ini sering dikenal sebagai kapang 
endofit. Hampir setiap jenis tanaman memiliki kapang 
endofit yang jenisnya berbeda-beda, sehingga terdapat 
rentang keanekaragaman hayati yang tinggi (Anindyawati, 
2003).  

Pola hubungan atau asosiasi kapang dengan akar 
tanaman sebagai relungnya dapat bersifat mutualisme, 
komensalisme, saprofit, dan parasit. Kapang endofit 
umumnya bersimbiosis mutualisme dengan tanaman 
inangnya. Kapang ini memberi manfaat kepada tanaman 
inang antara lain berupa peningkatan laju pertumbuhan, 
ketahanan terhadap serangan hama, penyakit dan 
kekeringan. Hubungan yang erat antar keduanya juga 
memungkinkan adanya transfer materi genetika di antara 
keduanya (Tanaka, et.al, 1999). Kapang endofit diketahui 
dapat menghasilkan enzim, antibiotik, dan metabolit 

sekunder termasuk senyawa anti kanker taksol. Senyawa 
ini dapat diisolasi dari kapang Pestaliopsis microsporus 
yang berasosiasi dengan tanaman Taxus wallachiana. 
Enzim yang dihasilkan kapang endofit antara lain sellulase, 
esterase, peroksidase, lipase, silase, dan amilase. Silase 
dapat dihasilkan oleh Fusarium dan Mycelia sterila, 
sedangkan Fusicoccum diketahui mampu menghasilkan 
enzim α-glukosidase (Anindyawati, 2003). 

Penelitian untuk mengungkap keanekaragaman hayati 
dan potensi mikrobia di Indonesia khususnya di sekitar 
kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Mutis, Nusa Tenggara 
Timur (NTT) masih jarang dilakukan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman hayati 
kapang endofit yang terdapat dalam relung rizosfir 
beberapa akar tanaman pertanian dan penghijauan yang 
terdapat di sekitar kawasan CA Gunung Mutis, NTT.  

BAHAN DAN METODE 

Lokasi pengambilan sampel 
Pengambilan sampel dilakukan di kawasan Cagar Alam 

(CA) Gunung Mutis, NTT. Cagar alam ini secara geografis 
terletak antara garis bujur 124°10′-124020’ BT dan garis 
lintang 9o30’-9o40’ LS. Cagar alam tersebut ditetapkan pada 
tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan No. 83/Kpts-II/1983 dengan luas keseluruhan 
12.000 ha. Secara administrasi kawasan ini terletak di 
segitiga perbatasan Kabupaten Timor Tengah Selatan, 
Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. 
CA Gunung Mutis memiliki ketinggian tempat antara 1500-
2500 m dpl., dengan suhu rata-rata berkisar antara 12-19°C 
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dan merupakan daerah terdingin di pulau Timor. Secara 
keseluruhan, topografi kawasan tersebut memiliki relief 
berbukit hingga bergunung dengan rata-rata kemiringan 
600. Kawasan tersebut memiliki rata-rata curah hujan 2000-
3000 mm/tahun, dan rata-rata hujan tertinggi berlangsung 
pada bulan Maret, Juli, Nopember, dan Desember. 
Ekosistem CA Gunung Mutis tersusun oleh tipe hutan 
hujan, struktur hutannya homogen, dan vegetasinya tidak 
terlalu rapat. Jenis vegetasi yang dominan adalah 
Eucalyptus urophylla, Podocarpus sp., Casuarina sp, dan 
Ilex sp. (Rio, 2005). 
 
Pengambilan sampel akar 

Sampel yang diambil untuk proses isolasi kapang 
adalah akar dari 19 jenis tanaman pertanian dan 
penghijauan (Tabel 1). Akar tanaman digali pada 
kedalaman 0-15 cm, dipotong, dan diambil sebanyak ± 0,5 
kg, kemudian dimasukkan dalam kantung plastik berukuran 
1 kg. Sampel tersebut selanjutnya dipindahkan ke dalam 
ice bag agar tetap stabil hingga proses isolasi di 
laboratorium (Suciatmih dan Kramadibrata, 2002). 
 
Isolasi kapang 

Pengisolasian kapang dilakukan dengan metode 
langsung (direct innoculation). Akar tanaman terlebih 
dahulu dicuci di bawah air mengalir selama 10 menit 
kemudian dipotong sepanjang ± 1 cm dengan gunting steril. 
Potongan akar selanjutnya disterilisasi secara bertahap 
dengan cara direndam dalam larutan etanol 75% selama 1 
menit, dilanjutkan larutan sodium hipoklorit 5,3% selama 5 
menit dan terakhir dicuci secara aseptik dengan akuades 
steril (Ritchie, 1995; Lumyong et al., 2001; Park, 2003). 
Potongan akar diletakkan di atas kertas saring steril dan 
dikeringkan selama 2-12 jam. Potongan akar yang sudah 
kering ditransfer dalam media kultur agar miring potato 
dextrose agar (PDA), lalu diinkubasi selama 48-72 jam 
pada suhu ruang (27oC). 
 
Pemurnian koloni kapang 

Koloni kapang yang tumbuh selama proses isolasi, 
dimurnikan dengan propagasi koloni yaitu dengan cara 
memotong dan mentransfer secara aseptik sebagian 
miselium kapang ke dalam media kultur (Alexopoulos et al., 
1996). Media kultur yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah agar miring low carbon agar (LCA). Koloni 
diinkubasi selama 48-72 jam pada suhu ruang. Koloni yang 
terpisah dan tumbuh dengan baik selanjutnya dipilih dan 
ditanam kembali sebanyak dua ulangan. Isolat kapang yang 
telah murni diidentifikasi secara makroskopis dan 
mikroskopis. Koloni kapang yang selebihnya disimpan 
menggunakan larutan gliserin 10% dan disimpan pada suhu 
-80°C, setelah ± 1 jam sebelumnya diinkubasi pada suhu 
4°C (Nakagiri, 2005).  

 Identifikasi kapang  
Kapang yang telah diisolasi dan dimurnikan kemudian 

diidentifikasi berdasarkan panduan Barnett (1955), Samson 
et al. (1995), Barnett dan Hunter (1998), dan Gandjar et al. 
(1999). Identifikasi kapang dilakukan dengan mengamati 
beberapa karakter morfologi baik secara makroskopis 
maupun secara mikroskopis. Pengamatan makroskopis 
meliputi warna dan permukaan koloni (granular, seperti 
tepung, menggunung, licin), tekstur, zonasi, daerah 
tumbuh, garis-garis radial dan konsentris (khususnya pada 
kapang Penicillium), warna balik koloni (reverse color), dan 
tetes eksudat (exudate drops). Pengamatan secara 
mikroskopis meliputi ada tidaknya septa pada hifa, 
pigmentasi hifa, hubungan ketam (clamp connection), 
bentuk dan ornamentasi spora (vegetatif dan generatif), 
serta bentuk dan ornamentasi tangkai spora (Gandjar et al., 
1999).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil isolasi, pemurnian, dan proses identifikasi 
kapang, diperoleh 8 marga kapang dengan beberapa varian 
jenis seperti tertera pada Tabel 1. Kapang yang berhasil 
diisolasi umumnya bersifat saprofit seperti Aspergillus, 
Cephalosporium, Cunninghamella, Paecilomyces, Penicillium, 
dan Eupenicillium; parasit pada tumbuhan tinggi seperti 
Fusarium; dan parasit bagi kapang lain seperti Trichoderma. 
Akar setiap jenis tanaman memiliki keragaman kapang 
yang berbeda-beda. Keragaman kapang untuk setiap jenis 
akar tanaman yang diinokulasikan berkisar antara 1-3 
marga kapang. Isolat kapang dengan variasi marga kapang  

 
 
Tabel 1. Hasil isolasi kapang pada beberapa sampel akar (rizosfir) tanaman di sekitar kawasan CA. Gunung Mutis, NTT.  
 
No. Asal sampel (rizosfir) Koordinat geografis Marga / jenis kapang 
1 Ampupu (Eucalyptus urophylla) S 09°38.536′, E 124°13.179′ Penicillium sp. 5 
2 Bawang (Allium sativum) S 09°38.381′, E 124°13.097′ Eupenicillium sp., Fusarium sp. 1 
3 Jagung (Zea mays) S 09°39.228′, E 124°13.333′ Cunninghamella, Fusarium sp. 1, Trichoderma 
4 Jambu biji (Psidium guajava) S 09°38.979′, E 124°13.304′ Aspergillus, Penicillium sp. 3 
5 Jeruk bali (Citrus maxima) S 09°39.149′, E 124°13.278′ Fusarium sp. 1 
6 Kacang tanah (Arachis hypogaea) S 09°39.069′, E 124°13.278′ Cunninghamella 
7 Kaliandra (Calliandera sp.) S 09°39.149′, E 124°13.278′ Penicillium sp. 1, Eupenicillium sp.  
8 Kentang (Solanum tuberosum) S 09°38.381′, E 124°13.097′ Cephalosporium, Aspergillus 
9 Kopi (Coffea canephora) S 09°39.228′, E 124°13.133′ Penicillium sp. 3 
10 Labu (Cucurbita moschata) S 09°39.228′, E 124°13.133′ Fusarium sp.2, Paecilomyces 
11 Pepaya (Carica papaya) S 09°38.377′, E 124°13.108′ Fusarium sp.2, Penicillium sp.5  
12 Pinus (Pinus merkusii) S 09°38.528′, E 124°13.212′ Fusarium sp. 1 
13 Pisang (Musa paradisiaca) S 09°39.228′, E 124°13.133′ Fusarium sp. 1, Penicillium sp.5 
14 Sayur putih (Brassica sp.) S 09°38.377′, E 124°13.108′ Penicillium sp. 4 
15 Talas (Collocasia esculenta) S 09°39.072′, E 124°13.291′ Fusarium sp. 1, Penicillium sp. 3 
16 Tebu (Saccharum officinale) S 09°39.072′, E 124°13.291′ Trichoderma, Cunninghamella 
17 Tomat (Lycopersicum esculentum) S 09°39.206′, E 124°13.295′ Fusarium sp. 2 
18 Ubi kayu (Manihot utilissima) S 09°39.228′, E 124°13.133′ Fusarium sp. 1, Penicillium sp. 3 
19 Wortel (Daucus carota) S 09°38.381′, E 124°13.097′ Cunninghamella, Fusarium sp.1, Penicillium sp.2  
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terbanyak masing-masing diperoleh dari akar tanaman 
jagung dan wortel. Dari akar tanaman jagung diisolasi 
kapang dari marga Cunninghamella, Fusarium sp. 1, dan 
Trichoderma. Dari tanaman wortel berhasil diisolasi kapang 
dari marga Cephalosporium, Fusarium sp.1, dan Penicillium 
sp. 2. Berdasarkan deskripsi ciri-ciri dan karakter 
makroskopis dan mikroskopis, isolat kapang Penicillium 
yang diperoleh memiliki 5 perbedaan jenis. Perbedaan 
tersebut disajikan pada Tabel 2.  

Kapang marga Aspergillus memiliki habitat yang 
kosmopolitan dan merupakan marga besar dengan lebih 
dari 180 jenis anamorf dan 70 nama teleomorf (Samsons et 
al., 1995). Pada penelitian ini kapang tersebut ditemukan 
pada akar tanaman kentang dan jambu biji. Kapang 
Aspergillus umum ditemukan di tanah, beberapa juga dapat 
diisolasi dari rizosfir tanaman pertanian seperti tomat, 
kentang, gandum, ubi kayu, kopi, tembakau, dan 
sebagainya (Moreau dan Moss, 1979). Secara mikroskopis 
kapang Aspergillus mudah dikenali dan dibedakan dari 
kapang marga lain, yaitu memiliki konidiofor yang tegak, 
tidak bersepta, tidak bercabang, dan ujung konidiofor 
membengkak membentuk vesikel. Pada permukaan vesikel 
ditutupi fialid yang menghasilkan konidia. Konidia tersusun 
1 sel (tidak bersepta), globus, memiliki warna yang 
beragam, dan tersusun membentuk rantai basipetal 
(Barnett, 1955). Kapang Aspergillus yang diisolasi, secara 
visual koloninya tampak memiliki lapisan basal berwarna 
putih hingga kuning dengan lapisan konidiofor yang lebat 
berwarna coklat tua hingga hitam. Tangkai konidiofor (stipe) 
tidak berornamentasi/berdinding halus dan berwarna 
transparan (hialin). Kepala konidia berwarna hitam dan 
berbentuk bulat. Konidia berbentuk bulat hingga semi bulat, 
berwarna coklat tua. Konidia terbentuk dari fialid yang 
menumpang pada metula (tipe biseriate) dan membentuk 
formasi sikat melingkar (radiate collumnar).  

 Pada tanaman kentang diperoleh isolat kapang 
Aspergillus dan Cephalosporum. Secara mikroskopis 
kapang Cephalosporium memiliki bentuk konidiofor fialid 
yang ramping atau sedikit membengkak. Konidia berwarna 
transparan, konidia terdiri 1 sel, terbentuk dan mengumpul 
pada ujung konidiofor. Kapang tersebut umumnya bersifat 
saprofit atau parasit khususnya pada tanaman 
berpembuluh (Barnett, 1955). 

Isolat kapang Cunninghamella diperoleh dari rizosfir 
akar jagung, kacang tanah, tebu, dan wortel. Secara 
makroskopis Cunninghamella memiliki miselium berwarna 
putih, tumbuh cepat dalam kultur. Secara mikroskopis hifa 
Cunninghamella tidak bersekat, konidiofor sederhana atau 
bercabang, ujung konidiofor menghasilkan kepala konidia 
(sporangia) yang khas. Konidia berwarna bening, tersusun 
atas 1 sel, berbentuk globus (Gambar 1C). Kapang tersebut 

bersifat saprofit dan merupakan kapang tanah yang umum 
(Barnett dan Hunter, 1998). 

Isolat kapang Paecilomyces diperoleh dari akar 
tanaman labu dan pisang. Kapang tersebut bersifat saprofit 
dapat diisolasi dari udara, tanah, dan humus. Koloni 
Paecilomyces secara makroskopis tampak berwarna kuning 
kecoklatan dengan tekstur berbubuk. Konidiofor muncul 
dari hifa aerial, memiliki 2-7 fialid, dan membentuk susunan 
berkarang. Fialid Paecilomyces memiliki formasi yang lebih 
renggang dan ujung/leher yang lebih panjang dibandingkan 
fialid pada Penicillium. Konidia tersusun 1 sel, transparan, 
tersusun membentuk rantai basipetal yang panjang 
(Barnett, 1955; Samsons et al., 1995).  

Isolat kapang Penicillium (5 jenis + Eupenicillium) 
diperoleh dari sampel akar ampupu, bawang, jambu biji, 
kaliandra, kopi, sayur putih, talas, ubi kayu, dan wortel. 
Kapang Pencillium memiliki habitat kosmopolit dan jenis 
yang beragam. Kapang tersebut umumnya bersifat saprofit 
dan beberapa bersifat parasit pada tanaman tingkat tinggi. 
Penicillium hirsutum diketahui sebagai penyebab 
pembusukan pada umbi lapis tanaman famili Liliaceae. 
Jenis yang masih berhubungan adalah Penicillium alii yang 
dapat tumbuh pada tanaman bawang. Penicillium digitatum 
menyebabkan pembusukan pada berbagai varietas 
tanaman jeruk, beberapa dapat diisolasi dari beberapa 
substrat seperti jagung dan padi (Samson et.al., 1995). 
Kapang Penicillium secara mikroskopis memiliki bentuk 
konidiofor yang khas. Konidiofor muncul tegak dari 
miselium, sering membentuk sinnemata, dan bercabang 
mendekati ujungnya. Ujung konidiofor memiliki sekumpulan 
fialid dengan konidia berbentuk globus atau ovoid, tersusun 
membentuk rantai basipetal (Barnett dan Hunter, 1998).  

Isolat Penicillium yang diperoleh dari akar bawang dan 
kaliandra menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan 
isolat Penicillium lainnya. Isolat Penicillium dari rizosfir 
kedua tanaman tersebut membentuk struktur spora 
generatif (fase teleomorf) yaitu berupa struktur askus 
kleistotesia (Gambar 1D). Askus yang terbentuk 
terselubungi oleh beberapa lapis sel-sel pipih yang 
merupakan ciri dan karakter fase teleomorf Eupenicillium 
(Minter dan Cannon, 1995). 

Kapang marga Fusarium diperoleh hampir di seluruh 
rizosfir akar tanaman yang menjadi sampel penelitian, 
terkecuali pada akar ampupu, jambu biji, kacang tanah, 
kentang, kopi, sayur putih, dan tebu. Kapang tersebut 
dikenal sebagai salah satu kapang parasit pada tanaman 
tingkat tinggi. Fusarium diketahui sebagai penyebab 
penyakit busuk akar pada tanaman pisang (Wardlaw, 1961) 
dan tanaman tomat (Sivan dan Chet, 1961). Fusarium 
moniliformae diketahui sebagai penyebab penyakit busuk 
batang dan bercak daun pada tanaman jagung (Styler dan 
Cantliffe, 1984). 

 
 
Tabel 2. Perbedaan ciri dan karakter morfologis 5 jenis isolat kapang marga Penicillium. 

 
Karakter morfologis Penicilium sp.1 Penicilium sp.2 Penicilium sp. 3 Penicilium sp. 4 Penicilium sp. 5 
Asal sampel (rizosfir) Kaliandra Wortel Jambu biji, kopi, talas, 

ubi kayu 
Sayur putih Ampupu, pepaya, 

pisang 
Bentuk koloni Kapas berbubuk Seperti beludru, 

bergranula 
Berbubuk Seperti beludru Seperti beludru 

Warna koloni Putih Putih Hijau muda s.d. tua Krem Hijau kebiruan 
Garis radial Tidak ada Ada Tidak ada Ada Ada 
Garis konsentris Ada Tidak ada Tidak ada Ada Tidak ada 
Ukuran konidiofor Panjang Panjang Pendek Panjang Pendek 
Percabangan konidiofor Biverticillate Monoverticillate Monoverticillate Monoverticillate Biverticillate 
Bentuk formasi konidia Radiate Collumnar Collumnar Collumnar Radiate 
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Gambar 1. Penampakan mikroskopis: A. Fusarium sp. 1, B. Fusarium sp. 2, C. Cephalosporium, D. Eupenicillium. Keterangan: 1. 
Mikrokonidia, 2. Makrokonidia, 3. Kepala konidia, 4. Konidiofor, 5. Struktur askus (kleistotesia) 
 
 
Secara makroskopis, kapang Fusarium memiliki bentuk 
miselium seperti kapas. Miseliumnya tumbuh cepat dengan 
bercak-bercak berwarna merah muda, abu-abu, atau 
kuning. Di bawah mikroskop, konidiofor Fusarium tampak 
bervariasi, bercabang atau tidak bercabang. Beberapa jenis 
Fusarium memiliki dua bentuk dasar konidia yaitu 
mikrokonidia dan makrokonidia, konidia berwarna 
transparan, dan bersepta. Secara mikroskopis marga 
tersebut dapat dikenali dari bentuk sporanya (makrokonidia) 
yang melengkung seperti bulan sabit dan memiliki sel kaki 
(pedicellate) yang jelas (Gambar 1A, 1B). Kapang tersebut 
bersifat parasit pada tanaman tingkat tinggi dan saprofit 
pada bagian tanaman yang membusuk (Barnett dan 
Hunter, 1998).  

Isolat kapang Fusarium yang diisolasi terdiri atas dua 
jenis. Perbedaan tersebut didasarkan adanya variasi ciri-
ciri/karakter morfologi baik secara makroskopis maupun 
mikroskopis. Kapang Fusarium sp.1 yang diisolasi dari 
rizosfir tanaman bawang, jagung, jeruk bali, pinus, pisang, 
talas, ubi kayu, dan wortel, secara visual koloninya tampak 
berwarna putih dengan tekstur miselia seperti kapas. 
Secara mikroskopis, kapang Fusarium sp.1 memiliki dua 
bentuk konidia yaitu mikrokonidia dan makrokonidia. 
Konidia yang terbentuk lebih banyak berupa mikrokonidia. 
Mikrokonidia memiliki aneka bentuk dan ukuran dan 
bersepta antara 0-2. Makrokonidianya berbentuk fusiform, 
sedikit membengkok, meruncing pada bagian ujungnya, 
dan umumnya bersepta 3 (Gambar 1A).  

Kapang Fusarium sp.2 yang diisolasi dari rizosfir 
tanaman labu dan tomat, secara makroskopis koloninya 
tampak berwarna merah agak ungu dengan miselia seperti 

kapas. Mikrokonidia berbentuk ovoid, pyriform, dan fusoid, 
berseptum 0-1. Makrokonidia berbentuk seperti sabit, 
memiliki sel kaki konidia (pedicellate) yang jelas. Sel ujung 
makrokonidia berbentuk agak membengkok, umumnya 
bersepta 3, tetapi dapat bersepta hingga 5 (Gambar 1B).  

Kapang yang diisolasi di atas umumnya bersifat saprofit, 
parasit maupun gabungan keduanya. Pada pengisolasian 
ini juga diperoleh kapang Trichoderma yaitu pada akar 
jagung dan tebu. Kapang Trichoderma mudah dikenali 
secara visual dari pertumbuhan koloninya yang sangat 
cepat dengan bantalan konidianya yang berwarna 
kehijauan. Kapang tersebut bersifat saprofitik di tanah dan 
kayu yang membusuk, namun beberapa jenis bersifat 
parasit pada kapang jamur lain (Barnett dan Hunter, 1998). 
Kapang Trichoderma yang diisolasi dari rizosfir jagung dan 
tebu, memiliki miselia transparan, kemudian menjadi putih 
kehijauan, dan selanjutnya berwarna hijau tua terutama 
pada bagian yang banyak konidianya. Sebalik koloni tidak 
berwarna/transparan. Konidiofor bercabang membentuk 
formasi piramida. Konidia transparan, berbentuk semibulat 
hingga oval, dan terbentuk pada ujung-ujung fialid.  

 Trichoderma adalah kapang yang sering dikaji 
pemanfaatannya dalam pengendalian hayati 
kapangpatogen pada tanaman (Suharna, 2003). Diantara 
jenis-jenis Trichoderma lain, kapang Trichoderma 
harzianum diketahui paling potensial sebagai agen 
pengendali hayati kapang-kapang patogen tanaman seperti 
Fusarium, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii dan Phytium 
spp. (Domsch et al., 1980). Trichoderma merupakan marga 
kapang umum terutama di tanah dan kayu yang 
membusuk. Marga kapang tersebut juga dapat diisolasi dari 
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tanaman tomat, kacang tanah, kentang, kacang tanah, 
jeruk, serta rumput-rumputan seperti jagung dan gandum. 
(Samson et al., 1995).  

KESIMPULAN 

Dari proses pengisolasian kapang pada rizosfir tanaman 
di sekitar kawasan Cagar Alam Gunung Mutis, NTT 
diperoleh delapan isolat marga kapang dengan beberapa 
varian jenis. Isolat kapang yang diisolasi umumnya bersifat 
saprofit, parasit, dan gabungan dari kedua sifat tersebut. 
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ABSTRACT  

Endophytic microbes are microbes which live symbiotically inside the plant tissue. The potential of those microbes were studied for many 
purposes such as industrial and agriculture. The purpose of this research was to study the potential of endophytic microbes for bioactive 
compound production as plants protection agent. From 238 bacteria isolates tested, it were identified that 44 bacteria were against the 
Xanthomonas campestris, 49 isolates against Pseudomonas solanacearum, 28 isolates against Colletotricum gloeosporioides, 18 isolates 
against Fusarium oxysporum, 19 isolates against Xanthomonas campestris and Pseudomonas solanacearum, 6 isolates against X. 
campestris and C. gloeosporioides, four isolates against X. campestris and F. oxysporum, two isolates against P. solanacearum and F. 
oxysporum, seven isolates against C. gloeosporioides and F. oxysporum, five isolates againt X. campestris, P. solanacearum and C. 
gloeosporioides. Fermentation process was conducted to collect the bioactive compound against pathogen. Isolates HL.50B.106 could 
produce bioactive compound against C. gloeosporioides, and F. oxysporum, isolates HL.13B.21 against X. campestris and P. 
solanacearum, isolates Hl.12B.19 against X. campestris, P. solanacearum and C. gloeosporioides. Thin layer chromatography analysis 
showed specific spot, different from standard (media). Spot was purple in color after sprayed with CeSO4. Rf value of HL.50B.106 extract 
were 0.51 and 0.53 (fraction 1 and 2), 0.62 and 0.64 (fraction 3 and 4). 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara tropis yang kaya dengan flora 
dan fauna. Banyak jenis tumbuhan, merupakan sumber 
plasma nutfah yang tidak ternilai. Beberapa tahun terakhir 
ini penggalian sumber daya mikrobia yang terdapat di 
dalam jaringan tanaman mulai banyak mendapat perhatian. 
Mikrobia tersebut mulai dipelajari untuk berbagai tujuan. 
Mikrobia endofitik yang berasal dari rumput telah 
diaplikasikan untuk keperluan industri dan pertanian (Clay, 
1988), namun masih banyak mikrobia endofitik belum 
diketahui karakter dan potensinya (khususnya di 
Indonesia). Kapang endofitik mempunyai hubungan 
mutualistis dengan tanaman inangnya yaitu proteksi 
terhadap herbivor, serangan serangga atau jaringan yang 
patogen (Siegel, et al., 1985; Clay, 1986; Yang et al., 1994). 
Dikatakan oleh Petrini (1991) bahwa kapang endofitik yang 
hidup di dalam tanaman tidak merugikan inangnya. Telah 
diketahui pula bahwa hubungan antara mikrobia endofitik 
dengan tanaman adalah karena kontribusi senyawa kimia 
yang dihasilkan oleh mikrobia yang memiliki berbagai jenis 
bioaktif (Strobel et al., 1996; Cacabuono dan Pomilio, 1997; 
Rizzo et al., 1997; Fabry et al., 1998). 

Di Jepang beberapa penelitian tentang kapang endofitik 
telah dilakukan pada tanaman cinofers, Rye grasses dan 
Ericaceous  (Koga et al., 1993., Hata dan Futai, 1993, 
1995, 1996; Okane et al., 1996). Hasilnya menunjukkan 
bahwa beberapa kapang endofitik dari tanaman monokotil 
menghasilkan beberapa senyawa racun terhadap lembu 
dan serangga yang makan rumput tersebut. Dilaporkan 
pula bahwa telah diproduksi secara biologikal senyawa aktif 
kapang endofitik dari conifers (Findlay et al., 1995; Schultz 
et al., 1995; Stierle et al., 1993) 

Wiryanta (2002)  mengatakan bahwa penyakit layu pada 
tanaman tomat disebabkan oleh P. solanacearum, penyakit 
busuk buah pada tanaman tomat oleh Colletotrichum 
glocosporoides, penyakit layu pada tanaman tomat dan 
pisang oleh Fusarium oxysporum cubense sedang penyakit 
bisul pada tanaman kedelai oleh X. campestris. Dalam 
rangka mengkaji bakteri endofitik,  maka keempat mikrobia 
patogen tersebut akan digunakan untuk menyeleksinya. 
Mikrobia endofitik hidup bersimbiosis dengan tanaman di 
dalam jaringan tanaman, apabila mikrobia tersebut mampu 
menghasilkan suatu agensia biologis yang dapat 
memerangi penyakit tanaman maka secara langsung 
tanaman tersebut akan terhindar dari serangan penyakit 
yang juga disebabkan oleh mikrobia. Tanaman yang sehat 
secara langsung dapat bertahan terhadap adanya berbagai 
serangan penyakit. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bakteri 
endofitik potensial penghasil senyawa bioaktif untuk 
proteksi tanaman. 
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BAHAN DAN METODE 

Isolasi bakteri endofitik. Isolasi bakteri endofitik 
dilakukan pada 126 sampel tanaman yang berasal dari 
Taman Nasional Gunung Halimun, Kebun Raya Bali, Kebun 
Raya Jambi, Hutan di Riau, Kebun Plasma Nutfah Puslit 
Bioteknologi, tanaman pertanian di Sukabumi. Isolasi 
dilakukan berdasarkan metode Tanaka et al. (1999). 

Uji anti bakteri dan kapang patogen. Pengujian anti 
mikrobia penyebab penyakit tanaman pertanian dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: bakteri/kapang patogen 
tanaman (Pseudomonas solanacearum, Xanthomonas 
campestris, Colletotricum gloeosporioides, dan Fusarium 
oxysporum) ditumbuhkan dalam media kemudian dilarutkan 
menggunakan aquades steril, suspensi mikrobia ditransfer 
ke dalam cawan Petri sebanyak kurang lebih 1 mL 
kemudian dituangkan media Potato Dextrose Agar/Nutrient 
Agar cair masing masing untuk kapang dan bakteri yang 
bersuhu 35-40°C ke dalam cawan Petri tersebut, media 
digoyang agar homogen dan didiamkan beberapa saat 
sampai dingin. Setelah dingin, ditempelkan potongan kertas 
saring steril yang berukuran sama pada media tersebut, 
selanjutnya diteteskan suspensi mikrobia endofit sebanyak 
10 μL di atas potongan kertas tersebut. Cawan Petri 
diinkubasi pada suhu 30°C selama 1-3 hari sampai terlihat 
pertumbuhan atau adanya lingkaran jernih disekitar 
potongan kertas tersebut. Lingkaran jernih tersebut 
merupakan tanda adanya senyawa bioaktif yang dihasilkan 
oleh mikrobia endofit untuk memproteksi diri terhadap 
serangan/ pertumbuhan mikrobia patogen. Mikrobia 
patogen yang digunakan diperoleh dari koleksi Pusat 
Penelitian Bioteknologi LIPI (Xanthomonas campestris), Pusat 
Penelitian Biologi LIPI (Pseudomonas solanacearum), dan 
IPB (Colletotricum glocosporoides dan Fusarium oxysporum).  

Proses fermentasi dari mikrobia endofit terseleksi. 
Mikrobia endofit terseleksi diinokulasikan pada media cair 
Nutrient Broth dalam Erlenmeyer 500 mL yang diisi 150 mL 
media (dua ulangan). Erlenmeyer diinkubasikan dalam 
“shaker incubator” dengan kecepatan 150 rpm selama 6 
hari pada suhu 28-30ºC.  

Ekstraksi dan KLT. Sampel hasil fermentasi diekstraksi 
tiga kali dengan menambahkan kloroform (1:1). Ekstrak 
dievaporasi selama kurang lebih 15 menit pada suhu 40ºC, 
selanjutnya dilakukan KLT dengan fase gerak kloroform 
dan metanol dengan perbandingan 5:1. Pemurnian 
dilakukan terhadap hasil ekstraksi (senyawa yang larut 
dalam kloroform dan tidak larut dalam kloroform) masing 
masing difilter menggunakan kolom yang berisi silika gel. 
Fraksi-fraksi ditampung dalam botol yang selanjutnya 
dianalisis kembali menggunakan kertas KLT. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil isolasi dari 126 sampel tanaman hutan diperoleh 
238 isolat bakteri endofit. Hasil pewarnaan gram menunjuk-
kan 107 isolat gram negatif dan 131 isolat gram positif 
dengan berbagai bentuk sel seperti bulat, oval, batang 
pendek, dan panjang. Hasil seleksi bakteri endofit terhadap 
mikrobia patogen (X. campestris, P. solanacea-rum 
Colletotricum glocosporoides, dan Fusarium oxysporum) 
diperoleh 100 isolat mampu menghambat pertumbuhan 
mikrobia patogen (Tabel 1). Dari bakteri yang terseleksi, 44 
isolat mampu menghambat pertumbuhan X. campestris, 49 
isolat menghambat P. solanacearum, 28 isolat 
menghambat C. glocosporoides, dan 18 isolat menghambat 
F. oxysporum. Di antara bakteri yang terseleksi ada yang 

mempunyai kemampuan ganda yaitu 19 isolat menghambat 
X. campestris dan P. solanacearum, tujuh isolat 
menghambat C. gloeosporioides dan F. Oxysporum, enam 
isolat menghambat X. campestris dan C. gloeosporioides, 
empat isolat menghambat X. campestris dan F. oxysporum, 
lima isolat menghambat P. Solanacearum dan C. 
gloeosporioides, dua isolat menghambat P. solanacearum 
dan F. oxysporum. Di antara mikrobia endofit yang mampu 
menghambat mikrobia patogen, lima isolat dapat 
menghambat tiga mikrobia patogen (X. campestris, P. 
solanacearum dan C. gloeosporioide) yaitu isolat dengan 
kode CBN.3B.19, HL.12B.19, HL.20B.38, HL.39B.88 dan 
HL.11B.16 (Tabel 2).  

 

 
 
Gambar 1. Zonasi jernih bakteri HL.50B.106 terhadap mikrobia 
pathogen Fusarium oxysporum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Hasil analisis KLT dari ekstrak bakteri HL.50 B. 106 
dalam pelarut klroroform.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Hasil KLT ekstrak isolat Hl.12B.19 (A, B) dan HL.13B. 
21 (C, D) dalam pelarut air dan khloroform (fermentasi 48 jam).   

1 2 3 4 

Hl.12B.19 HL.13B.21 
A       B             C      D   
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Tabel 1. Hasil pengujian bakteri endofitik yang mampu menghambat 
pertumbuhan mikrobia patogen: X. campestris, P. solanacearum, 
C. gloeosporioides dan F. oxysporum cubense (dari 238 isolat yang 
diuji). 
  

Hasil pengujian terhadap mikrobia patogen 
No. Kode isolat 

bakteri Xanthomonas 
campestris 

Pseudomonas 
solanacearum 

Colletotrichum 
gloeosporioides

Fusarium 
oxysporum

cubense 
1. CBN.1 B.4 + - - - 
2. CBN.1 B.6 + - - - 
3. CBN.1 B.8 + + - - 
4. CBN.2 B.12 + - - - 
5. CBN.2 B.14 + + - - 
6. CBN.3 B.15 + - - + 
7. CBN.3 B.16  + + - - 
8. CBN.3 B.17 + + - - 
9. CBN.3 B.18 + + - - 
10. CBN.3 B.19 + + + - 
11. CBN.4 B.20 - + - - 
12. CBN.4 B.21 + + - - 
13. CBN.6 B.24 - + - - 
14. HL.3 B. 5 - + - - 
15. HL.7 B.10 + - - - 
16. HL.11 B.15 - + - - 
17. HL.12 B.19 + + + - 
18. HL.13 B.21 + + - - 
19. HL.14 B.23 + - - - 
20. HL.14 B.24 - + - - 
21. HL.15 B.25 - + - - 
22. HL.16 B.26 - + - - 
23. HL.17 B.28 + + - - 
24. HL.20 B.37 + - - - 
25. HL.20 B.38 + + + - 
26. HL.20 B.40 - + - - 
27. BL.22 B.43 + - + - 
28. BL.23 B.46 + + - - 
29. BL.23 B.47 + - - - 
30. BL.25 B.52 + - - - 
31. BL.26 B.53 + - - - 
32. BL.27 B.57 + - - - 
33. HL.28 B.60 + + - - 
34. HL.29 B.63 + - - - 
35. HL.31 B.65 + - - + 
36. HL.32 B.70 + - - - 
37. HL.32 B.71 + + - - 
38. HL.33 B.73 + - - - 
39. HL.38 B.82 + - - - 
40. HL.38 B.83 ++ + - - 
41. HL.39 B.84 + + - - 
42. HL.39 B.86 - + + - 
43. HL.39 B.87 - + - - 
44. HL.39 B.88 + + ++ - 
45. HL.39 B.89 + + - - 
46. HL.40 B.91 + - - - 
47. HL.45 B.98 + - - - 
48. HL.45 B.99 - + - - 
49. HL.46 B.101 - + - - 
50. HL.46 B.102 - + - + 
51. HL.48 B.104 - + - - 
52. HL.49 B.105 - + - - 
53. HL.50 B.106 - - + + 
54. HL.51 B.107 - + - - 
55. HL.52 B.110 + - - - 
56. JB.53 B.111 - + - - 
57. JB.58 B.119 - + - - 
58. JB.59 B.120 - + - - 
59. JB.61 B.122 - + - - 
60. HL.68 B.140 ++ - - - 
61. HL.76 B.165 + + - - 
62. HL.76 B.166 + - - - 
63. HL.86 B.191 - + - - 
64. HL.87 B.193 - + - - 
65. SKB.92B.208 - + - - 
66. SKB.93B.226 - + - - 

67. SKB.94B.235 - + - - 
68. HL.10B.14 - - + + 
69. HL.11B.16 + + + - 
70. HL.31B.67 - - +  
71. HL.32B.72 - - + + 
72. HL.42B.95 - - + + 
73. JB.54B.114 - - + - 
74. JB.62B.125 - - + + 
75. HL.64B.131 - - - + 
76. HL.71B.149 - - + - 
77. HL.74B.156 - - + - 
78. HL.82B.181 - - + - 
79. CBN.2B.10 - - + - 
80. CBN.2B.13 - - + - 
81. CBN.8B.29 - - + - 
82. HL.75B.161 - - + - 
83. JB.62B.124 - - + - 
84. SKB.92B.208 - + - - 
85. SKB.93B.226 - + - - 
86., SKB.94B.229 - - - + 
87. SKB.94B.235 - + - - 
88. SKB.94B.238 - - + - 
89. SKB.95B.240 - - + - 
90. SKB.95B.242 - - + + 
91. SKB.95B.243 - - - + 
92. SKB.95B.245 - - + - 
93. SKB.95B.248 - + - + 
94. SKB.95B.250 + - - + 
95. SKB.96B.253 - -  + 
96. SKB.96B.257 - - + + 
97. SKB.97B.260 - - + + 
98. SKB.97B.262 - - - + 
99. SKB.97B.263 - - + - 
100 SKB.97B.264 +++ - - + 
Keterangan: + = Luas zonasi jernih antara 0,5-2,5 mm; ++ = Luas 
zonasi jernih antara 2,6-4,0 mm; - = Tidak terlihat zonasi jernih. 
 
  
Tabel 2. Hasil penapisan bakteri endofit anti bakteri/kapang patogen. 
  

Mikrobia patogen tanaman 
Jumlah bakteri endofit 

anti bakteri/kapang 
patogen (isolat) 

Xanthomonas campestris 44 
Pseudomonas solanacearum 49 
Colletotricum gloeosporioides 28 
Fusarium oxysporum 18 
X. campestris, P. solanacearum 19 
X. campestris, C. gloeosporioides 6 
X. campestris, F. oxysporum 4 
P. solanasearum, C. gloeosporioides 5 
P. solanacearum, F. oxysporum 2 
C. gloeosporioides, F. oxysporum 7 
X. campestris, P. solanacearum, C. 
gloeosporioides 

5 

X. campestris, P. solanacearum, C. 
gloeosporioides, F. oxysporum 

- 

 
 
Melliawati et al. (2004) melaporkan bahwa bakteri 

endofit HL.38B.83 yang berasal dari Tanam Nasional 
Gunung Halimun mempunyai daya hambat yang sangat 
luas terhadap pertumbuhan X. campestris dan hasil analisis 
KLT menunjukkan ada dua spot yang berbeda dari 
standard (media) yang berarti dihasilkan senyawa lain 
(bioaktif) yang menghambat mikrobia patogen. Dalam 
penelitian ini isolat bakteri HL.50B.106 yang berasal dari 
tanaman Mallotus paniculatus yang mempunyai nama 
daerah calik angin menunjukkan kemampuan menghambat 
pertumbuhan dua jenis kapang sekaligus, yaitu: C. 
gloeosporioides dan F. oxysporum. Kedua jenis kapang 
patogen tersebut menyebabkan penyakit busuk buah dan 
layu pada tanaman tomat (Wiryanta, 2002). Hasil analisis 
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KLT dari ekstrak bakteri HL.50B.106 yang sudah melalui 
pemurnian memperlihatkan satu spot dari masing masing 
fraksi (Gambar 2). Berdasarkan hasil tersebut, bakteri 
endofit tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan 
dalam menghasilkan senyawa aktif antikapang patogen.  

Hasil pemurnian melalui kolom pemisah diperoleh fraksi 
fraksi (Gambar 2), ada empat fraksi masing-masing 
diperoleh nilai Rf 0,51; 0,52; 0,62 dan 0,64. Gambar 3 hasil 
KLT dari ekstrak bakteri Hl.12B.19 dan HL.13B.21 
memperlihatkan adanya senyawa yang berbeda dari 
standar (medium) baik yang larut dalam air maupun dalam 
khloroform. Nilai Rf. pada HL.12B.19 dan HL.13B.21 yang 
larut dalam khloroform masing masing 0,92 dan 0,78 
sementara yang tidak larut dalam khloroform nilai Rf. 0,34 
dan 0,56. Hasil tersebut merupakan senyawa aktif yang 
dihasilkan oleh bakteri endofit yang mampu menghambat 
pertumbuhan mikrobia patogen (ditunjukkan adanya zonasi 
jernih pada seleksi awal dalam media padat seperti terlihat 
pada Gambar 1. Fraksi fraksi hasil KLT setelah melalui 
penyemprotan dengan Ce2SO4 menunjukkan warna ungu.  

KESIMPULAN 

Bakteri endofit tanaman hutan Indonesia mempunyai 
prospek dalam menghasilkan senyawa aktif yang berguna 
untuk memproteksi serangan mikrobia patogen tanaman 
(Xanthomonas campestris, Pseudomonas solanacearum, 
Colletroticum gloeosporioides, dan Fusarium oxysporum). 
Seratus bakteri mampu menghambat pertumbuhan mikrobia 
pathogen, beberapa di antaranya mampu menghambat 2-3 
jenis mikrobia pathogen). Hasil seleksi diperoleh lima isolat 
bakteri dengan kode isolate CBN.3B.19, HL.12B.19, 
HL.20B.38, HL.39B.88, dan HL.11B.16 mampu 
menghambat pertumbuhan tiga mikrobia patogen 
(Xanthomonas campestris, Pseudomonas solanacearum, 
Colletroticum gloeosporioides). Hasil analisis KLT terhadap 
ekstrak HL.50B.106, HL.12B.19 dan HL.13B.21 
mengandung senyawa aktif (steroid) yang mampu 
menghambat pertumbuhan mikrobia patogen.  
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ABSTRACT 

The research of the physical and mechanical characteristic of rattans stem of 10 species of the genus Calamus from Bancea Nature 
Reserve and Lore Lindu National Park in Central Sulawesi had been conducted. The aims of this research were to describe phylogenetic 
relationship of those species based on physical and mechanical characteristic with cladistic approach (cladogram). The research had been 
used descriptive method, i.e. specific gravity, parallel attracting firmness of fiber, firmness stress parallels of flex firmness, and fiber/static 
curve. It was reconciled with standard of ASTM D no 143-52 with a few which has modified. The data was analyzed by ANOVA. The result 
indicated that the mechanical and physical characteristic of Calamus rattan can be made as distinguishing evidences. It can be compiled by 
a new classification in the form of cladistic (classification of numeric) as complement of previous classification.  
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PENDAHULUAN 

Rotan tumbuh subur di daerah tropik, termasuk 
Indonesia. Di Indonesia rotan tumbuh secara alami dan 
tersebar luas di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 
dan Irian Jaya (Papua). Di Sulawesi, rotan terutama 
ditemukan di Kendari, Kolaka, Towuti, Donggala, Poso, 
Buol Toli-toli, Gorontalo, Palopo, Buton, dan Pegunungan 
Latimojong (Alrasjid, 1980). Rotan merupakan salah satu 
kelompok tumbuhan yang memiliki jumlah spesies yang 
cukup besar dengan tingkat variasi yang tinggi. Dalam 
klasifikasi tumbuhan, rotan termasuk anak suku 
Calamoideae yang terdiri atas sembilan marga. Dransfield 
(1974) dan Menon (1979) mengemukakan bahwa di Asia 
Tenggara diperkirakan terdapat lebih dari 516 jenis rotan 
yang berasal dari sembilan marga, yaitu Calamus, 
Daemonorops, Korthalsia, Plectocomia, Plectocomiopsis, 
Myrialepis, Calosphata, Bejaudia, dan Ceratolobus. Furtado 
(1951) menambahkan marga Carnera dan Scizophata. 

Pengelompokan rotan dalam klasifikasi tumbuhan, 
hingga saat ini masih didasarkan pada ciri morfologi. 
Pengelompokan suatu takson seperti itu sering 
menimbulkan keraguan dalam klasifikasi terutama 
kelompok tumbuhan yang memiliki anggota (spesies) yang 
cukup besar (Rivai, 1988) seperti halnya rotan. Calamus 
sebagai salah satu dari sembilan marga rotan merupakan 
marga yang memiliki jumlah jenis (spesies) yang paling 
banyak (±330 jenis). Di Sulawesi Tengah diperkirakan 

terdapat 28 jenis rotan (Mogea, 1990). Pengelompokan 
jenis-jenis rotan lazimnya didasarkan atas persamaan ciri 
yang dimiliki setiap jenis. Penentuan jenis rotan dapat 
melalui identifikasi berdasarkan karakter morfologi organ 
tanaman, yaitu: akar, batang, daun, bunga, buah, dan alat-
alat tambahan. Dransfield (1974) menjelaskan bahwa 
penentuan jenis rotan, dapat melalui jumlah batang setiap 
rumpun, sistem perakaran, bentuk dan jenis alat pemanjat, 
bentuk dan perkembangan daun, serta bunga dan buah. 
Meskipun demikian kadang-kadang ditemukan keraguan 
dalam penempatan suatu takson dalam klasifikasi, misalnya 
terdapat empat jenis rotan yang secara morfologis sama 
dan digolongkan jenis tohiti, ternyata setelah diteliti sifat 
lainnya, seperti sifat genetik ditemukan perbedaan yang 
mendasar sehingga keempatnya harus dibedakan minimal 
pada tingkatan takson varietas. 

Untuk menghindari keraguan penempatan suatu takson 
dalam klasifikasi tumbuhan berdasarkan sifat morfologi, 
perlu dilakukan analisis kedekatan berdasarkan sifat 
anatomi, fisik, dan mekanik. Hal itu dimungkinkan karena 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa sifat anatomi, fisik 
dan mekanik tumbuhan dapat dijadikan karakter pembeda 
pada setiap tingkatan takson rotan hingga pada tingkat 
spesies/varietas, serta dapat dijadikan dasar klasifikasi 
(Yudodibrata, 1984a; Liese dan Weiner, 1987; Astuti, 1991; 
Tellu, 1992). Sifat-sifat tersebut dapat dijadikan dasar 
pembuatan kunci determinasi, sebagai pelengkap kunci 
yang telah disusun berdasarkan sifat morfologi. Sifat fisik 
dan mekanik rotan diduga dapat pula digunakan sebagai 
salah satu petunjuk pada identifikasi tingkat jenis atau 
varietas, serta dapat dijadikan dasar dalam menganalisis 
kedekatan setiap jenis rotan. (Siripatanadilok, 1974; Cutler, 
1978; Yudodibroto, 1984b; Manokaran, 1985). 
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Beberapa karakter fisik dan mekanik yang 
mempengaruhi kualitas rotan dan dapat dijadikan sebagai 
karakter pembanding adalah berat jenis, kekuatan tarik 
sejajar serat, kekuatan tekan sejajar serat dan kekuatan 
lentur/lengkung statik. Yudodibroto (1984a, b) menjelaskan 
bahwa kekuatan tarik sejajar serat rotan berhubungan 
dengan jumlah sel-sel sklerenkim yang mengelilingi berkas 
pengangkut. Persentase sklerenkim yang menyebabkan 
kekuatan tarik sejajar serat lebih besar pula. Soenardi 
(1976a; 1976b) mengemukakan bahwa banyaknya macam 
zat dinding sel, jumlah dan bentuk kristal silika, letak 
molekul selulosa dalam dinding sel merupakan petunjuk 
tentang tingkat kekuatan tarik sejajar serat dan kekuatan 
tekan sejajar serat. Ciri tersebut dapat digunakan untuk 
kepentingan klasifikasi. Pada saat ini, perkembangan 
taksonomi tumbuhan telah memasuki tahap taksonomi 
numerik. Salah satu pendekatannya adalah sistem kladistik, 
yaitu suatu pendekatan yang menggambarkan kedekatan 
suatu jenis tanaman dengan jenis lainnya dalam satu 
marga atau antar marga dalam bentuk kladiogram.  

Penelitian secara khusus tentang ciri fisik dan mekanik 
rotan untuk keperluan klasifikasi, hingga sekarang belum 
banyak dilakukan, walaupun hal ini penting dalam 
menentukan kualitas dan klasifikasi rotan. Penelitian 
mengenai sifat fisik dan mekanik terhadap jenis-jenis rotan 
yang tumbuh di Sulawesi perlu dilakukan sebagai bahan 
untuk menganalisis tingkat kedekatan setiap jenis, 
khususnya beberapa jenis dari marga Calamus. Penelitian 
ini bertujuan untuk: (i) mengevaluasi tingkat kedekatan 
jenis-jenis Calamus berdasarkan ciri fisik dan mekaniknya 
dengan teknik pendekatan kladistik; (ii) membuat 
kladiogram kedekatan jenis-jenis Calamus yang tumbuh di 
Sulawesi Tengah.  

BAHAN DAN METODE  

Bahan  
Bahan penelitian berupa batang rotan yang dikoleksi 

secara langsung dari kawasan hutan alam Sulawesi 
Tengah. Batang rotan diambil dari dua wilayah, masing-
masing dari Cagar Alam Bancea, Kabupaten Poso dan 
hutan penyangga Taman Nasional Lore Lindu di 
Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala. Pengambilan 
spesimen dilakukan dengan memilih rotan segar yang telah 
matang tebang dan seragam pertumbuhannnya. 

Cara kerja 

Pembuatan sampel uji 
Berat jenis. Sampel uji berat jenis rotan dibuat dari ruas 

batang rotan bulat dan bukan pada buku. Sampel uji 
berukuran 3 cm, dibuat masing-masing dua buah dari posisi 
pangkal, tengah, dan ujung batang. 

Keteguhan tarik sejajar serat. Sampel uji keteguhan 
tarik sejajar serat rotan dibuat dari batang rotan bulat. 
Sampel uji dibuat berukuran 3 mm x 6 mm x 30 cm, dibuat 
masing-masing dua buah dari posisi pangkal, tengah, dan 
ujung batang. 

Keteguhan tekan sejajar serat. Sampel uji keteguhan 
tekan sejajar serat rotan dibuat dari ruas batang rotan bulat 
dan bukan pada buku. Sampel uji berukuran 8 cm, dibuat 
masing-masing dua buah dari posisi pangkal, tengah dan 
ujung batang. 

Keteguhan lengkung statik. Sampel uji keteguhan 
lengkung statik rotan dibuat dari batang rotan bulat. Sampel 
uji berukuran 30 cm. 

Standar pengujian. Ukuran sampel uji didasarkan pada 
standard ASTM no D 143-52 dengan beberapa modifikasi 
(ASTM, 1970). Sampel uji diuji menggunakan mesin penguji 
Universal Hydraulic Testing Model TN20MD Ref. 
TFC0002.1 (buatan Perancis, 2001). Perhitungan nilai-nilai 
setiap parameter dihitung berdasarkan perhitungan yang 
dikembangkan oleh Brown et al. (1952).  

Teknik analisis data 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan Analisis 

Varians (ANAVA). Proses pengolahan data menggunakan 
program SPSS versi 13. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berat jenis rotan 
Hasil pengukuran rata-rata berat jenis rotan disajikan 

Tabel 1. Berdasarkan sidik ragam, nilai F hitung untuk jenis 
rotan dan posisi sampel lebih besar daripada F tabel pada α 
0,01. Hal itu menggambarkan bahwa faktor jenis dan posisi 
sampel berpengaruh sangat nyata terhadap berat jenis 
rotan. Sedangkan interaksi kedua faktor tersebut 
berpengaruh tidak nyata. Karena itu dilanjutkan uji beda 
rerata berat jenis untuk membandingkan dan menentukan 
bobot setiap jenis berdasarkan berat jenis setiap jenis 
rotan. 

 
 
 

Tabel 1. Rerata hasil pengamatan berat jenis, keteguhan tarik sejajar serat, keteguhan tekan sejajar serat, dan keteguhan lentur/ lengkung 
statis rotan. 
 

Nilai rerata 
No Nama jenis Berat jenis Keteguhan tarik 

sejajar serat 
Keteguhan tekan 

sejajar serat 
Keteguhan lentur/ 

lengkung statis 
1 C. inops 0,693a 462,515a 0,693a 684,477a 
2 C. zollingeri 0,688a 416,153b 0,688a 676,540b 
3 C. symphysipus 0,678b 406,440bc 0,678b 675,297b 
4 C. ornatus var. celebicus 0,675b 396,648c 0,675b 606,015c 
5 C. orthostachyus 0,664c 373,788d 0,664c 523,268d 
6 Calamus sp. (sambuta) 0,656d 321,047e 0,656d 508,580e 
7 Calamus sp. (uweepe) 0,655d 317,858e 0,655d 454,963f 
8 C. koordersianus 0,638e 296,245f 0,638e 449,142f 
9 C. lejocaulis 0,627f 285,987f 0,627f 411,068g 
10 C. insignis 0,625f 284,340f 0,625f 403,958h 
Keterangan: angka yang diikuti hurus sama berbeda tidak nyata pada taraf α = 0,01. 
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Hasil uji beda rerata terhadap berat jenis rotan 
menunjukkan bahwa kesepuluh jenis Calamus yang diteliti 
umumnya berbeda sangat nyata antara satu jenis dengan 
jenis lainnya. Berat jenis tertinggi ditunjukkan oleh rotan 
jenis C. inops dan C. zollingerii, sedangkan yang terendah 
ditunjukkan oleh jenis C. lejocaulis dan C. insignis. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa jenis rotan dan posisi 
pengambilan sampel uji (pangkal, tengah, ujung) 
berpengaruh sangat nyata terhadap keteguhan lengkung 
statik, keteguhan tarik sejajar serat, keteguhan tekan 
sejajar serat dan berat jenis rotan pada taraf kepercayaan 
0,01. Perbedaan tersebut diduga disebabkan kadar zat 
skelerenkim pada setiap posisi sampel (pangkal, tengah, 
ujung). Hal ini sesuai dengan pendapat Soenardi (1976a) 
dan Yudodibroto (1984a) bahwa sifat-sifat mekanik rotan 
merupakan fungsi dari sel-sel sklerenkim yang mengurung 
berkas pengangkut. 

Pada penelitian berat jenis, suhu air yang digunakan 
untuk penelitian adalah suhu kamar, sehingga pada saat itu 
berat jenisnya tidak satu, tetapi dianggap satu. Jumlah zat 
kayu yang terdapat di dalam dinding sel rotan ditentukan 
oleh tebal dinding sel, besar sel, banyaknya sel yang 
berdinding tebal, dan lignifikasi dinding sel. Sel-sel pada 
jaringan rotan yang mempunyai dinding tebal adalah sel 
sklerenkim. Besarnya berat jenis banyak ditentukan oleh 
keadaan sel sklerenkim (jumlah, kadar lignifikasi, dan 
ukuran). Rotan yang mempunyai berat jenis lebih tinggi 
memiliki zat dinding sel lebih tinggi pula. Kenyataan 
tersebut sejalan dengan pendapat Soenardi (1976a) bahwa 
berat jenis merupakan petunjuk yang baik tentang 
banyaknya zat dinding sel. Hal itu sesuai pula dengan 
beberapa hasil penelitian sebelumnya bahwa penentuan 
berat jenis diikuti oleh kenaikan jumlah sklerenkim (Astuti, 
1991; Sulaiman dan Lim, 1991; Tellu, 1992). 

Keteguhan tarik sejajar serat rotan 
Hasil pengukuran rata-rata keteguhan tarik sejajar serat 

rotan disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan analisis sidik 
ragam, nilai F hitung untuk jenis rotan dan posisi sampel 
lebih besar daripada F tabel pada α = 0,01. Hal itu 
menggambarkan bahwa faktor jenis dan posisi sampel 
berpengaruh sangat nyata terhadap keteguhan tarik sejajar 
serat rotan. Interaksi kedua faktor tersebut berpengaruh 
tidak nyata, karena itu dilanjutkan uji beda rerata berat jenis 
untuk membandingkan dan menentukan bobot setiap jenis 
keteguhan tarik sejajar serat setiap jenis rotan. Hasil uji 
beda rerata terhadap keteguhan tarik sejajar serat rotan 
menunjukkan bahwa kesepuluh jenis Calamus yang diteliti 
umumnya berbeda sangat nyata antara satu jenis dengan 
jenis lainnya. Keteguhan tarik sejajar serat tertinggi 
ditunjukkan oleh rotan jenis Calamus sp. (sambuta), 
sedangkan yang terendah ditunjukkan oleh rotan C. 
koordersianus. 

Keteguhan tekan sejajar serat 
Hasil pengukuran rata-rata keteguhan tekan sejajar 

serat rotan disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan sidik 
ragam, nilai F hitung untuk jenis rotan dan posisi sampel 
lebih besar daripada F tabel pada α = 0,01. Hal itu 
menggambarkan bahwa faktor jenis dan posisi sampel 
berpengaruh sangat nyata terhadap keteguhan tekan 
sejajar serat rotan. Interaksi kedua faktor tersebut 
berpengaruh tidak nyata, karena itu dilanjutkan uji beda 
rerata berat jenis untuk membandingkan dan menentukan 
bobot setiap jenis keteguhan tarik sejajar serat setiap jenis 
rotan. Hasil uji beda rerata terhadap keteguhan tekan 

sejajar serat rotan menunjukkan bahwa kesepuluh jenis 
Calamus yang diteliti umumnya berbeda sangat nyata 
antara satu jenis dengan jenis lain. Keteguhan tekan sejajar 
serat tertinggi ditunjukkan oleh rotan jenis C. ornatus var. 
celebicus, sedangkan yang terendah ditunjukkan oleh rotan 
Calamus sp. (uweepe). 

Keteguhan lentur/lengkung statis 
Hasil pengukuran keteguhan lengkung statik rotan 

disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan analisis sidik ragam, 
nilai F hitung untuk jenis rotan dan posisi sampel lebih 
besar daripada F tabel pada α = 0,01. Hal itu 
menggambarkan bahwa faktor jenis dan posisi sampel 
berpengaruh sangat nyata terhadap keteguhan lengkung 
statik rotan. Interaksi kedua faktor tersebut berpengaruh 
tidak nyata, karena itu dilanjutkan uji beda rerata berat jenis 
untuk membandingkan dan menentukan bobot setiap jenis 
keteguhan lengkung/statik setiap jenis rotan. Hasil uji beda 
rerata terhadap keteguhan lengkung statik rotan 
menunjukkan bahwa kesepuluh jenis Calamus yang diteliti 
umumnya berbeda sangat nyata antara satu jenis dengan 
jenis lainnya. Keteguhan lentur/lengkung statis tertinggi 
ditunjukkan oleh jenis Calamus sp. (sambuta), sedangkan 
yang terendah ditunjukkan oleh rotan C. koordersianus. 

Batang rotan tersusun oleh sebagian besar sel-sel 
parenkim dan sel-sel sklerenkim. Pada pengukuran 
sklerenkim, yang diukur adalah panjang dan lebar sel-sel 
serat, dan diameter parenkim besar. Hasil pengukuran 
panjang serat rotan menunjukkan perbedaan nyata di 
antara jenis rotan yang diteliti (Astuti, 1991 dan Tellu, 1992; 
2005a; 2005b). Perbedaan tersebut diduga mempengaruhi 
keteguhan tarik sejajar serat, keteguhan tekan sejajar serat, 
berat jenis dan keteguhan lengkung statis rotan. Hasil 
tersebut apabila  dibandingkan dengan hasil penentuan 
berat jenis dan perhitungan jumlah sklerenkim 
menunjukkan bahwa kenaikan panjang serat diikuti oleh 
kenaikan jumlah sklerenkim, diikuti pula oleh kenaikan berat 
jenis. Sel-sel sklerenkim yang berdinding tebal dan panjang 
menggambarkan ukuran selnya besar sehingga kenaikan 
panjang serat diikuti oleh kenaikan berat jenis. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Soenardi (1976a) bahwa berat 
jenis merupakan petunjuk yang baik tentang banyaknya 
komponen dinding sel. 

Hasil analisis keteguhan tarik sejajar serat, 
menunjukkan perbedaan sangat nyata antara jenis-jenis 
rotan yang diteliti. Karakter ini dapat dijadikan sebagai 
karakter yang penting dalam klasifikasi rotan. Apabila suatu 
jenis rotan memiliki keteguhan tarik sejajar serat tinggi, 
maka tingkat kekuatan rotan tersebut tergolong tinggi, 
sehingga tidak mudah pecah atau retak. Kedekatan satu 
jenis rotan dengan jenis lainnya dapat ditentukan 
berdasarkan tingkat kesamaan keteguhan tarik sejajar 
masing-masing seratnya. 

Hasil analisis keteguhan tekan sejajar serat, 
menunjukkan perbedaan sangat nyata antara satu jenis 
dengan jenis lain. Kenyataan ini dapat dijadikan sebagai 
karakter yang penting dalam klasifikasi rotan. Jenis rotan 
yang memiliki tingkat kekuatan yang baik terutama sebagai 
rotan utuh dapat ditunjukkan oleh tingkat keteguhan tekan 
sejajar seratnya. Makin tinggi tingkat keteguhan serat rotan, 
makin tinggi pula tingkat kekuatannya. Hal itu disebabkan 
jenis rotan memiliki keteguhan tekan sejajar serat yang 
tinggi menggambarkan bahwa jenis rotan tersebut memiliki 
jumlah dan ketebalan dinding sel sklerenkim yang tinggi. 
Hal ini sejalan dengan pendapat Soenardi (1976a). 
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Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat dijelaskan 
bahwa terdapat indikasi adanya perbedaan ciri fisik dan 
mekanik pada setiap jenis rotan. Sifat itu dapat digunakan 
untuk kepentingan klasifikasi. Menurut Liese dan Weiner 
(1987) struktur anatomi batang menunjukkan variasi yang 
penting untuk membedakan jenis rotan dan diduga 
berhubungan dengan ciri fisik dan mekanik batang. Oleh 
karena itu ciri fisik dan mekanik batang rotan dapat 
dijadikan sebagai petunjuk penyusunan kunci determinasi 
tambahan bagi rotan sebagai pelengkap kunci determinasi 
yang berdasarkan karakter morfologinya. Beberapa hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ciri fisik dan mekanik rotan 
dapat dijadikan sebagai faktor pembeda setiap jenis rotan, 
namun belum ada hasil penelitian rotan yang secara 
langsung menyusun kunci identifikasi berdasarkan ciri fisik 
dan mekanik batang.  

Penetapan kedekatan jenis-jenis Calamus dengan 
pendekatan kladistik 

Penetapan suatu jenis rotan dalam klasifikasi selama ini 
hanya didasarkan pada penampakan luar (morfologi luar) 
saja. Karakter yang dijadikan penentu tingkat kedekatan 
dalam klasifikasi adalah morfologi batang seperti panjang 
ruas, diameter, tekstur, warna dan penampakan batang; 
bentuk daun, bunga, dan buah serta alat-alat tambahan lain 
seperti sirus dan flagel. Karakter tersebut bervariasi 
menurut jenis. Variasi ini memberikan indikasi mengenai 
perbedaan dan persamaan jenis rotan berdasarkan 
karakter morfologi (Dransfield, 1974). Beberapa penelitian 
terdahulu telah menunjukkan adanya indikasi bahwa tingkat 
kedekatan jenis rotan dapat pula ditentukan berdasarkan 
ciri/karakter anatomi, fisik, dan mekanik (Yudodibroto, 
1984b; Parameswaran dan Liese, 1985; Tellu, 1992). 

Dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi mengenai 
karakter fisik dan mekanik rotan yang dapat dijadikan 
sebagai penentu tingkat kedekatan jenis-jenis rotan sebagai 
pelengkap berdasarkan karakter morfologi. Hasil tersebut 
sejalan dengan beberapa indikasi yang ditunjukkan dalam 
penelitian sebelumnya, seperti Tomlinson (1961), 
Yudodibroto (1984b), Parameswaran dan Liese (1985), 
Nyuwito (1987), Weiner dan Liese (1990), Astuti (1991), 
dan Tellu (1992; 2005a; 2005b). Beberapa hasil penelitian 
lain menunjukkan adanya indikasi bahwa karakter fisik dan 
mekanik rotan sangat ditentukan oleh karakter anatominya 
(Astuti, 1991; Tellu, 2005a, b). Perpaduan antara karakter 
anatomi dengan fisik dan mekanik tidak dapat dipisahkan 
satu dengan lainnya. Karakter anatomi yang baik akan 
menunjukkan karakter fisik yang baik pula, karena karakter 
fisik dan mekanik rotan sangat tergantung pada kedekatan 
karakter anatominya. 

Berdasarkan data penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa 
penentuan kedekatan setiap jenis rotan berdasarkan 
karakter morfologi, sejalan dengan karakter fisik dan 
mekanik dalam menentukan tingkat kedekatan jenis rotan. 
Tingkat kedekatan jenis rotan ditentukan oleh perpaduan 
sifat-sifat morfologi dan sifat fisik rotan itu sendiri. Karakter 
penentu kedekatan rotan berdasarkan ciri fisik dan mekanik 
dalam penelitian ini yang dapat dijadikan penentu 
kedekatan adalah berat jenis, keteguhan tarik sejajar serat, 
keteguhan tekan sejajar serat, dan keteguhan 
lentur/lengkung statis. Berdasarkan hasil analisis data, 
dapat ditetapkan bobot masing-masing karakter sebagai 
nilai kladistik setiap jenis (Tabel 2). Nilai-nilai tersebut 
berdasarkan urutan rangking dari hasil uji BNT. Nilai (bobot) 
yang sama pada setiap karakter menunjukkan perbedaan 
tidak nyata setiap jenis rotan. 

 

Tabel 2. Nilai kladistik berdasarkan sifat fisik. 
 

Bobot setiap karakter 
berdasarkan uji BNT No. Nama jenis 
A B C D 

Bobot 
total 

1 C. inops 11 7 11 13 48a 
2 C. ornatus celbicus 9 9 15 13 46a 
3 C. zollingeri 11 7 13 11 42b 
4 Calamus sp. (sambuta) 5 11 13 15 30c 
5 C. symphysipus 9 3 7 9 28c 
6 C. orthostachyus 7 3 9 5 24d 
7 C. lejocaulis 1 5 7 7 20e 
8 Calamus sp (uweepe) 5 1 1 5 12f 
9 C. insignis 1 1 5 3 10fg 

10 C. koordersianus 3 1 3 1 8fg 
Keterangan: A = berat jenis, B = keteguhan tekan sejajar serat, C = 
keteguhan tarik sejajar serat, D = keteguhan lentur/lengkung statik. 
 
  

Berdasarkan hasil analisis uji beda rerata terhadap nilai 
kladistik sifat fisik setiap jenis rotan, dapat disusun 
kladiogramnya (Gambar 1). 
 
 

 
 
Gambar 1. Kladiogram berdasarkan sifat fisik. Keterangan: A = C. 
inops, B = Calamus sp. (sambuta), C = C. zollingerii, D = Calamus 
sp. (sambuta), E = C. symphysipus, F = C. orthostachyus, G = C. 
lejocaulis, H = C. Calamus sp. (uweepe), I = C. insignis, J = C. 
koordersianus. 
 

 
Kladiogram tersebut menggambarkan kedekatan setiap 

jenis Calamus. Penetapan kedekatan rotan berdasarkan 
karakter fisik dan mekanik dilakukan dengan memberi 
bobot sesuai rentang nilai yang telah ditetapkan menurut 
kriteria dan hasil uji BNT. Berdasarkan nilai pembobotan 
masing-masing karakter, dapat dihitung bobot setiap 
karakter. Dari hasil pembobotan tersebut, dapat disusun 
secara stratifikasi kedekatan setiap jenis Calamus sesuai 
hasil uji beda reratanya. Jenis Calamus yang menunjukkan 
perbedaan nyata menurut uji BNT diurutkan sesuai bobot 
totalnya dari total terendah ke bobot total tertinggi. Jenis 
Calamus yang berbeda tidak nyata disusun sekelompok 
dengan tetap mengurutkannya sesuai bobot masing-
masing. 

Urutan kedekatan setiap jenis rotan pada kladiogram 
tersebut ditetapkan berdasarkan besarnya nilai kladistik 
karakter fisik dan mekanik masing-masing rotan. Makin 
sedikit selisih (perbedaan) nilai kladisitiknya, maka makin 

  A       B        C      D       E                F         G            H      I         J 
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dekat posisi antara satu dengan yang lain. Makin tinggi 
selisih nilai kladistiknya, maka makin jauh jarak antara satu 
dengan yang lain. Hal itu menunjukkan perbedaan posisi 
setiap jenis rotan dalam kladiogram sebagaimana 
ditunjukkan dalam Gambar 1. Kladiogram tersebut 
terbentuk berdasarkan perbedaan nilai setiap jenis rotan. 
Kedekatan setiap jenis rotan dengan jenis lain tergantung 
pada besarnya perbedaan nilai kladistik setiap jenis rotan. 

Berdasarkan kladiogram tersebut di atas, dapat 
dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara satu jenis 
rotan dengan jenis yang lain. Hal itu ditunjukkan oleh jarak 
(posisi) setiap jenis rotan pada kaldiogram (Gambar 1.). 
Masing-masing jenis rotan menunjukkan perbedaan yang 
diilustrasikan oleh jarak setiap jenis dalam kladiogram. 
Besarnya perbedaan setiap jenis rotan menunjukkan urutan 
kedekatan masing-masing rotan, namun perbedaan urutan 
tersebut tidak memberikan indikasi sebagai suatu 
perbedaan yang kuat untuk dijadikan indikator terbentuknya 
pemisahan pada tingkat marga, tetapi diduga akan 
mengarah ke terbentuknya kelompok sub-marga. Hal itu 
disebabkan perbedaan setiap jenis rotan amat kecil. 

KESIMPULAN 

Sifat fisik dan mekanik rotan dapat dijadikan sebagai 
karakter pembeda setiap jenis Calamus, sehingga dapat 
disusun suatu klasifikasi baru dalam bentuk kladistik 
(klasifikasi numerik) sebagai pelengkap klasifikasi 
berdasarkan karakter morfologi sebelumnya. Hasil 
perhitungan kladistik dapat dijadikan dasar dalam 
menyusun kladiogram beberapa jenis Calamus dari 
Sulawesi Tengah. Sifat fisik dan mekanik rotan yang dapat 
dijadikan penentu kedekatan rotan adalah berat jenis, 
keteguhan tarik sejajar serat, keteguhan tekan sejajar serat 
dan keteguhan lentur/ lengkung statis. 
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Tumbuhan Paku di Cagar Alam Sago Malintang, Sumatera Barat 
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Ferns in Sago Malintang Nature Reserve, West Sumatra and their acclimatization in 
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ABSTRACT 

Sago Malintang Nature Reserve is one of conservation area in West Sumatra which have some potential plants. Ferns is one group which 
can be found ini this area, which several of them are attractive and useful. The aims of the research were to inventory ferns in Sago 
Malintang Nature Reserve and to know the acclimatization process of these species in Bogor Botanical Garden. The method used in this 
research were explorative method at the place and observation of the growth of living collections in Bogor Botanical Garden. The result 
showed that there were approximately 17 species of ferns in Sago Malintang Nature Reserve. Bogor Botanical Garden collected 11 species 
of them. The botanical information of each species is presented in this paper. The acclimatization process of these species in Bogor 
Botanical Garden has a good condition. 
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PENDAHULUAN 

Cagar Alam Sago Malintang merupakan salah satu 
kawasan konservasi in-situ di Propinsi Sumatera Barat 
yang secara administrasi pemerintahan termasuk dalam 2 
(dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten 
Tanah Datar. Luas secara keseluruhan kawasan ini sekitar 
5.486 hektar, terletak pada ketinggian 1.060-2.000 m di 
atas permukaan laut, dengan kondisi berbukit sampai 
gunung. Puncak dari kawasan ini merupakan puncak 
Gunung Sago Malintang. Sibaladung merupakan salah satu 
pintu masuk dari 6 pintu masuk yang ada di kawasan CA 
Sago Malintang. Secara umum topografi hutan di kawasan 
Sibaladung ini berbukit sampai bergunung dengan 
kemiringan 45°-90° dan ketinggian tempat antara 1.060-
1.280 m dpl. Nilai pH tanah berkisar antara 4,5-7. Suhu 
udara rata-rata selama kegiatan mulai dari pagi, siang 
sampai malam hari masing-masing 15°C, 20°C, dan 15°C. 
Kelembaban udara rata-rata mulai dari pagi, siang sampai 
malam hari masing-masing 80%, 60%, dan 80%. Kondisi 
hutan ternaung sampai agak terbuka (Hartini, 2005) . 

Secara umum kondisi hutan masih cukup baik, 
merupakan hutan sekunder. Keragaman flora yang ada 
masih cukup tinggi. Selain ditemukan jenis-jenis flora asli, 
juga ditemukan jenis-jenis tumbuhan pioner seperti jenis-
jenis Ficus spp., Melastoma malabathricum, Calliandra, 
Macaranga dan Mallotus. Di kawasan tersebut masih dapat 
dijumpai jenis-jenis yang menarik dan belum ada koleksinya 

di Kebun Raya Bogor. 
Di kawasan CA Sago Malintang kurang dapat dijumpai 

pohon-pohon dengan ukuran yang besar. Menurut 
informasi dari penduduk setempat, kawasan hutan di 
Sibaladung mulai mengalami penebangan pada tahun 
1960-an. Maksud penebangan tidak untuk tujuan komersial, 
namun sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti 
untuk membuat rumah dan perabotannya. Jenis-jenis 
pohon yang mendominasi kawasan ini antara lain dari suku 
Fagaceae (Castanopsis dan Quercus), suku Theaceae 
(Schima wallichii), suku Lauraceae (Dehaasia, Cryptocarya, 
dan Cinnamomum caesia), Sterculiaceae (Pterospermum 
javanicum), Flacourtiaceae (Flacourtia rukam), dan 
Myrtaceae (Syzygium sp.). Tumbuhan perdu yang banyak 
ditemukan antara lain Ardisia villosa, Psychotria sp., 
Clausena sp., Cyathea contaminans, pohon harum malam 
(Oleaceae), dan jenis-jenis dari suku Araliaceae 
(Schefflera, Arthrophyllum). Tumbuhan bawahnya 
didominasi oleh Tacca chantrieri, Cyrtandra, jenis-jenis 
Zingiberaceae (Globba spp., Zingiber, Amomum), Labisia 
pumila, Iresine hersbtii, jenis-jenis Araceae (Alocasia, 
Homalomena, dan Scindapsus), serta jenis-jenis anggrek 
tanah dan tumbuhan paku. Jenis-jenis tumbuhan epifit juga 
ditemukan antara lain anggrek dan tumbuhan paku. 

Kawasan hutan di Sibaladung berbatasan langsung 
dengan ladang-ladang milik rakyat. Sebagian besar ladang-
ladang tersebut ditanami dengan kayu manis, jenis-jenis 
palawija serta sayur-sayuran. Kawasan cagar alam 
berbatasan langsung dengan ladang masyarakat, namun 
upaya untuk memperluas area perladangan tidak dilakukan 
oleh masyarakat. Masyarakat turut menjaga hutan dengan 
baik, meskipun upaya untuk mengambil kayu oleh 
beberapa oknum masih terjadi. Kalau upaya pelestarian 
hutan tidak dilakukan, maka masyarakat sendirilah yang 
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akan menanggung akibatnya. Masyarakat sangat meng-
gantungkan air untuk kehidupan sehari-harinya dari hutan, 
sehingga kerusakan hutan dapat menyebabkan kekurangan 
air. 

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengungkap keraga-
man jenis tumbuhan paku di kawasan CA Sago Malintang 
dan (ii) mengetahui proses aklimatisasi jenis-jenis tersebut 
di Kebun Raya Bogor. Hasil dari pengamatan ini diharapkan 
dapat dijadikan data awal dan menjadi langkah awal 
strategi konservasinya di masa yang akan datang. 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian dilakukan di kawasan konservasi CA Sago 
Malintang, pada bulan Agustus-September 2005 yaitu di 
kawasan Sibaladung yang meliputi hutan Guguk Nembulek, 
hutan Kepala Bandar, hutan Kaki Bukit Cimpago, hutan 
Lereng Anak Kayu, hutan Perumahan Gudang Putaran 
Jiwo, hutan Bukit Sirayun, hutan Ngalao Datuk Gindo Nan 
Panjang, hutan Lekuk Peraku Batu, dan hutan Palak 
Payung.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksploratif. Jenis-jenis tumbuhan paku yang 
ditemukan sebagian diambil koleksi hidupnya untuk 
dikonservasi di Kebun Raya Bogor. Pengoleksian material 
berupa anakan dilakukan dengan cara memutar seedling 
beserta tanah yang ada di sekitarnya. Tanah yang 
menempel di akar dibersihkan dengan air sampai bersih. 
Untuk mengurangi penguapan yang berlebihan, dilakukan 
pengurangan atau penggundulan semua daun kecuali 
tunas yang baru muncul. Semua spesimen yang diambil 
diberi label sesuai dengan nama dan asalnya. Koleksi 
kemudian disungkup dengan memasukkannya ke dalam 
plastik herbarium dengan sedikit digembungkan lalu diikat. 
Dengan metode ini tumbuhan dapat bertahan lama, selain 
itu akar dan tunas barupun akan tumbuh. 

Untuk jenis-jenis yang belum diketahui nama jenis, 
marga maupun sukunya diambil spesimen herbariumnya 
guna dilakukan identifikasi lebih lanjut. Untuk pembuatan 
spesimen herbarium diambil daun yang mendukung spora. 
Spesimen dengan daun yang steril sangat sulit untuk 
diidentifikasi. Herbarium dibuat dengan cara spesimen 
dibungkus dengan kertas koran dan disimpan dalam plastik 
polythen serta disiram dengan alkohol 70%. Kantong plastik 
yang telah penuh dengan material, ujung kantong yang 
terbuka ditutup dengan lackband dan dimasukkan dalam 
karung plastik. Dengan teknik ini diusahakan spesimen 
dapat terbungkus dengan rapi. Untuk identifikasi digunakan 
spesimen acuan yang tersimpan di Herbarium Bogoriense 
dan pustaka. 

Parameter pengamatan di lapangan yang digunakan 
adalah pertelaan jenis yang diamati, data mikro dan 
makroklimat, serta kegunaannya/potensinya. Pengamatan 
ekologi dilakukan dengan cara mengamati, mengetahui, 
mengukur antara lain letak koleksi, habitat, ketinggian 
tempat, pH tanah, suhu udara harian rata-rata, dan 
kelembaban harian rata-rata, dan lain-lain. Data ekologi ini 
sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi alami jenis-
jenis yang akan dikoleksi untuk menentukan strategi 
konservasinya di Kebun Raya Bogor.  

Proses aklimatisasi jenis-jenis tumbuhan paku hasil 
eksplorasi dilakukan di komplek Pembibitan Kebun Raya 
Bogor. Jenis-jenis yang dikoleksi setibanya di Kebun Raya 
ditanam di polybag dengan media campuran tanah dan 
kompos dengan perbandingan 1:1. Koleksi ditempatkan di 
bawah naungan berparanet. Pengamatan dilakukan 

seminggu sekali untuk mengetahui pertumbuhan dan 
perkembangan koleksi. 

Pengoleksian material tumbuhan paku dari lokasi 
penelitian dilakukan dengan cara memutar tumbuhan 
beserta tanah yang ada di sekitarnya pada jenis terestrial 
atau mencabutnya pada jenis epifit.  Tanah dan humus 
yang menempel di akar dibuang, lalu dibungkus dengan 
plastik hitam dan diberi label. Pemakaian plastik berwarna 
hitam bertujuan untuk mempetahankan kestabilan auksin 
dalam akar. Dilakukan pula pengurangan daun atau bagian 
lainnya untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. 
Setelah sampai di camp media diganti dengan moss atau 
tissue basah. Sebelum dibungkus dengan media, akar 
direndam dalam larutan perangsang tumbuh akar, rootone-
f, dan dibungkus dengan plastik. Material kemudian 
disimpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari 
sampai waktu pengepakan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman jenis 
Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi 

terungkap bahwa di kawasan CA Sago Malintang terdapat 
17 jenis tumbuhan paku yaitu Aglaomorpha drynarioides 
(Hooker) M.C. Roos, Angiopteris evecta (G. Forster) 
Hoffmann, Asplenium adiantoides (L.) C. Chr., Asplenium 
nidus L., Asplenium normale Don., Asplenium scortechinii 
Bedd., Botrychium daucifolium Wall., Cyathea contaminans 
(Wall. ex Hook.) Copel., Drynaria quercifolia (Linnaeus) 
Smith, Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis., 
Lepisorus longifolius (Blume) Holttum, Lycopodium 
squarrosum Forst., Pteris argyraea T. Moore, Pteris biaurita 
Linnaeus, Pteris semipinnata Linnaeus, Pyrrosia lanceolata 
(Linnaeus) Farwell, dan Taenitis blechnoides (Wild.) 
Swartz. yang hampir semuanya berpotensi sebagai 
tanaman hias. Dari ke-17 jenis tersebut hanya sebagian 
kecil yang sudah dimanfaatkan khususnya untuk tujuan 
tersebut di atas seperti Angiopteris evecta, Asplenium 
adiantoides, Asplenium nidus, Asplenium normale, 
Asplenium scortechinii, Botrychium daucifolium, Cyathea 
contaminans, Lycopodium squarrosum, Pteris argyraea, 
Pteris biaurita, dan Pteris semipinnata. Sebagian jenis 
tumbuhan lainnya belum dimanfaatkan walaupun 
perawakannya juga sangat menarik. Berikut diuraikan 
pengetahuan botani tentang masing-masing jenis tumbuhan 
paku di kawasan CA Sago Malintang. 

Aglaomorpha drynarioides (Hooker) M.C. Roos 
Anggota suku Polypodiaceae ini mempunyai sinonim 

Acrostichum drynarioides Hook., Photinopteris drynarioides 
Bedd., Dryostachyum drynarioides Kuhn in Miq., 
Polypodium drynarioides H. Christ dan Merinthosorus 
drynarioides Copeland (Hovenkamp et al., 1998). Jenis ini 
mempunyai akar rimpang yang menjalar pendek, tebal 2-3 
cm atau lebih, tertutup oleh sisik-sisik yang tersebar, tidak 
berlilin. Daun dimorfik, tidak bertangkai, bagian pangkal 
bercuping, kadang menyempit, bagian ujung menyirip, 
panjang 50-175 cm, lebar 15-45 cm, ada anak daun di 
bagian ujung. Anak daun steril dengan atau tanpa 
penyempitan di bagian pangkal, panjang 9-26 cm, lebar 2-
2,5 cm, bagian ujung meruncing. Anak daun fertil di bagian 
2/3 dari daun bagian ujung, menyempit, panjang 10-45 cm, 
lebar 0,3-0,5 cm, tertutup penuh oleh sori yang memanjang. 
Sori bentuk garis, tenggelam. 

Jenis ini biasanya tumbuh secara epifitik, membentuk 
susunan seperti keranjang mengelilingi batang; kadang-
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kadang epilitik atau terestrial. Dapat ditemukan di hutan 
primer dan sekunder, di tempat terbuka, 5-30 m di atas 
tanah. Terdapat juga di daerah perkebunan (kelapa, kopi, 
coklat, karet). Tumbuh pada 0-1.800 m dpl. Jenis ini 
tersebar di Malesia-Pasifik. Di Malesia terdapat di 
Sumatera, Peninsular Malaysia, Borneo, Maluku, New 
Guinea, New Britain, New Ireland, dan Kepulauan Solomon 
(Hovenkamp et al., 1998). Di CA Sago Malintang jenis ini 
ditemukan di hutan Guguk Nembulek dan di hutan Lekuk 
Peraku Batu pada ketinggian 1.080-1.200 dpl. Tumbuh 
menempel di pohon besar dalam kelompok besar, di tempat 
agak terbuka. Melihat susunan dan bentuk daun, serta 
untaian sporangia di ujung daun yang sangat indah 
membuat jenis ini berpotensi sebagai tanaman hias. 

Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffmann 
A. evecta termasuk suku Marattiaceae. Dikenal dengan 

nama King fern, giant fern, elephant fern, mule’s-foot fern, 
atau paku gajah. Mempunyai sinonim Polypodium evectum 
G. Forster dan Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. 
Tumbuhan paku terestrial yang sangat besar dengan 
batang tegak dan kokoh dengan daun yang menggerombol. 
Akar rimpang pendek, berdaging, besar, tegak, membentuk 
rumpun sampai tinggi 1 m dan diameter 0,5-1 m. Daun 
majemuk ganda 2, panjang sampai 6 m, tersusun rapat di 
ujung akar rimpang. Tangkai daun ±1/2 dari panjang daun, 
bagian pangkal membengkak dengan sepasang stipula 
yang bentuknya membundar, panjang stipula 5 cm, lebar 7 
cm. Daun panjang sampai 6 m, lebar sampai 2 m, biasanya 
majemuk ganda 2, permukaan atas hijau gelap, permukaan 
bawah lebih terang. Tangkai anak daun membesar di 
bagian pangkal. Anak daun jorong-lanset, panjang 1 m atau 
lebih. Anak-anak daun panjang 20 cm lebar 2,5 cm, jorong, 
tepi bergerigi dangkal, tulang daun tunggal/bercabang. Sori 
pendek, sub marginal, di garis yang tak teratur, ±0,5-1,5 
mm dari bagian tepi (de Winter dan Amorosa, 1992). 

Habitat A. evecta adalah hutan primer-sekunder di 
daerah tropis dan sub tropis. Jenis ini sering terdapat di 
dekat sungai yang ternaung, tempat miring, sepanjang jalan 
kecil di tempat terbuka di hutan, ditemukan mulai 0-1.200 m 
dpl., tersebar luas di daerah tropis mulai Madagaskar dan 
Asia tropis, sepanjang Asia Tenggara, sampai Australia dan 
Polinesia. Di Ambon daun mudanya dimakan, selain itu 
juga dapat digunakan sebagai obat tradisional seperti 
menghentikan pendarahan setelah melahirkan, obat beri-
beri, batuk, demam, sakit maag, obat bisul. 
Penggunaannya sebagai tanaman hias juga telah dilakukan 
(de Winter dan Amorosa, 1992). 

Di CA Sago Malintang ditemukan dua variasi jenis ini, 
namun keduanya disebut dengan nama yang sama yaitu 
paku tapak gajah. Variasi pertama merupakan jenis yang 
umum ditemukan, sedang variasi kedua mempunyai anak 
daun yang lebih besar. Perawakan keduanya hampir sama, 
tumbuh subur di dekat aliran sungai dan di sepanjang jalan 
setapak dengan intensitas cahaya matahari cukup. Variasi 
yang mempunyai anak daun lebih besar (panjang 20-25 
cm, lebar 4-4,5 cm) ada yang menyebutnya dengan 
Angiopteris smithii. Kedua variasi jenis ini ditemukan di 
tempat yang berdekatan, pada ketinggian 1.120 m dpl. 

Asplenium adiantoides (L.) C. Chr. 
Termasuk suku Aspleniaceae. Dikenal dengan nama 

weeping spleenwort, mare’s-tail, atau sickle spleewort. 
Mempunyai sinonim Trichomanes adiatoides L., Asplenium 
falcatum Lamarck dan Asplenium polyodon G. Forster. 
Tumbuhan ini dapat tumbuh secara terestrial maupun epifit. 
Akar rimpangnya menjalar pendek, mendukung daun-daun, 

bagian ujung diselimuti sisik-sisik sepanjang ±5 mm. 
Tangkai daun langsing, panjang sampai 20 cm, berwarna 
hitam pada waktu kering, pada saat masih muda bagian 
dekat pangkalnya mendukung sisik-sisik. Helaian daun 
panjang 20-50 cm, lebar 10-20 cm, majemuk tunggal, 
bagian ujung berbentuk segitiga meruncing. Anak daun 10-
15 buah pada tiap sisi, biasanya berseling, panjang sampai 
12 cm dan lebar sampai 1,5 cm di dekat pangkal, melebar 
di bagian pangkal, meruncing ke arah ujung, bagian tepi 
bergerigi dangkal, tekstur seperti kertas, tulang daun agak 
muncul di permukaan atas daun dan tidak di permukaan 
bawah. Sori panjang, hampir di bagian pangkal sampai 
ujung urat daun. Spora jelas (Hovenkamp et al., 1998). 

Di alam jenis ini biasanya tumbuh di bebatuan (biasanya 
di batu kapur). Di CA. Sago Malintang jenis ini ditemukan 
tanah berbatu di tempat ternaung dekat aliran air yang 
lembab pada ketinggian 1.120 m dpl. Di alam jenis ini 
tersebar mulai dari Madagaskar, India, Malaysia, New 
Guinea, Australia, sampai New Zealand (Hovenkamp et al., 
1998). 

Asplenium nidus L. 
A. nidus termasuk suku Aspleniaceae. Biasanya dikenal 

dengan nama bird’s nest fern, pakis sarang burung, atau 
lokot. Mempunyai sinonim Neottopteris nidus (L.) J. Smith, 
Thamnopteris nidus (L.) Presl., dan Asplenium musifolium 
J. Smith ex Mett. Paku epifit dengan akar rimpang kokoh, 
tegak, bagian ujung mendukung daun-daun yang tersusun 
roset, di bagian bawahnya terdapat kumpulan akar yang 
besar dan rambut berwarna coklat, bagian ujung ditutupi 
sisik-sisik sepanjang sampai 2 cm, berwarna coklat hitam. 
Tangkai daun kokoh, hitam, panjang sekitar 5 cm. Daun 
tunggal, panjang sampai 150 cm, lebar sampai 20 cm, 
perlahan-lahan menyempit sampai bagian ujung, ujung dan 
dasar meruncing atau runcing. Tulang daun menonjol di 
permukaan atas daun, biasanya hampir rata ke bawah, 
berwarna coklat tua pada daun tua. Urat daun bercabang 
tunggal, kadang bercabang dua, cabang pertama dekat 
bagian tengah sampai ±0,5 mm dari tepi daun. Tekstur 
daun seperti kertas. Sori sempit, terdapat di atas tiap urat 
daun dan cabang-cabangnya mulai dari dekat bagian 
tengah daun sampai bagian tepi, hanya sampai bagian 
tengah lebar daun. 

Di CA Sago Malintang jenis ini merupakan tumbuhan 
paku yang paling banyak ditemukan. Tumbuh tersebar di 
seluruh kawasan yang diamati mulai 1.060-1.240 m dpl. 
Tumbuh epifit di batang pohon yang telah ditebang sampai 
di ranting pohon besar. Secara umum tumbuhan ini banyak 
ditemukan baik di dataran rendah maupun daerah 
pegunungan sampai ketinggian 2.500 m dpl., sering 
menumpang di batang pohon tinggi, dan menyukai daerah 
yang agak lembab dan tahan terhadap sinar matahari 
langsung. Tanaman ini tersebar di seluruh daerah tropis. 
Jenis ini sudah umum untuk tanaman hias, selain itu juga 
dapat digunakan sebagai obat tradisional seperti sebagai 
penyubur rambut, obat demam, obat kontrasepsi, depuratif, 
dan sedatif (de Winter dan Amorosa, 1992). 

Asplenium normale Don. 
Anggota suku Aspleniaceae ini dikenal dengan nama 

daerah paku blao (Sastrapradja dkk., 1978; Sastrapradja 
dan Afriastini, 1985). Ciri morfologinya adalah akar rimpang 
menjalar pendek, mendukung tangkai-tangkai daun, bagian 
ujung ditutupi oleh sisik-sisik berwarna coklat sepanjang 
sampai 5 mm. Panjang tangkai daun sampai 15 cm, ketika 
muda ditutupi sisik-sisik kecil, coklat ungu gelap sampai 
hitam. Daun majemuk tunggal. Helaian daun panjang 
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sampai 30 cm, lebar sampai 3 cm dengan sekitar 45 
pasang anak daun. Anak daun paling bawah hampir 
mereduksi, sedang anak daun paling ujung sering 
mendukung tanaman muda atau tunas muda. Anak daun 
bagian tengah tidak bertangkai, tersebar, berdekatan, 
terlihat bertumpukan karena bagian pangkal yang melebar, 
panjang sampai 1,5 cm, lebar sampai 0,7 cm di bagian 
pangkal atau 0,5 di atas pangkal, bagian ujung membundar, 
bagian tepi bergigi, tekstur tipis tetapi kuat, bila kering 
berwarna coklat gelap. Tulang daun biasanya bercabang 
sekali. Sori sering tunggal di daun penumpu dan beberapa 
di bagian distal anak daun, jarang di seluruh urat daun, 
panjang 2-3 mm dengan indusium yang agak lebar. 

Di alam, tanaman ini ditemukan di hutan primer dan 
sekunder di tempat ternaung sampai terbuka. Jenis ini 
merupakan tumbuhan paku terestrial yang sering tumbuh di 
pohon-pohon, tanah berbatu, berpasir atau berhumus 
secara bergerombol. Jenis ini ditemukan pada 1.500-2.000 
m dpl. Di CA Sago Malintang ditemukan di sepanjang aliran 
air di tempat yang lembab dan ternaung, pH tanah 4, pada 
ketinggian 1.120 m dpl. Daerah penyebarannya adalah 
Afrika Timur, Asia Tropisa, Australia, Polinesia sampai 
Hawaii. Jenis ini berpotensi sebagai tanaman hias (Holttum, 
1966). 

Asplenium scortechinii Bedd. 
Jenis ini merupakan anggota suku Aspleniaceae, 

dikenal dengan nama kadaka dasi. Biasanya tumbuh 
secara epifit. Akar rimpangnya menjalar pendek, bagian 
ujung ditutupi oleh sisik-sisik coklat. Daun tunggal, 
memanjang. Tangkai daun ±3 cm, saat muda bersisik 
halus. Daun panjang sampai 100 cm, lebar 4-5 cm, 
meruncing ke arah pangkal dan ujung, tekstur seperti kertas 
saat kering, berwarna hijau pucat saat segar dan coklat 
terang saat kering, urat daun jelas tetapi tidak menonjol ke 
permukaan, tunggal atau bercabang. Sori mulai dari dekat 
tulang daun sampai sekitar 2-3 mm dari bagian tepi. Indusia 
pucat, lebar ±1 mm. 

Jenis ini biasanya tumbuh di hutan pada ketinggian 500-
1.500 m dpl. Menurut Holttum (1966) jenis ini hanya 
ditemukan di kawasan Malaya. Namun pada kenyataannya 
dapat ditemukan pula di Sumatera seperti di CA Sago 
Malintang. Di CA Sago Malintang jenis ini ditemukan di 
lereng bukit yang terjal pada ketinggian 1.180 m dpl, 
menempel di batang pohon yang tidak terlalu tinggi, di 
tempat yang ternaung. Perawakannya yang menarik 
membuat jenis ini berpotensi sebagai tanaman hias. 

Botrychium daucifolium Wall. 
Anggota dari suku Ophioglossaceae ini dikenal dengan 

nama daerah paku rancung. Jenis tumbuhan paku terestrial 
dengan akar rimpang berdaging, memiliki 1-3 daun pada 
setiap batangnya. Mempunyai 2 macam daun yaitu daun 
steril dan daun fertil. Panjang tangkai daun sampai 25 cm, 
berdaging. Daun steril tersusun menyirip ganda, secara 
keseluruhan membentuk segitiga lebar, tekstur lembut dan 
berdaging. Daun fertil merupakan cabang dari daun steril, 
percabangan terdapat pada sekitar 2/3 bagian ujung 
tangkai daun. Kantong spora tersusun dalam 2 baris, 
berwarna kuning kecoklatan. 

Di CA Sago Malintang jenis ini tumbuh di dekat aliran 
air, di tempat ternaung dan sangat lembab pada ketinggian 
1.120 m dpl., dan tumbuh secara berkelompok dalam 
cakupan kawasan terbatas. Di alam biasanya tumbuh di 
hutan-hutan pegunungan yang sejuk dan menyukai tempat 
yang ternaung. Di Indonesia tersebar di Sumatera, 
Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara dan Jawa. Jenis ini 

berpotensi sebagai tanaman hias. 

Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.) Copel. 
C. contaminans merupakan anggota suku Cyatheaceae. 

Dikenal dengan nama paku pohon karena bentuk 
perawakannya yang mirip pohon. Mempunyai beberapa 
sinonim antara lain Polypodium contaminans Wall. Cat., 
Alsophila glauca J. Sm., Alsophila contaminans Wall. ex 
Hook., Alsophila acuta Presl, Alsophila smithiana Presl dan 
Alsophila clementis Copel (Holttum, 1972). 

Jenis ini merupakan tumbuhan paku berbentuk pohon, 
berperawakan ramping, tinggi dapat mencapai 10 m atau 
lebih. Batang bagian bawah berwarna hitam karena ditutupi 
oleh akar-akar serabut hitam, kasar, rapat, dan tebal. Pada 
batang yang sudah tua terdapat lekukan-lekukan dangkal 
yang merupakan bekas tangkai daun yang sudah luruh. 
Jenis ini memiliki penampilan yang mudah dibedakan 
dengan jenis paku lainnya yaitu tangkai daunnya, selain itu 
pada ujung batang dan pangkal tangkai terdapat bulu-bulu 
halus berwarna coklat pucat. Panjang tangkai daun 
mencapai 1m. Tulang daun utama juga berwarna pucat, 
keunguan dan berduri. Daun majemuk ganda 2. Anak daun 
paling bawah sedikit mereduksi dengan panjang tangkai 
sekitar 10 cm, yang paling besar 60 cm. Anak-anak daun 
150 x 30 mm. Sori dekat tepi daun, tidak terdapat indusia.  

Di CA Sago Malintang jenis ini merupakan tumbuhan 
paku paling banyak kedua setelah Asplenium nidus yang 
ditemukan. Jenis ini tumbuh tersebar di seluruh kawasan 
yang diamati mulai 1.060-1.240 m dpl. dan biasanya 
terdapat di hutan yang telah dibuka dan di tempat-tempat 
yang terbuka, khususnya di dekat sungai. Jenis ini 
ditemukan pada ketinggian 200-1.600 m dpl. Daerah 
penyebarannya di seluruh kawasan Malaysia dan di 
Semenanjung India. Tumbuhan ini mempunyai banyak 
manfaat. Batangnya banyak digunakan untuk bahan 
patung, tiang-tiang dekorasi rumah mewah atau hotel-hotel, 
vas bunga, maupun sebagai media tanam anggrek, jenis-
jenis Anthurium, Piper, Platycerium, Adiantum dan jenis-
jenis tumbuhan paku lain. Daun yang masih menggulung 
digunakan sebagai bahan sayur. Bulu-bulu halus digunakan 
untuk ramuan obat rebus. Jenis ini telah masuk dalam 
daftar lampiran II CITES, namun belum termasuk dalam 
daftar tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang. 

Drynaria quercifolia (Linnaeus) Smith 
Tumbuhan ini memiliki nama lokal oak-leaf fern atau 

daun kepala tupai dan termasuk dalam suku 
Polypodiaceae. Jenis ini mempunyai sinonim Polypodium 
quercifolium L. dan Phymatodes quercifolia C. Presl. Jenis 
ini dicirikan dengan akar rimpang setebal 2-3 cm atau lebih, 
menjalar pendek, panjang ruas sampai 10 cm, sisik coklat 
kehitaman, panjang 6-20 mm, lebat tersebar, seperti bulu 
tupai. Daun dimorfik. Daun basal (daun steril) duduk, 
bercuping dangkal, panjang 10-50 cm, lebar 10-40 cm. 
Daun fertil bertangkai 15-35 cm, helaian daun menjari, 
panjang 40-150 cm, lebar 15-50 cm. Anak daun tanpa 
penyempitan di bagian basal. Sori dalam 2 barisan paralel 
yang teratur atau kadang tidak teratur, dekat dengan tulang 
daun, bundar, diameter 1-2 mm. 

Jenis ini biasanya tumbuh epifit di pohon besar, 
memanjat spiral, kadang epilitik atau terestrial, pada 1-10 m 
atau lebih dari atas tanah, pada berbagai tipe hutan primer 
dan sekunder, perkebunan dan savana. Jenis ini menyukai 
tempat yang lembab di dataran rendah terutama pada 
pohon yang tinggi dan sudah tua, dan ditemukan pada 0-
1.900 m dpl. Daerah penyebarannya Asia Tenggara sampai 
Australia dan di seluruh kawasan Malesia. Jenis ini 
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biasanya ditanam sebagai tanaman hias, selain itu juga 
untuk obat tradisional seperti sebagai obat maag, sakit 
kepala, demam, dan obat bengkak (Hovenkamp et al., 
1998). Di CA Sago Malintang jenis ini ditemukan di 
beberapa tempat pada ketinggian yang berbeda, biasanya 
di tempat yang terbuka, menempel di pohon, sisa batang 
pohon atau tumbuh di atas serasah di lantai hutan. 

Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis. 
Tumbuhan paku yang perawakannya sangat mirip 

dengan lumut ini merupakan anggota suku Lycopodiaceae. 
Mempunyai sinonim Lycopodium serratum Thunb. ex 
Murray, Lycopodium javanicum Swartz, dan Lycopodium 
sargassifolium Liebm (de Winter dan Amorosa, 1992). Jenis 
ini hidup terestrial, mirip lumut, berkali-kali bercabang 
menggarpu dengan daun yang tersusun rapat. Batang 
tegak, bagian pangkal sedikit merayap di atas tanah, 
bercabang 1-3 kali, hijau, bagian yang tua agak 
kekuningan. Daun berdesak-desak di bagian pangkal dan 
akan menyebar di bagian yang lebih muda, tersusun spiral, 
bertangkai. Helaian daun elip sampai lanset, panjang 7-30 
mm, lebar 1-5 mm, bagian pangkal menyempit, bagian tepi 
bergerigi, bagian ujung meruncing, berwarna hijau tua, tipis 
seperti kertas. Spora tersebar. 

Jenis ini biasanya tumbuh terestrial di hutan 
pegunungan yang selalu hijau di atas 1.000 m dpl. dan 
ditemukan mulai dari India, Himalaya sampai Korea, dan 
Jepang, Taiwan dan Indo-Cina sampai Indonesia, Filipina, 
Polinesia, Kepulauan Sandwich dan Haiti (de Winter dan 
Amorosa, 1992). Di CA. Sago Malintang jenis ini ditemukan 
tumbuh terestrial di lantai hutan pada serasah yang tebal, di 
tempat agak terbuka pada ketinggian sekitar 1.200 m dpl, 
tersebar di beberapa tempat dalam cakupan kawasan 
terbatas. Di Cina tumbuhan ini digunakan sebagai obat 
tradisional untuk obat demam, peradangan, menghentikan 
pendarahan, sebagai diuretik dan analgesik. 

Lepisorus longifolius (Blume) Holttum 
L. longifolius merupakan anggota suku Polypodiaceae. 

Mempunyai sinonim Grammitis longifolia Blume, Pleopeltis 
longifolia Blume, Polypodium longifolium Hook., 
Paragramma longifolia (Blume) T. Moore., Pleopeltis 
longifolia Bedd. dan Phymatodes longifolia J. Sm. (Backer 
dan Posthumus, 1939; Hovenkamp et al., 1998). Tumbuhan 
dengan akar rimpang tebal 3-4,5 cm, sering berlilin, tegak 
sampai menjalar pendek, bersisik. Daun tunggal, tangkai 
daun sampai 8 cm, menyempit ke arah pangkal, helaian 
daun sampai 70 cm, lebar 1-4,5 cm, seperti kertas, gundul. 
Urat daun terbenam di helaian daun, urat daun utama tidak 
jelas. Sori bundar atau memanjang, panjang 10 cm, lebar 2 
mm, tenggelam, tertutup sisik-sisik saat muda, 1-2 mm dari 
tepi daun. 

Di CA Sago Malintang jenis ini ditemukan di hutan 
Guguk Nembulek pada ketinggian 1.080 m dpl, di tempat 
relatif terbuka, merambat pada bekas batang pohon yang 
telah kering di dekat permukaan tanah. Jenis ini biasanya 
tumbuh epifit, kadang terestrial, terdapat di berbagai tipe 
hutan di tempat yang berhumus. Jenis ini tumbuh pada 
ketinggian 0-1.350 m dpl. dan tersebar di kawasan Malesia 
seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Borneo, Peninsular 
Malaysia, dan Filipina. Di luar Malesia terdapat di Mergui, 
Himalaya, dan Vietnam (Hovenkamp et al., 1998). 

Lycopodium squarrosum Forst. 
Jenis ini termasuk dalam suku Lycopodiaceae. 

Mempunyai sinonim Huperzia squarrosa (G. Forster) 
Trevisan dan Phlegmaria squarrosus (G. Forster) Löve & 

Löve. Biasa disebut dengan rock tassel fern, water tassel 
fern atau ikur-ikur biang. Tumbuhan ini merupakan jenis 
epifit, berukuran sedang, berumpun, menjuntai atau tegak. 
Batang panjang mencapai 1,5 m, lebar 1,5-2,5 cm, selalu 
hijau, beberapa kali bercabang dan percabangannya khas 
yaitu setiap cabang bercabang dua lagi. Daun steril bundar 
telur menyempit sampai memanjang menggaris, panjang 
1,5-2 cm, mirip kawat tetapi tidak kaku, tersusun rapat, 
tersebar kecuali di bagian ujung batang. Daun fertil mirip 
dengan daun steril. Strobili terdapat di ujung cabang, tidak 
bercabang, panjang mencapai 20 cm. Strobili ini mudah 
dibedakan dengan batang yang berdaun karena ukurannya 
lebih kecil.   

L. squarrosum biasanya tumbuh epifit di pohon-pohon 
besar dan menempel pada humus yang tebal. Jenis ini 
umumnya terdapat di tempat yang agak ternaung sampai 
terbuka, pada ketinggian 1.440 m dpl. Jenis ini tersebar di 
Afrika, Asia, New Guinea, Australia, dan Polinesia. 
Perawakannya yang menawan menjadikan jenis ini 
berpotensi sebagai tanaman hias. Masyarakat Karo di 
Sumatera Utara memanfaatkannya untuk angin-angin 
(mengusir setan atau membebaskan diri dari pengaruh 
santet) (Jones, 1987). 

Di CA Sago Malintang ditemukan dua variasi jenis ini. 
Variasi pertama tumbuh epifit di pohon Saurauia di tempat 
yang agak terbuka pada ketinggian 1.180 m dpl dan hanya 
ditemukan 1 spesimen. Variasi kedua tumbuh terestrial di 
lantai hutan dengan serasah yang tebal, di tempat agak 
terbuka pada ketinggian sekitar 1.200 m dpl, tersebar di 
beberapa tempat dalam cakupan kawasan terbatas. 

Pteris argyraea T. Moore 
Jenis ini termasuk suku Pteridaceae. Di dunia 

perdagangan dikenal dengan nama silver brake, striped 
brake atau paku sipasan rimbo. Mempunyai sinonim Pteris 
quadriaurita var. argentea Bedome dan Pteris quadriaurita 
var. argyraea Horticulture (Hoshizaki dan Moran, 2001). 
Tumbuhan paku terestrial berukuran sedang dengan daun 
yang berkelompok. Batang pendek, tegak, ditutupi oleh 
akar-akar langsing. Sisik-sisik pada bagian ujung batang 
dan bagian pangkal tangkai daun berwarna coklat tua, 
panjang sampai 5 mm. Tangkai daun hijau atau keunguan, 
berlilin, panjang 30-60 cm, bagian atas berlekuk. Tangkai 
anak daun dan tulang daun berlekuk dalam. Daun majemuk 
ganda 2. Helaian daun panjang 30-45 cm, lebar 25-30 cm, 
bagian tengah berwarna putih keperakan. Daun fertil lebih 
sempit dari daun steril, berlekuk dalam. Anak daun 
berhadapan atau hampir berhadapan, dengan 5-9 pasang 
anak daun dan anak daun ujung, anak daun paling bawah 
paling panjang dan bercabang, yang lain tidak bercabang, 
tidak bertangkai, bagian ujung meruncing. Anak daun fertil 
lebar sampai 3,5 cm, daun steril sampai 4,5 cm, berlekuk 
dalam, 3-4 mm dari tulang daun, memanjang, membulat di 
ujung, tekstur tipis. Sori di sepanjang tepi cuping tapi 
biasanya tidak mencapai ujung cuping. 

Tempat tumbuh yang baik untuk jenis ini adalah tempat 
yang lembab kering dengan cahaya sedang. Di CA Sago 
Malintang tumbuh di tepi aliran air di dekat tebing, di tempat 
ternaung sampai agak terbuka, pH tanah 4, pada ketinggian 
1.120-1.180 m dpl. Jenis ini tumbuh secara berkelompok 
dan hanya terdapat dalam cakupan kawasan terbatas. 
Jenis tumbuhan ini dapat ditanam di tanah atau pot dan 
bagus untuk tanaman indoor. Jenis ini merupakan 
tumbuhan asli Sri Lanka dan Jawa. Garis putih di tengah-
tengah helaian daunnya sangat menarik sehingga sangat 
bagus untuk tanaman hias. Di pembibitan-pembibitan 
tanaman hias jenis ini juga sudah umum dibudidayakan. 
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Pteris biaurita Linnaeus 
Termasuk suku Pteridaceae. Mempunyai sinonim 

Campteria biaurita Hk. Tumbuhan ini mempunyai batang 
yang pendek, tegak, ditutupi oleh akar-akar langsing. Sisik-
sisik pada bagian ujung batang dan bagian pangkal tangkai 
daun berwarna coklat tua, panjang sampai 5 mm. Tangkai 
daun hijau atau keunguan, berlilin, panjang 30-60 cm, 
bagian atas berlekuk. Tangkai anak daun dan tulang daun 
berlekuk dalam. Daun majemuk ganda 2. Helaian daun 
panjang 30-45 cm, lebar 25-30 cm. Daun fertil lebih sempit 
dari daun steril, berlekuk dalam. Anak daun berhadapan 
atau hampir dengan 5-9 pasang anak daun dan anak daun 
ujung, anak daun paling bawah paling panjang dan 
bercabang, yang lain tidak bercabang, tidak bertangkai, 
bagian ujung meruncing. Anak daun fertil lebar sampai 3,5 
cm, daun steril sampai 4,5 cm, berlekuk dalam, 3-4 mm dari 
tulang daun, memanjang, membulat di ujung, tekstur tipis. 
Sori di sepanjang tepi cuping tapi biasanya tidak mencapai 
ujung cuping. 

Di alam P. biaurita biasanya terdapat di dataran rendah 
maupun daerah pegunungan, di tempat yang lembab dan 
ternaung. Di CA Sago Malintang ditemukan di sepanjang 
aliran sungai di tempat yang lembab dan ternaung, pH 
tanah 4, pada ketinggian 1.120 m dpl. Jenis ini tersebar di 
seluruh daerah tropis dan berpotensi sebagai tanaman 
hias. 

Pteris semipinnata Linnaeus 
Tumbuhan ini termasuk suku Pteridaceae. Paku 

terestrial berbatang pendek, tegak, tinggi 50-80 cm, bagian 
pangkal dan ujung tangkai daun ditutupi oleh sisik berwarna 
coklat tua yang panjangnya 4-5 mm. Tangkai daun ungu 
tua, mengkilat, langsing, beralur di bagian atas, panjang 10-
40 cm. Daun panjang 30-40 cm, bagian ujung 10-15 cm, 
berbentuk segitiga, bercuping hampir seperti ke rakis, ±6-12 
pasang, lebar cuping 5-10 mm. Panjang anak daun 7-15 
cm, lebar helaian di atas tulang daun 3-6 cm, helaian di 
bawah tulang daun bercuping, 3-6 buah, menyempit, 
panjang 4 cm. Tekstur tipis, urat daun menonjol ke kedua 
permukaan, bercabang. Daun fertil lebih sempit dari daun 
steril, tetapi bentuknya sama, mendukung sori di sepanjang 
dekat tepi daun dan tidak mencapai bagian ujung cuping. 

Di CA Sago Malintang jenis ini tumbuh di sepanjang 
aliran air kecil di tempat ternaung pada ketinggian 1.120 m 
dpl. Di alam jenis ini biasanya tumbuh di hutan dataran 
rendah, di tempat yang agak ternaung, di dekat 
perkampungan dan tidak ditemukan di hutan primitif yang 
sangat ternaung. Jenis ini tersebar di Jepang, Korea, 
Taiwan, China, Himalaya, dan Asia tropis (Hoshizaki dan 
Moran, 2001) dan berpotensi sebagai tanaman hias. 

Pyrrosia lanceolata (Linnaeus) Farwell 
Jenis ini termasuk suku Polypodiaceae. Mempunyai 

sinonim Pyrrosia adnascens (Swartz) Ching, Pyrrosia varia 
(Kaulfuss) Farwell, Acrostichum lanceolatum L., Candollea 
lanceolata Mirb. ex Desv. dan Cyclophorus lanceolatus 
Alston. Tumbuhan ini mempunyai akar rimpang setebal 1,2-
2,1 mm, menjalar panjang, ditutupi oleh sisik-sisik yang 
tersebar. Daun dimorfik, tidak jelas sampai jelas bertangkai. 
Daun fertil tangkainya sampai 9 cm, helaian 3,5-31 cm x 
0,3-3,5 cm, bagian pangkal perlahan menyempit, paling 
lebar di bagian tengah atau di bawahnya, ujung tumpul. 
Daun steril bertangkai sampai 5 cm, helaian 2-24 cm x 0,3-
4,3 cm, paling lebar di bagian tengah atau di atasnya, ujung 
membundar atau tumpul. Sori berderet di sepanjang tepi 
daun atau menyebar di seluruh permukaan daun 
(Hovenkamp et al., 1998).  

Pada umumnya jenis ini tumbuh secara epifit, kadang 
epilitik, dan jarang yang terestrial, umumnya ditemukan di 
berbagai situasi, kebanyakan di dataran rendah, kadang 
sampai 1.000-1.500 m dpl. Jenis ini tersebar di Afrika, Asia 
Tenggara sampai Pasifik dan di seluruh kawasan Malesia. 
Di Malaya tumbuhan ini digunakan untuk obat sakit kepala 
dengan menempelkan tumbukan daunnya dengan jintan 
hitam dan bawang merah ke kening, dan juga untuk obat 
desentri. Di CA Sago Malintang, jenis ini tidak banyak 
ditemukan, hanya tumbuh di batang pohon yang telah lapuk 
pada sekitar 6 m dari atas tanah, di tempat yang sangat 
terbuka pada ketinggian 1.080 m dpl, tumbuh bersama 
Bulbophyllum odoratum, Asplenium nidus, dan 
Agrostophyllum majus. 

Taenitis blechnoides (Wild.) Swartz 
T. blechnoides termasuk suku Adiantaceae. Dikenal 

dengan nama paku ringin, fillet fern, atau ribbon fern. 
Mempunyai sinonim Pteris blechnoides Willd., Taenitis 
pteroides Skhkuhr,dan Taenitis chinensis Desv 
(Rosenburgh, 1908). Jenis ini merupakan paku yang dapat 
tumbuh secara terestrial atau epilitik. Akar rimpangnya 
menjalar pendek, diameter 4-5 mm, bagian ujung ditutupi 
rapat oleh bulu-bulu hitam yang panjangnya 2-3 mm. Daun 
majemuk tunggal, anak daun tersusun berdekatan dalam 2 
barisan, 1-12 pasang, dengan 1 daun di bagian ujung. 
Panjang tangkai daun 40-60 cm. Bentuk helaian anak daun 
lanset, bagian ujung runcing. Ada dua macam daun, daun 
steril dan daun fertil. Daun fertil lebih sempit dari daun steril. 
Tekstur daun kaku dan agak tebal, berwarna hijau tua. Sori 
terdapat di kanan kiri ibu tulang daun, memanjang di bagian 
tepi anak daun, tersusun tidak terputus.  

Di alam jenis ini tumbuh mulai dari daerah pantai 
sampai 750 m dpl, di hutan primer dan sekunder, di tempat 
yang kering dan agak ternaung. Di CA Sago Malintang 
ditemukan pada ketinggian ±1.140 m dpl, di tempat 
ternaung di lereng bukit, tumbuh di sela-sela tumbuhan 
bawah lainnya. Jenis ini dapat juga hidup di tanah miskin, 
tanah pasir, tanah liat atau liat berbatu kapur. Daerah 
penyebarannya mulai dari Sri Lanka dan China Selatan, 
Asia Tenggara sampai Australia, Vanuatu dan Kepulauan 
Fiji. Berpotensi sebagai tanaman hias. 

Aklimatisasi di Kebun Raya Bogor 
Proses aklimatisasi jenis-jenis tumbuhan paku hasil 

eksplorasi di kawasan CA Sago Malintang dilakukan di 
komplek Pembibitan Gedung 9 Kebun Raya Bogor. Dari 17 
jenis yang ditemukan, 11 jenis di antaranya (Angiopteris 
evecta, Asplenium adiantoides, Asplenium normale, 
Asplenium scortechinii, Botrychium daucifolium, Cyathea 
contaminans, Lycopodium squarrosum, Pteris argyraea, 
Pteris biaurita, Pteris semipinnata, dan Taenitis 
blechnoides) dikoleksi untuk tujuan konservasi. Dari 11 
jenis yang dikoleksi tersebut yang merupakan koleksi baru 
antara lain Asplenium adiantoides, Asplenium normale, 
Asplenium scortechinii, Botrychium daucifolium, 
Lycopodium squarrosum terestrial, Pteris biaurita, dan 
Taenitis blechnoides. Semua jenis yang dikoleksi tersebut 
setibanya di Kebun Raya (9 September 2005) langsung 
ditanam di polybag dengan media campuran tanah dan 
kompos dengan perbandingan 1:1. Koleksi kemudian 
ditempatkan di bedeng berparanet untuk diaklimatisasi 
sebelum ditanam di kebun.  

Pengamatan pada bulan pertama diketahui beberapa 
koleksi sudah menghasilkan tunas baru, bahkan koleksi 
yang pada saat di lapangan sudah mempunyai tunas, 
setibanya di Kebun Raya tunas tersebut sudah semakin 
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besar ukurannya. Tunas Lycopodium squarrosum sangat 
lambat pertumbuhannya. Pengamatan pada bulan-bulan 
berikutnya menunjukkan pertumbuhan koleksi semakin 
baik. Metode penyungkupan dan pembersihan tanah pada 
akar koleksi ternyata merupakan metode yang baik. 
Hasilnya koleksi menjadi cepat mengeluarkan tunas atau 
tunas menjadi tetap tumbuh dan terhindar dari kerusakan. 
Metode penyungkupan dan pembuangan seluruh tanah 
pada akar dan kemudian material dimasukkan ke dalam 
plastik besar (disungkup), merupakan perbaikan dari 
metode sebelumnya yaitu koleksi diperlakukan seperti pada 
pengambilan anakan tumbuhan berkayu.  

Pertumbuhan dan perkembangan koleksi tumbuhan 
paku yang diperoleh berjalan dengan baik meskipun 
ditanam di Kebun Raya Bogor yang berketinggian sekitar 
300 m dpl, sedangkan lokasi asalnya CA Sago Malintang 
terdapat pada ketinggian lebih dari 1.000 m dpl. 
Pengamatan pada bulan keempat menunjukkan hampir 
semua koleksi telah menghasilkan daun baru, meski 
perkembangan daun antar koleksi berbeda. Jenis yang 
cepat perkembangan daunnya antara lain Angiopteris 
evecta, Asplenium adiantoides, Botrychium daucifolium, 
Pteris semipinnata, dan Pteris argyraea. Jenis yang 
pertumbuhan daunnya agak lambat yaitu Asplenium 
normale, Asplenium scortechinii, Cyathea contaminans, 
Lycopodium squarrosum, Pteris biaurita, dan Taenitis 
blechnoides. Sampai dengan pengamatan bulan ke-6 
(Februari 2006), hampir semua koleksi dalam keadaan 
baik, bahkan jenis Asplenium adiantoides dan Pteris 
argyraea sudah menghasilkan daun berikutnya, hanya jenis 
Lycopodium squarrosum yang berasal dari koleksi terestrial 
pertumbuhannya sangat lambat.  

Pertumbuhan koleksi tumbuhan paku cukup baik, tetapi 
belum dapat langsung ditanam di kebun. Syarat koleksi 
dapat ditanam di kebun antara lain koleksi benar-benar 
sudah teradaptasi dengan lingkungan kebun raya, tanaman 
sudah kelihatan kokoh dan kuat dengan jumlah daun yang 
cukup, dan tanaman sudah mengalami berbagai pergantian 
musim sehingga dapat diyakinkan bahwa koleksi benar-
benar sudah dapat menyatu dengan lingkungan kebun 
raya. Jenis-jenis anggrek yang dikoleksi dari dataran tinggi 
dalam satu tahun proses aklimatisasinya di Kebun Raya 
Bogor dapat berjalan dengan baik, namun pada tahun-
tahun berikutnya menunjukkan pertumbuhan yang 
menurun, bahkan beberapa di antaranya khususnya 
anggrek terestrial ada yang mati. Fenomena seperti ini tidak 

tertutup kemungkinan juga dapat terjadi pada tumbuhan 
paku, untuk itu proses aklimatisasi tumbuhan paku di 
pembibitan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun 
sebelum ditanam di kebun. 

KESIMPULAN 

Kawasan konservasi CA Sago Malintang di Provinsi 
Sumatera Barat menyimpan kekayaan flora yang tinggi dan 
17 jenis di antaranya merupakan tumbuhan paku yang 
mempunyai potensi besar untuk dikembangkan khususnya 
sebagai tanaman hias. Banyak jenis yang belum 
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di 
sekitarnya, sehingga dari segi konservasi in-situnya 
tergolong aman. Upaya pengembangan dan konservasi ex-
situnya perlu dilakukan. Kebun Raya Bogor sudah 
mengonservasi beberapa jenis di antaranya dan proses 
aklimatisasinya berjalan dengan baik. 
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Studi Fertilitas Anggrek Paraphalaenopsis serpentilingua 
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The fertility study of Paraphalaenopsis serpentilingua (J.J.Sm.) A.D. Hawkes 
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ABSTRACT 

Fertility of Paraphalaenopsis serpentilingua  (J.J.Sm.) A.D. Hawkes was investigated through experimental pollination. Several methods of 
pollen transfer were tested. In general, outcrossing demonstrate a better result compare to intercoss and selfing. This is indicated by seed 
morphological appearance and positive respond of germination test. However in the situation where flowers are limited by chance, viable 
seeds from selfing and intercross pollination can still be expected.  The seed capsules reach maturity at 4-5 months after pollination. Seeds 
of P. serpentilingua showed better development in Hyponex medium. 
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PENDAHULUAN 

Paraphalaenopsis spp. merupakan anggrek endemik 
yang hanya ditemukan di beberapa kawasan terbatas di 
Kalimantan. Di samping kelangkaannya, anggrek ini 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena berpotensi 
sebagai induk silangan yang berharga. Di habitat aslinya 
jenis ini sudah sukar ditemukan sehingga usaha pem-
budidayaannya harus dilakukan sebelum kepunahannya 
terjadi. Untuk mendapatkan anakan, perbanyakan anggrek 
secara generatif masih merupakan cara yang paling 
mudah. Dengan cara ini dapat pula diperoleh anakan dalam 
jumlah banyak dengan keragaman genetik yang tinggi. 

Umumnya biji anggrek yang viabel dapat diperoleh 
ketika polinia suatu jenis anggrek ditransfer kepada stigma 
yang kompatibel. Untuk menghasilkan biji, kebanyakan 
anggrek di alam telah beradaptasi dengan pola persilangan 
“outbreeding” (serbuk silang antar bunga dari individu 
tanaman yang berbeda) dengan bantuan serangga 
penyerbuknya (Bechtel et al., 1992). Kasus-kasus seperti 
self pollination (penyerbukan sendiri) ditemukan terjadi 
pada jenis Epidendrum cochleatum, Bletilla striata, Ophrys 
apifera serta pada beberapa jenis anggrek Indonesia 
seperti Phaius tankervilleae dan Dendrobium stuartii. 
Anggrek-anggrek self pollination tersebut tanpa bantuan 
serangga bisa berbuah dan menghasilkan keturunan yang 
banyak. Pada kasus anggrek Laelia jongheana, Aeranthes 
arachnites dan Coelogyne pandurata, transfer polinia antar 
bunga dari tanaman yang sama tidak menghasilkan 
terjadinya pembuahan (self infertile) (Walker dan Burke, 
1988). Biji anggrek tersebut baru dapat diperoleh ketika 

pollen ditransfer dari individu tanaman lain yang secara 
genetis berbeda (Adams, 1988). Kasus-kasus seperti ini 
spesifik untuk setiap jenis anggrek. 

Fertilitas berbagai jenis anggrek terutama jenis-jenis 
anggrek asal Indonesia tidak banyak diketahui. Informasi 
tentang fertilitas suatu jenis anggrek sangat penting 
dikuasai untuk dapat memaksimalkan perolehan biji 
sebagai bahan perbanyakan. Paraphalaenopsis spp. 
merupakan jenis endemik di Kalimantan yang langka. 
Melihat statusnya yang endemik, maka dapat diperkirakan 
bahwa jenis ini tentu memiliki keunikan tersendiri dalam hal 
perilaku berbunga hingga berbuah juga penyebarannya. 

Pendekatan eksperimental sangat diperlukan untuk 
mengetahui fertilitas anggrek-anggrek endemik Indonesia. 
Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai tipe transfer 
pollen. Dalam tulisan ini akan dibahas hasil eksperimen 
secara self dan crosss pollination pada P. serpentilingua.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan 
Anggrek Paraphalaenopsis serpentilingua yang dipakai 

dalam percobaan ini merupakan koleksi Kebun Raya Bogor 
yang diperoleh dari hasil eksplorasi maupun pembelian 
tanaman dari beberapa nurseri anggrek. Masing-masing 
individu berada dalam keadaan sehat dengan daun terete 
yang berjumlah 3-6 helai. Material tanaman berjumlah 42 
individu yang diberi label huruf kapital dari A-Z dilanjutkan 
dengan label AA-PP. 

Cara kerja 
Penyerbukan dilakukan pada tanaman yang telah mekar 

penuh pada hari ke 0 sampai dengan hari ke 6 setelah 
mekar, selama bulan Mei 2004 – Maret 2005. Penyerbukan 
dilakukan pada 1 atau 2 individu yang berbunga. Pollinia 
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ditransfer dari anther ke stigma dengan menggunakan 
tusuk gigi steril, dengan metode sebagai berikut: (i) Self 
pollination (selfing): pollinia ditransfer ke dalam stigma pada 
satu bunga dalam satu tanaman. (ii) intercross: pollinia 
ditransfer ke dalam stigma antar dua bunga yang berbeda 
dalam satu tanaman. (iii) Outcross: pollinia ditransfer ke 
dalam stigma antara dua bunga yang berbeda dan berasal 
dari dua individu tanaman. 

Penyerbukan dilakukan dengan memperhatikan 
beberapa faktor berikut: (i) Selfing dilakukan apabila tidak 
ada tanaman induk lain yang berbunga, atau bila dalam 
satu tanaman hanya ada satu kuntum atau 3 kuntum bunga 
(2 kuntum intercross, satu kuntum selfing). (ii) Apabila 
dalam satu tanaman memiliki 2 kuntum bunga maka akan 
dilakukan persilangan inter-cross (antar 2 kuntum bunga). 
(iii) Apabila ada 2 tanaman yang berbunga maka 
penyerbukan dilakukan secara out-cross, yaitu persilangan 
2 kuntum bunga dari tanaman yang berbeda. Setelah 
penyerbukan dilakukan maka perkembangan buah, gugur 
buah dan kemasakan buah diamati secara teratur. Setelah 
buah masak, dilakukan pengamatan embrio secara 
langsung di bawah mikroskop. Uji perkecambahan secara 
in vitro dalam 4 jenis media dasar (KC, VW, MS dan 
Hyponex) dilakukan untuk melihat kemampuan tumbuh biji 
yang terbentuk.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Anggrek P. serpentilingua, mengalami 19 kali masa 
berbunga dari 42 individu yang diamati. Proses transfer 
pollen dilakukan dengan metode selfing, inter-cross dan 
out-cross. Dari proses penyerbukan diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi hasil persilangan Paraphalaenopsis 
serpentilingua antara Mei 2004 - Maret 2005. 
 

Keberhasilan pembentukan buah (kali) Metode 
penyerbukan 

Frekuensi 
penyerbukan 

(kali) 
Penyerbukan 

gagal 
Biji tidak 
bernas 

Biji 
bernas 

intercross 14 11 1 2 
Outcross 25 7 3 15 
Selfing 2 - 1 1 

 
Biji yang bernas atau fertil adalah biji yang mengandung 

embrio, sedangkan biji yang tidak bernas adalah biji yang 
tidak mengandung embrio. Dari tabel diatas dapat dilihat 
bahwa dari 41 kali proses transfer pollen, metode 
penyerbukan out-cross memberikan keberhasilan paling 
tinggi dibanding metode lainnya. Tidak semua keberhasilan 
penyerbukan didukung perolehan biji yang selalu bernas, 
hal ini diduga terkait dengan proses perkembangan buah itu 
sendiri. Kesehatan tanaman turut mempengaruhi 
perkembangan fertilitas biji. Hasil persilangan secara selfing 
dan intercross masih bisa diharapkan untuk mendapatkan 
biji bernas walaupun jauh lebih rendah baik jumlah maupun 
peluang keberhasilannya. 

Perkembangan bunga P. serpentilingua 
Masa berbunga P. serpentilingua terjadi secara sporadis 

(tidak mengenal musim), hal ini terlihat dari penyebaran 
masa berbunganya yang teramati sejak bulan Mei 2004 – 
Maret 2005. Masa kuncup hingga mekar memerlukan waktu 
antara 1-2 bulan. Umumnya bunga mekar secara serentak. 
Masa mekar bunga beragam mulai dari 5 – 11 hari.  

Dalam penelitian ini penyerbukan bunga dilakukan pada 
pagi hari dengan rentang waktu dari jam 08.00 hingga jam 
11.00. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bunga yang 
diserbuk pada jam-jam tersebut berhasil berkembang 
menjadi buah (Tabel 2.), waktu bukan merupakan faktor 
utama yang mempengaruhi keberhasilan penyerbukan. 
Keberhasilan pembuahan pada P. serpentilingua, lebih 
banyak dipengaruhi oleh masa receptivitas stigma. Proses 
perkembangan buah selanjutnya yang akan menentukan 
pembentukan bernas tidaknya biji.  

Keberhasilan penyerbukan bunga P. serpentilingua 
yang dilakukan pada saat bunga mekar pertama kali 
sampai dengan 8 hari setelahnya menunjukkan bahwa 
pembuahan dapat berhasil pada rentang waktu 0 sampai 6 
hari setelah bunga mekar (0-6 HSM). Ketika bunga mekar 
sempurna, putik sudah siap dibuahi. Bunga anggrek 
umumnya sudah reseptif begitu bunga mekar. Aroma yang 
dikeluarkan bunga juga merupakan salah satu indikator 
bahwa bunga telah siap dibuahi (Rodehamel, 1994; Goh et 
al., 1982). Di alam hal ini digunakan sebagai salah satu 
strategi untuk menarik perhatian serangga penyerbuknya 
(Williams, 1982). Pada P. serpentilingua dari hari pertama 
mekar aromanya sudah tercium, namun masa receptive 
stigma diduga paling baik pada hari ke 2-3 setelah mekar, 
hal ini berkaitan dengan lendir perekat yang lebih lengket 
bila dibandingkan dengan hari ke-0 pada saat mekar. 

Perkembangan buah 
Umumnya hasil penyerbukan pada P. serpentilingua 

akan terlihat pada 3-5 hari setelah transfer pollen dilakukan. 
Bila penyerbukan berhasil, tangkai bunga akan terlihat 
segar dan bunga mulai layu. Pada penyerbukan yang 
gagal, tangkai bunga dan bunganya gugur bersamaan. 
Bakal biji berkedudukan inferior yaitu terletak dibawah 
perhiasan bunga dan menyatu dengan tangkai bunga 
(pedicel). Bila proses perkembangan buah berlanjut maka 
akan diawali dengan pembengkakan (swollen) gagang 
bunga. Umumnya panjang buah berkembang pesat antara 
minggu ke-1 hingga ke-5 MSP (Minggu Setelah 
Penyerbukan), kadang-kadang ada pula yang masih 
mengalami pertambahan panjang setelah minggu ke-6 
(Gambar 1). Setelah panjang buah mencapai maksimum, 
tidak lagi terjadi pertambahan ukuran panjang tetapi 
dilanjutkan dengan proses perkembangan dan pematangan 
biji dalam buah. Panjang rata-rata buah P. serpentilingua 
berkisar antara 3-4 cm, ukuran terpanjang bisa mencapai 
6,5-7 cm dan terpendek adalah 2,2-2,5 cm. Diameter 
buahnya rata-rata antara 0,5-0,7 cm. 
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Gambar 1. Laju pertambahan panjang buah P. serpentilingua. 
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Apabila dilihat dari morfologi ukuran buah, pada Tabel 
2. terlihat bahwa tidak sepenuhnya ukuran buah yang besar 
selalu mengandung biji yang bernas. Buah yang berukuran 
kecil dengan panjang 3-4 cm juga bisa menghasilkan biji-biji 
yang bernas. Penampakan morfologi panjang buah tidak 
bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan 
pembentukan biji yang bernas. Keberhasilan biji bernas 
lebih banyak ditentukan oleh faktor keberhasilan 
penyerbukan itu sendiri. Keberhasilan pembentukan biji 
yang bernas umumnya dihasilkan dari persilangan outcross 
yaitu persilangan dua bunga dari tanaman yang berbeda. 
Dari 25 kali persilangan outcross: empat kali gagal, tiga kali 
menghasilkan biji tak berembrio dan 15 kali menghasilkan 
biji bernas, 10 buah diantaranya sudah berkecambah. Buah 
yang menghasilkan biji kosong/tak berembrio, bukan 

karena kegagalan outcross tetapi karena buah dipanen 
muda (kurang dari 3½ bulan). Pemanenan buah muda pada 
umur kurang dari 3½ bulan tidak disarankan karena 
menghasilkan biji yang steril atau tidak berembrio.  

Dari 14 kali persilangan secara intercross, hanya tiga 
kali persilangan yang menghasilkan biji bernas, rata-rata 
persentase biji bernas sekitar 50%. Dari jumlah ini biji yang 
sudah berkecambah berasal dari 2 buah persilangan 
intercross. Sebagai salah satu kasus persilangan pada 
tanaman W, bila disilangkan secara outcross dengan 
tanaman HH, biji yang bernas mencapai 100% tetapi bila di 
intercross menghasilkan biji yang bernas sekitar 50%. 
Kematangan biji anggrek P. serpentilingua yang layak 
dipanen rata-rata dicapai pada umur 4-5 bulan. Hal ini 
diindikasikan oleh struktur morfologi biji yang sempurna dan 
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Gambar 2. Biji anggrek Paraphalaenopsis serpentilingua. A. Biji berembrio tanaman GG X F (perbesaran 120x). B. Biji berembrio dan tak 
berembrio tanaman W (intercross) (perbesaran 120x). C. Biji tidak berembrio tanaman P (intercross) (perbesaran 120x). 
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Gambar 3. Tahapan pertumbuhan biji P. serpentilingua hingga aklimatisasi. A. Perkecambahan biji menjadi protocorm, B. Pertumbuhan 
dan perkembangan protocorm membentuk daun, C. Perkembangan daun dan akar, D. Transplanting untuk penjarangan, E. Pemanjangan 
akar, daun dan tinggi eksplan, F. Aklimatisasi dari botol ke media pakis. 
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Tabel 2. Masa penyerbukan dan keberhasilan pembuahan P. serpentilingua. 
 

Metode pollinasi Waktu penyerbukan 
(pukul-HSM) 

Sukses 
(+)/ 

gagal (-)
Waktu panen 
(bulan, hari) 

Panjang
buah 
(cm) 

Kondisi biji Kecam-
bah Media Keterangan  

AXB (outcross)-kanan 11.00 WIB; 3 HSM + 171 hari (5 bl 18 hr) 6,5 Berisi + MS Berkecambah selama 28 hari, 
masih dalam botol 

AXB (outcross)-kiri 11.00 WIB; 3 HSM + 171 hari (5 bl 18 hr) 7 Berisi + MS Berkecambah setelah 29 hari, 
masih dalam botol  

AXC (outcross)-kanan 11.00 WIB; 3 HSM + 143 hari (4 bl 20 hr) 6,5 Berisi + MS Berkecambah setelah 30 hari, 
sebagian eksplan sudah 
diaklimatisasi. 

CXA (outcross)-kiri 11.00 WIB; 3 HSM + 154 hari (5 bl 1 hr) 
 

6,5 Berisi + VW Berkecambah setelah 28 hari, 
masih dalam botol dan 
sebagian sudah diaklimatisasi.  

BXA (outcross)-kanan 11.00 WIB; 7 HSM - - - - - - - 
BXA (outcross)-kiri 11.00 WIB; 7 HSM - - - - - - - 
AXD (outcross) 08.15 WIB; 8 HSM - - - - - - - 
DXA (outcross) 08.15 WIB; 2 HSM + 166 hari (5 bl 13 hr) 6,5 Berisi + MS Berkecambah setelah 30 hari, 

masih dalam botol. 
E (selfing) kanan 09.15 WIB; 0 HSM + 158 hari (5 bl 5 hr) 4 Berisi +  Berkecambah setelah 30 hari, 

masih dalam botol. 
E (selfing) kiri 09.15 WIB; 0 HSM + 158 hari (5 bl 5 hr) 3,5 Kosong - - - 
F-1 (selfing) 08.15 WIB; 3 HSM - - - - - - - 
GG X F-2 (outcross) 09.00 WIB; 2 HSM + 96 hari (3 bl 4 hr) 4,5 Kosong - MS Tidak tumbuh, terlalu muda 
F-2 X GG (outcross) 09.00 WIB; 2 HSM + 96 hari (3 bl 4 hr) 4 Kosong - MS Tidak tumbuh, terlalu muda 
GG X F-1 (outcross) 2 HSM + 126 hari (4 bl 3 hr) 4 Berisi + VW, HS,

KC, HS 
HS berkecambah setelah 21 
hari. VW kontaminasi. KC 3 
bulan tidak berkecambah, 
dipindah ke HS berkecambah 
setelah 13 hari. 

R X GG (outcross) 10.45 WIB; 1 HSM + 136 hari (4 bl 13 hr) 4,2 Berisi (tidak 
100%) 

Belum HS Tidak berkecambah, kualitas 
biji jelek karena tanaman tidak 
sehat (daun keriput). 

GG X R (outcross) 10.45 WIB; 0 HSM + Buah gugur 4,5 Gagal panen - - - 
X x II (outcross) 10.45 WIB; 1 HSM + 110 hari (3 bl 17 hr) 3,5 Kosong - HS Tidak tumbuh 
II x X (outcross) 
 

10.45 WIB; 1 HSM + 115 hari (3 bl 22 hr) 4,5 Berisi, tidak 
bagus 

Belum KC, VW,
HS, MS 

Tidak berkecambah, embrio 
tidak sempurna. 

II x R (outcross) 10.45 WIB; 1 HSM - - - - - - - 
X x R (outcross) 
 

10.45 WIB; 1 HSM + 144 hari (4 bl 11 hr) 4 Berisi (tidak 
100%) 

Belum HS Belum berkecambah, 
kemungkinan dorman.  

R x X (outcross) 
 

10.45 WIB; 1 HSM + 139 hari (4 bl 16 hr) 4,2 Berisi Belum HS Belum tumbuh, kemungkinan 
biji dorman. 

P1 (intercross) 09.30 WIB; 2 HSM + 120 hari (4 bl) 4 Kosong - VW, HS,
KC 

Tidak tumbuh  

P2 (intercross) 09.30 WIB; 2 HSM + 120 hari (4 bl) 4 Kosong - VW, HS,
KC 

Tidak tumbuh  

P x X (outcross) 
 

09.30 WIB; HSM + 146 hari (4 bl 13 hr) 4 Berisi Belum HS Belum tumbuh, kemungkinan 
biji dorman. 

X x P 
 

09.30 WIB; 3 HSM + 144 hari (4 bl 11 hr) 3,5 Berisi + HS, VW,
KC, 

HS berkecambah setelah 27 
hari. KC tidak tumbuh, dpindah 
ke HS berkecambah tetapi 
kontaminasi. VW berkecambah 
setelah 27 hari, jumlah sedikit 
dan protocorm tidak berkem-
bang, dipindah ke HS setelah 2 
bulan tumbuh daun dan akar. 

EE x LL 09.45 WIB; 1 HSM - - - - - - - 
LL x EE kanan 10.00 WIB; 3 HSM + 155 hari (5 bl 3 hr) 3 Berisi Belum HS, VW belum berkecambah, 

kemungkinan biji dorman  
LL x EE kiri 10.00 WIB; 3 HSM + 155 hari (5 bl 3 hr) 3 Berisi + HS, VW HS berkecambah setelah 28-34 

hari. VW tidak tumbuh, dipindah 
ke HS berkecambah setelah 32 hari

HH (intercross)- kanan 3 HSM + 104 hari (3 bl 13 hr) 4 Kosong - HS, VW Tidak tumbuh  
HH (intercross)- kiri 3 HSM + 101 hari (3 bl 10 hr) 3,5 Kosong - HS Tidak tumbuh  
HH x W 09.00 WIB; 10 HSM - - - - - - Tanaman mati 
W x HH 09.00 WIB; 6 HSM + 153 hari (5 bl 1 hr) 4 Berisi + HS, VW Berkecambah  
W (intercross) 09.00 WIB; 5 HSM + 154 hari (5 bl 2 hr) 4 Berisi (tidak 

100%) 
+ HS, VW Berkecambah di media HS  

FF(intercross) 09.30 WIB; 2 HSM - - - - - - - 
PS. 16 (intercross)-kanan 09.00 WIB; 2 HSM + 148 hari (4 bl 15 hr) 4 Kosong - HS Tidak tumbuh 
PS. 16 (intercross)-kiri 09.00 WIB; 2 HSM + 140 hari (4 bl 7 hr) 3,5 Berisi (tidak 

100%) 
+ HS Berkecambah setelah 36 hari  

AA (intercross)-kanan  08.00 WIB; 4 HSM + 140 hari (4 bl 7 hr) 2,7 Kosong - HS Tidak tumbuh 
AA (intercross)-kiri  08.00 WIB; 4 HSM + 140 hari (4 bl 7 hr) 2,2 Kosong - HS Tidak tumbuh 
CC (intercross)-kanan  10.30 WIB; 3 HSM + 123 hari (4 bl 3 hr) 2,8 Kosong - HS Tidak tumbuh 
CC (intercross)-kiri  10.30 WIB; 2 HSM - - - - - - - 
P (intercross)-kiri  08.45 WIB; 3 HSM + 120 hari (4 bl) 3 Kosong - HS, VW Tidak tumbuh 
P (intercross)-kanan  08.45 WIB; 3 HSM + 120 hari (4 bl) 3 Kosong - HS, VW Tidak tumbuh 
Keterangan media: VW = Vacin & Went, HS = Hyponex, KC = Knudson C, MS = Murashige & Skoog. 
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terjadinya perkecambahan setelah disemaikan. Biji yang 
sempurna mengandung embrio yang terlihat gelap di 
bagian tengah biji dan biji kosong tidak mengandung 
embrio di bagian tengahnya, dilihat dari pengamatan 
mikroskop (Gambar 2.). 

Persilangan outcross menghasilkan biji yang optimal 
dalam hal jumlah maupun viabilitasnya. Pada beberapa 
pengamatan, biji yang disemai tidak seluruhnya 
berkecambah. Biji yang tidak berkecambah diduga masih 
mengalami dormansi karena kondisi lingkungan yang tidak 
sesuai atau perkembangan fisiologi yang belum sempurna. 
Persilangan intercross dan selfing tidak seluruhnya 
menghasilkan biji yang kosong, dalam beberapa 
pengamatan biji yang disemai ada pula yang berkecambah. 

Pertumbuhan biji 
Biji disemai secara in vitro pada beberapa jenis media 

(Hyponex, Murashige & Skoog, Vacin and Went, Knudson 
C) yang sudah umum digunakan untuk perkecambahan 
anggrek (Arditti, 1982; Arditti and Ernst, 1993), yang 
menunjukkan keberhasilan perkecambahan pada jenis 
anggrek yang dicobakan (Tabel 2; Gambar 3). Dalam 
percobaan ini, hasil pengamatan perkecambahan 
menunjukkan bahwa biji anggrek P. serpentilingua dapat 
berkecambah baik pada media MS dan Hyponex. Sebagian 
biji yang ditanam pada media VW dapat berkecambah 
tetapi pertumbuhan kurang optimal. Biji yang ditanam pada 
media KC umumnya tidak mengalami perkecambahan. 
Perkecambahan baru terjadi setelah biji-biji dari media 
tersebut dipindahkan ke media Hyponex. Komposisi bahan 
makro dan mikro yang lebih sederhana pada media 
Hyponex diduga lebih cocok untuk perkecambahan anggrek 
P. serpentilingua. Media Hyponex sudah banyak dipakai 
dan memberikan respon positif untuk perkecambahan 
maupun perbanyakan klon anggrek.  

Nagayoshi (1996) menggunakan media dasar Hyponex 
untuk mengecambahkan anggrek Habenaria radiata, 
sementara itu Mizuno dan Ichihashi (1996) menggunakan 
media tersebut untuk regenerasi kalus anggrek hibrid. 
Hasegawa (1987) telah menggunakan media Hyponex 
tanpa hormon untuk kultur pucuk Cymbidium gooringii. 
Yoneda et al. (1979) dan Yoneda (1989) memperoleh hasil 
yang baik untuk pembentukan plantlet Cattleya dengan 
menggunakan Hyponex yang ditambah jus apel atau 
kentang. Berdasar periode waktu berkecambah, biji P. 
serpentilingua rata-rata berkecambah dalam waktu ± 1 
bulan setelah disemai pada media yang sesuai untuk 
pertumbuhannya. 

KESIMPULAN  

Viabilitas biji paling baik berasal dari persilangan 
outcross antar bunga. Bila sumber bunga hanya berasal 
dari satu tanaman, persilangan intercross maupun selfing 
masih bisa diharapkan meskipun peluang keberhasilannya 
lebih kecil. Ditinjau dari panjangnya masa mekar (rata-rata 
7 hari) dan peluang keberhasilan persilangannya, outcross 
masih bisa dilakukan antara bunga yang sudah mendekati 
akhir masa mekar dengan bunga dari individu lain yang 
usia mekarnya masih 0 hari. Dilihat dari hasil pengamatan 
biji dibawah mikroskop, kematangan buah diperkirakan 
optimal pada bulan ke 4-5 setelah dilakukan penyerbukan. 
P. serpentilingua memiliki peluang berkecambah lebih baik 
pada media Hyponex.  
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Nilai Peroksida Aglaia argentea Blume, A. silvestria (M. Roemer) 
Merr., dan A. tomentosa Teijsm. & Binn. 

Peroxide values of Aglaia argentea Blume, A. silvestria (M. Roemer) Merr., dan A. 
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ABSTRACT  

The objectives of this research were to determine the chemical components and the peroxide values of three Aglaia species (A. argentea 
Blume, A. silvestria (M. Roemer) Merr and A. tomentosa Teijsm & Binn). Phytochemical screening was done by Cuiley method, while 
peroxide values were determined by iodometri-titration on methanol, hexane, chloroform and ethyl acetate extracts. The result of 
phytochemical screening indicated that all of Aglaia species tested (three species) contained sterol and triterpenoids, base alkaloid, 
reduction sugar, and anthrasenoid while other components present only in one or two species of Aglaia. Peroxide values of the tested 
extracts were higher than that of vitamin E (40.996 mili-equivalent/1000 g samples) as a standard reductor, except the peroxide value of 
chloroform extract of A. tomentosa (41.078 milli-equivalent/ 1000 g sample). It can be concluded that A. tomentosa chloroform extract might 
had similar ability with vitamin E in preventing or delaying oxidation process. A. tomentosa chloroform extract acted as reductor.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Aglaia spp., chemical compounds, peroxide value. 

PENDAHULUAN 

Aglaia merupakan tumbuhan dari famili Meliaceae. 
Aglaia tersebar dari India Selatan dan Sri Langka melalui 
Myanmar sampai ke Kepulauan Solomon, Fiji dan Samoa. 
Kawasan Malesia yang mempunyai banyak jenis Aglaia 
adalah Borneo (50 jenis), sedang di Sumatra ditemukan 38 
jenis (Widodo, 2003). Pemanfaatan beberapa jenis Aglaia 
yang telah dikenal antara lain: kayunya dimanfaatkan 
sebagai bahan bangunan, buahnya dapat dimakan (Burkill, 
1935), sedang bunga dari A. odorata dimanfaatkan sebagai 
teh dan bahan parfum karena baunya harum (Widodo, 
2003). Beberapa jenis Aglaia juga telah dimanfaatkan pada 
pengobatan tradisional, antara lain daunnya digunakan 
untuk mengobati luka, demam, sakit kepala, asma, dan 
sebagai tonik setelah melahirkan (Heyne, 1987). Bunganya 
sering dimanfaatkan untuk mengobati inflamasi; kulit 
batangnya digunakan untuk mengobati tumor (Widodo, 
2003). 

Beberapa komponen kimia telah diisolasi dari marga 
Aglaia dengan komponen utama adalah triterpene (Brader 
et al., 1998), sedang Proksch et al. (2001) telah berhasil 
mengisolasi forbaglines dan thapoxepines. Beberapa 
senyawa benzofuran dengan struktur kimia yang unik pada 
Aglaia diketahui bersifat insektisida (King et al., 1982, 
Janprasert et al., 1993, Molleyeres and Kumar, 1996, 
Brader et al., 1998, dan Dreyer et al., 2001), selain itu dari 

marga Aglaia juga telah diisolasi senyawa yang bersifat 
fungisida (Engelmeier et al., 2000), antibakteri (Kakrani and 
Nair, 1982), antivirus (Joshi et al., 1987) anthelmintikum 
(Nanda et al., 1987) dan sitotoksik terhadap beberapa sel 
lestari (cell line) tumor manusia (King et al, 1982 dan Mata-
Greenwood et al., 2001). Ekstrak buah A. elaeagnoidea 
dapat menghambat peroksidasi lipid (Widodo, 2003). 

Pada penelitian ini dilakukan uji nilai peroksida dengan 
cara titrasi iodometri dari tiga jenis Aglaia (A. argentea, 
A.silvestria dan A.tomentosa ). Nilai Peroksida (POV) 
digunakan untuk mengetahui sifat reduktor atau oksidator 
suatu ekstrak tumbuhan, apabila ekstrak bersifat reduktor 
maka terdapat kemungkinan ekstrak tersebut dapat 
dimanfaatkan sebagai antioksidan. Antioksidan merupakan 
komponen kimia yang dapat menjaga sel tubuh dari 
kerusakan akibat adanya ROS (reactive oxygen species). 
Ketidakseimbangan antara antioksidan dan ROS di dalam 
tubuh mengakibatkan cekaman oksidatif yang dapat 
menyebabkan penuaan dini, atherosclerosis dan kanker 
(Donald dan Miranda, 2001). Nilai peroksida digunakan 
pula sebagai indikator penghambatan laju oksidasi dari 
lemak. Pada penelitian ini nilai peroksida (POV) ekstrak 
dibandingkan dengan POV vit E (alpha-tocopherol). Vitamin 
E telah dimanfaatkan sebagai antioksidan alami dan berfungsi 
sebagai reduktor pada proses oksidasi reduksi lemak.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan 
Kulit batang tiga jenis Aglaia, yakni: A. argentea Blume, 

A.silvestria (M. Roemer) Merr dan A.tomentosa Teijsm & 
Binn, diperoleh dari sekitar Taman Nasional Bogani Nani 
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Wartabone, Sulawesi Utara. Kulit batang dibersihkan dari 
kotoran yang menempel kemudian dicacah dan dikering 
anginkan di bawah sinar matahari. Kulit yang telah kering 
digiling menjadi serbuk dan diayak. Identifikasi tumbuhan 
dilakukan di Herbarium Bogoriense. 

Cara kerja 
Ekstraksi  

Lima ratus gram serbuk kulit batang dimasukkan dalam 
corong maserasi kemudian direndam dengan methanol 
80% selama 24 jam, kemudian disaring. Filtrat yang ada 
ditampung kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator. 
Hal ini dilakukan sampai filtrat yang ada tidak berwarna. 
Ekstrak pekat yang diperoleh selanjutnya dipartisi berturut-
turut dengan pelarut heksana, khloroform dan etil asetat 
dengan menggunakan corong pisah. Bagian yang terlarut 
pada pelarut heksana, khloroform dan etil asetat dipekatkan 
dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak 
heksana, khloroform dan etil asetat untuk bahan uji nilai 
peroksida.  

Penentuan Nilai Peroksida  
Pembuatan larutan Na-tiosulfat 0,02 N. Terlebih 

dahulu dibuat larutan Na-tiosulfat 1 N (248,2 g Na-
tiosulfat/L). Larutan Na-tiosulfat 1 N dibiarkan 1 minggu 
atau lebih kemudian diencerkan menjadi 0.02 N. 
Pengenceran dilakukan dengan menggunakan air suling 
yang telah dididihkan terlebih dahulu dan ditambah 1 g Na2 
CO3 untuk mengeluarkan CO2.  

Standarisasi larutan Na-tiosulfat 0.02 N dengan 
KIO3. Ditimbang sebanyak 500 mg kalium iodat (KIO3) 
kemudian dilarutkan dengan akuades menjadi 100 mL. 
Sebanyak 25 mL larutan tersebut diambil dan ditambahkan 
ke dalam erlenmeyer 500 mL yang telah berisi 10 mL KI 
20% dan 25 mL HCl 4 N. Dilakukan titrasi dengan larutan 
Na-tiosulfat 0,02 N hingga warna larutan menjadi kuning. 
Ditambahkan larutan kanji (starch solution) 1%, dititrasi 
kembali sehingga timbul warna biru. 

Penentuan nilai peroksida. Nilai Peroksida ditentukan 
dengan terlebih dahulu membuat campuran yang terdiri dari 
asam asetat glasial: khloroform: etanol (4:9:5) dan indikator 
larutan kanji 1%. Limapuluh mg ekstrak yang diuji 
dimasukkan dalam erlenmeyer kemudian ditambah dengan 
30 mL campuran asam asetat glasial: khloroform dan etanol 
(4:9:5) dan 1 g KI kemudian dikocok, didiamkan 30 menit. 
Ditambahkan 30 mL air suling dan beberapa tetes larutan 
kanji 1%. Titrasi dilakukan dengan Na-tiosulfat 0,02 N 
sampai warna biru hilang. Jumlah Na-tiosulfat (mL) yang 
digunakan dicatat, dan nilai peroksida (POV) dihitung 
sebagai berikut:  

Nilai Peroksida (POV) = S x N x 1000/g sampel 
S = mL larutan tio 
N = normalitas larutan Na-tiosulfat  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tumbuhan telah diketahui merupakan tempat untuk 
mensintesis berbagai senyawa kimia secara alami. 
Senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan 
mempunyai keanekaragaman jenis yang sangat tinggi, dan 
ada yang telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang 
kehidupan antara lain sebagai sumber pangan dan bahan 
obat. Jenis-jenis senyawa kimia yang terdapat pada 
tumbuhan dapat dideteksi dengan beberapa metoda di 
antaranya adalah dengan penapisan fitokimia (Cuiley, 

1984). Penapisan fitokimia pada tiga jenis Aglaia telah 
dilakukan (Tabel 1.). Aglaia merupakan suatu marga 
tumbuhan dari suku Meliaceae yang telah diketahui 
menghasilkan senyawa kimia yang bersifat bioaktif. Inad et 
al. (2001) telah berhasil mengisolasi senyawa odorine dan 
odorinol yang bersifat antikanker dari Aglaia odorata, 
sedang Hwang et al. (2004) mengisolasi senyawa silvestrol 
dan episilvestrol dari A. silvestris.  

Berdasarkan hasil pada Tabel 1, terlihat bahwa ketiga 
jenis Aglaia tersebut mengandung sterol dan triterpen, 
alkaloid basa, gula pereduksi, dan antrasenoid. Alkaloid 
terdapat pada ketiga jenis Aglaia, hal ini sesuai dengan 
laporan Widodo (2003) bahwa pada Aglaia telah berhasil 
diisolasi alkaloid bisamida. Komponen kimia yang lain 
terdapat pada satu atau dua jenis Aglaia, yaitu emodol dan 
tanin. Komponen yang terdeteksi pada dua jenis Aglaia dan 
tidak terdeteksi pada satu jenis Aglaia kemungkinan 
konsentrasinya rendah. Emodol atau emodin merupakan 
pigmen kuinon. Pada jaringan, pigmen ini tertutup oleh 
pigmen lain (Harborne, 1987). Senyawa lain yang terdeteksi 
pada dua jenis Aglaia adalah tanin dan tidak terdapat pada 
A. tomentosa. Hal ini kemungkinan disebabkan tanin pada 
A. tomentosa konsentrasinya rendah atau bereaksi dengan 
protein sehingga membentuk senyawa kompleks 
(Robinson, 1991). Menurut Harborne (1987) penggunaan 
jaringan kering tumbuhan untuk analisis juga dapat 
mengurangi jumlah tanin di dalam tumbuhan.  
 
Tabel 1. Komponen kimia tiga jenis Aglaia berdasarkan penapisan 
fitokimia. 
 

No Senyawa A. 
argentea 

A. 
silvestris

A. 
tomentosa 

1. Minyak atsiri + - - 
2 Lemak dan asam lemak + - + 
3 Sterol dan triterpen + + + 
4 Karotenoida - - - 
5 Alkaloid basa + + + 
6 Aglikon flavon - - - 
7 Emodol (aglikon antrasenoid) + + - 
8 Katekol (tanin) + + - 
9 Galat (tanin) + - - 
10 Gula pereduksi + + + 
11 Garam alkaloid - + + 
12 Antrasenoid + + + 
13 Derivat kumarin - - - 
14 Glikosida steroid + - + 
15 Glikosida jantung + + - 
16 Flavonoid - - - 
17 Poliuronida - - - 
18 Saponin - + - 
Keterangan: +: terdeteksi; -: tidak terdeteksi. 

  
 
Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan empat 

macam pelarut organik dengan kepolaran yang berbeda. 
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan ekstrak yang 
mengandung komponen kimia dengan kepolaran yang 
berbeda secara optimum. Kochhar dan Russel (1990) 
menyatakan bahwa kandungan kimia dari suatu tumbuhan 
hanya dapat terlarut pada pelarut yang sama kepolarannya, 
sehingga suatu golongan senyawa dapat dipisahkan dari 
senyawa lainnya. Tabel 2 menunjukkan bahwa rendemen 
ekstrak yang terbesar dari tiga jenis Aglaia adalah ekstrak 
dengan pelarut matanol. Hal ini disebabkan pelarut metanol 
dapat mengekstrak hampir semua komponen kimia yang 
terdapat pada tumbuhan baik yang bersifat polar maupun 
non-polar. A. silvestris menghasilkan rendemen ekstrak 
metanol yang terbesar (17,308%). 
Tabel 2. Rendemen ekstrak tiga jenis Aglaia. 
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Rendemen (%) No Ekstrak A.argentea A. silvestris A. tomentosa

1 Metanol 8,045 17,308 7,291 
2 Heksana 1,572 0,754 0,451 
3 Khloroform 2,203 0,425 2,081 
4 Etil asetat 0,072 1,924 0,156 
 
 

Komponen kimia alami dari tumbuhan yang bersifat 
antioksidan makin banyak mendapat perhatian dan 
pemanfaatan antioksidan yang berasal dari tumbuhan juga 
makin meningkat. Salah satu metoda awal untuk 
mengetahui adanya kemungkinan sifat antioksidan dari 
tumbuhan adalah dengan uji nilai peroksida. Pada 
penelitian ini dilakukan uji nilai peroksida (POV) pada 
ekstrak metanol, heksana, khloroform dan etil asetat pada 
tiga jenis Aglaia. Pada Tabel 3. terlihat bahwa POV ekstrak 
pada umumnya lebih besar dari POV vitamin E kecuali 
ekstrak khloroform dari A. tomentosa yang relatif sama 
dengan vitamin E. Vitamin E digunakan sebagai 
pembanding dalam menentukan nilai peroksida mengingat 
vitamin E telah dimanfaatkan untuk menghambat laju 
oksidasi lemak pada makanan, dan merupakan antioksidan 
alami (Kochhar dan Russel, 1990). POV ekstrak ternyata 
lebih besar dari vitamin E, hal ini menunjukkan bahwa 
ekstrak tersebut bersifat oksidator sehingga penghambatan 
laju oksidasi kurang baik dibandingkan dengan vitamin E. 
POV ekstrak khloroform A. tomentosa (41.078 milieq/1000 
g contoh) sama dengan POV vitamin E (40.996 milieq/1000 
g contoh). Hal ini dapat dijadikan petunjuk bahwa 
kemampuan ekstrak khloroform A. tomentosa dalam 
menghambat laju oksidasi lemak sama dengan vitamin E. 
Hasil ini sesuai dengan laporan Widodo (2003) yang 
menyatakan bahwa ekstrak buah A. elaeagnoidea dapat 
menghambat peroksidasi lipid.  

Kemampuan menghambat laju oksidasi dapat 
digunakan sebagai indikator awal adanya kemungkinan 
ekstrak tersebut sebagai antioksidan. Antioksidan berperan 
sangat penting untuk menjaga sel dan sistem organ di 
dalam tubuh terhadap reactive oxygen species (ROS) 
meskipun secara alami tubuh telah mempunyai sistem 
pertahanan yang sangat kompleks (Kaliora et al., 2006). 
Ratnam et al. (2006) menyatakan bahwa sistem pertahanan 
tubuh masih kurang lengkap tanpa adanya antioksidan dari 
sumber pangan. Kochhar dan Russel (1990) menyatakan 
bahwa aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh jenis senyawa 
dan banyaknya senyawa antioksidan yang terlarut dalam 
masing-masing pelarut. Golongan senyawa yang terlarut 
dalam khloroform antara lain adalah alkaloida dan fenolik. 
Kikugawa et al. (1990) menyatakan bahwa senyawa fenolik 
digunakan untuk mencegah atau menghambat proses 
autooksidasi dari lemak dan minyak. Komponen kimia 
dalam ekstrak khloroform A. tomentosa yang dapat 
menghambat laju oksidasi antara lain adalah senyawa 
fenolik disamping terdapat kemungkinan adanya senyawa-
senyawa lain yang dapat bersifat menghambat laju 
oksidasi, antara lain adanya vitamin.  

 
 

Tabel 3. Nilai Peroksida (milieq/1000 g contoh) ekstrak Aglaia spp. 
  
No Ekstrak A. argentea A. silvestris A. tomentosa

1 Metanol - - - 
2 Heksana 134.456 1457.539 - 
3 Khloroform 76.618 105.568 41.078 
4 Etil Asetat 528.079 - - 
5 Vitamin E 40.996 

KESIMPULAN 

Komponen kimia yang terdapat pada tiga jenis Aglaia 
(A. argentea, A. silvestris dan A. tomentosa adalah sterol 
dan triterpen, alkaloid basa, gula pereduksi, dan 
antrasenoid. Nilai peroksida ekstrak pada umumnya lebih 
besar dari nilai peroksida vitamin E (40.996 milieq/1000 g 
contoh) kecuali nilai peroksida ekstrak khloroform A. 
tomentosa (41.078 milieq/1000 g contoh). 
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ABSTRACT 
 

Twice field works to Wawonii Island was carried out in 2003 and 2004, in order to collect data on utilization of medicinal plants by local 
people. Two villages of Wawonii, which occupied by Wawonii tribe, were selected as study sites. Based on the study of 73 plants species, 
which uses by local people as traditional medicine and after having child were recorded. Similar to order inland areas of Indonesia, forest 
clearances and process of modernization was also occurred in this study area. Consequence the effect of those activities expected will be 
affect in lost of local knowledge and destruction of natural resources. For that reason a study on utilizes of medicinal plant by local people is 
needed. 
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Keywords: traditional medicine; Wawonii tribe; Southeast Sulawesi.  

PENDAHULUAN 

Salah satu ciri budaya masyarakat di negara berkem-
bang adalah masih dominannya unsur-unsur tradisional 
dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini didukung oleh 
keanekaragaman hayati yang terhimpun dalam berbagai 
tipe ekosistem yang pemanfaatannya telah mengalami 
sejarah panjang sebagai bagian dari kebudayaan. Salah 
satu aktivitas tersebut adalah penggunaan tumbuhan 
sebagai bahan obat oleh berbagai suku bangsa atau 
sekelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman. Tradisi 
pengobatan suatu masyarakat tidak terlepas dari kaitan 
budaya setempat. Persepsi mengenai konsep sakit, sehat, 
dan keragaman jenis tumbuhan yang digunakan sebagai 
obat tradisional terbentuk melalui suatu proses sosialisasi 
yang secara turun temurun dipercaya dan diyakini 
kebenarannya. Pengobatan tradisional adalah semua 
upaya pengobatan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran 
berdasarkan pengetahuan yang berakar pada tradisi 
tertentu (Sosrokusumo, 1989). Hubungan antara manusia 
dengan lingkungannya ditentukan oleh kebudayaan 
setempat sebagai pengetahuan yang diyakini serta menjadi 
sumber sistem nilai (Tax, 1953). Sistem pengetahuan yang 
dimiliki masyarakat secara tradisi merupakan salah satu 
bagian dari kebudayaan suku bangsa asli dan petani 
pedesaan (Brush, 1994). 

 Pulau Wawonii merupakan salah satu pulau kecil yang 
terletak di jazirah tenggara propinsi Sulawesi Tenggara. 
Pulau ini dihuni oleh beberapa kelompok sosial masyarakat, 
dan kelompok masyarakat asli yang dikenal dengan 
sebutan etnis/suku Wawonii. Sekitar tahun 1985 lahan di 

beberapa kawasan pulau ini dibuka untuk areal perkebunan 
coklat, namun setelah pembukaan hutan dan kayu hasil 
penebangan diangkut ke luar pulau, rencana tersebut 
hingga saat ini tidak direalisasikan (Kendari Express, 
21/02/2000). Proses modernisasi yang masuk ke pulau ini 
dan munculnya beberapa masalah seperti tekanan 
ekonomi, pertambahan penduduk, sosial budaya dan 
peraturan baru, memacu terjadinya kerusakan atau 
hilangnya sumberdaya hayati yang belum terkaji. 
Keanekaragaman dan potensi sumberdaya hayati serta 
pengetahuan lokal masyarakat setempat belum pernah 
diteliti. Waluyo (1991) mengemukakan bahwa modernisasi 
dengan mudah telah menggeser sejumlah pengetahuan asli 
suku bangsa di luar pulau Jawa. 

Dari uraian di atas dikhawatirkan akan terjadi kerusakan 
atau hilangnya sumberdaya hayati maupun pengetahuan 
tradisional suku Wawonii, salah satu suku asli di Indonesia. 
Kenyataan membuktikan bahwa pengetahuan lokal telah 
teruji secara turun temurun dan tidak sedikit sumbang-
sihnya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Penelitian pemanfaatan tetumbuhan antara lain sebagai 
obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat lokal di 
pulau Wawonii perlu dilakukan. Penelitian ini diharapkan 
dapat menambah khasanah pengetahuan tumbuhan obat 
Indonesia dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 
seperti fitokimia, fisiologi perbanyakan dan lain-lain serta 
dapat memberi masukan kepada instansi terkait dalam 
pengelolaan lingkungan.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian pemanfaatan tumbuhan obat tradisional oleh 
masyarakat Wawonii dilakukan di desa Wawolaa dan 
Lampeapi, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Kendari, 
Propinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian dilakukan dalam 
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dua kali kunjungan pada bulan April-Mei 2003 dan bulan 
April-Mei 2004. Setiap kunjungan berlangsung selama dua 
minggu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei 
eksloratif yaitu wawancara dan pengamatan langsung di 
lapangan. Wawancara ditujukan terhadap pemuka adat, 
sando/tabib, serta masyarakat pengguna atau mengenal 
tumbuhan obat. Setiap tumbuhan berkhasiat obat dicatat 
nama lokalnya, bagian yang digunakan, serta cara 
penggunaan dan kegunaannya. Jenis-jenis tumbuhan yang 
belum diketahui nama ilmiahnya, diambil contohnya, dibuat 
herbarium untuk diidentifikasi di Herbarium Bogoriense 
guna mengetahui nama ilmiahnya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan umum lokasi penelitian  
Desa Wawolaa dan Lampeapi merupakan dua di antara 

delapan desa di Kcamatan Wawonii (Pulau Wawonii), 
Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Pulau ini terdiri 
dari empat kecamatan yaitu: Wawonii, Waworete, Wawonii 
Selatan, dan Wawonii Timur. Kata wawonii berasal dari dua 
kata, yaitu: “wawo” yang berari di atas atau daratan, dan 
“nii” berarti kelapa. Secara harfiah kata wawonii artinya 
daratan/pulau yang ditumbuhi pohon kelapa, sesuai dengan 
kenyataan bahwa di sepanjang tepi pantai sekeliling pulau 
ini didominasi tanaman kelapa. 

Kedua desa di atas dapat dapat dicapai dengan kapal 
kayu atau ferri dari kota Kendari (ibukota propinsi Sulawesi 
Tenggara) menuju ke Langara (ibukota kecamatan 
Wawonii) dengan waktu tempuh berkisar 3 jam, dilanjutkan 
dengan kendaraan roda dua selama 30 menit (Wawolaa) 
dan 1 jam (Lampeapi). Desa Wawolaa merupakan hasil 
pemekaran dari desa Waworope dan secara resmi 
terbentuk pada tahun 1971. Desa ini terletak pada 
ketinggian sekitar 100-250 m dpl., terdiri dari 3 dusun 
dengan jumlah penduduk 743 jiwa dari 54 kepala keluarga 
(KK). Kelompok sosial masyarakat yang menghuni desa ini 
terdiri dari 9 suku bangsa dan sebagian besar berasal dari 
suku Wawonii (etnik asli, 60%). Desa Lampeapi merupakan 
desa tua dan pelabuhan ferri pertama sebelum Langara. 
Desa ini terletak pada ketinggian sekitar 10-150 m dpl., 
terdiri dari 3 dusun dan dihuni oleh 220 KK. Penduduknya 
sebagaian besar etnik asli (suku Wawonii, 90%) serta 
pendatang dari Bugis, Flores, dan Jawa. Pemukiman 
penduduk terkonsentrasi di sepanjang jalan utama desa.  

Sumber utama mata pencaharian penduduk kedua desa 
ini adalah bertani dengan sistem ladang berpindah yang 
ditanami palawija dan sayuran; kebun yang menetap 
diusahakan untuk tanaman tahunan (kelapa, coklat, jambu 
mete, dan lada). Mata pencaharian tambahan masyarakat 
adalah mengambil hasil hutan berupa kayu (untuk perahu), 
rotan, dan madu. Dalam mengambil hasil hutan ini, 
masyarakat setempat belum mengikuti peraturan 
pelestarian. Fasilitas kesehatan terdapat di kedua desa ini 
seperti Puskesmas di desa Lampeapi dan Puskesmas 
pembantu di desa Wawolaa yang ditangani oleh mantri 
kesehatan dan bidan. Fasilitas kesehatan ini dimaksudkan 
untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat 
dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa 
mengurangi peranan pengobatan tradisional setempat.  

Masyarakat Wawonii dan status pengetahuannya tentang 
tumbuhan obat 

Suku Wawonii merupakan salah satu etnis asli di 
Sulawesi Tenggara. Etnis ini umumnya berdiam dalam 
wilayah kabupaten Kendari (Konawe), khususnya di pulau 

Wawonii yang terletak berseberangan dengan ujung 
tenggara jazirah Sulawesi Tenggara. Sebagian dari 
masyarakat ini berdiam pula di bagian utara pulau Buton 
(Melalatoa, 1995). Seperti halnya masyarakat pedalaman 
lainnya di Indonesia, masyarakat Wawonii juga memiliki 
sistem pengetahuan tentang pengelolaan keanekaragaman 
sumberdaya alam dan lingkungan sekitarnya. Salah satu 
sistem pengetahuan tersebut adalah pemanfaatan 
tetumbuhan untuk pemenuhan kehidupan sehari-harinya, 
antara lain sebagai bahan obat tradisional. Dalam penelitian 
ini, tumbuhan obat adalah semua jenis tumbuhan yang 
dapat digunakan sebagaian ramuan obat, baik secara 
tunggal maupun campuran yang dianggap dan dipercaya 
dapat menyembuhkan suatu penyakit atau dapat 
memberikan pengaruh terhadap kesehatan.   

Tidak semua masyarakat Wawonii di lokasi penelitian 
memiliki tingkat pengetahuan yang sama dalam 
memanfaatkan tumbuhan obat. Hal tersebut sangat terkait 
dengan ilmu pengetahuan seseorang. Umumnya 
kepercayaan tentang kegunaan atau kekhasiatan suatu 
jenis tumbuhan obat tidak hanya diperoleh dari 
pengalaman, tetapi seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai 
religius. Persepsi masyarakat Wawonii tentang sakit 
tergantung dari sudut pandang masing-masing orang. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa sakit adalah keadaan 
yang tidak seimbang, sehingga dapat mempengaruhi 
kegiatan sehari-harinya. Penyebab penyakit bermacam-
macam, ada yang datang dari Sangia (Sang Pencipta) dan 
ada yang berasal dari makhluk halus/jahat. Oleh karena itu 
para sando selalu mengadalkan pengobatannya dengan 
senantiasa memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. 

Keanekaragaman jenis tumbuhan obat 
Fasilitas kesehatan modern terdapat di lokasi penelitian, 

namun sando masih berperan dalam pengobatan penyakit 
dan perawatan pra dan paska persalinan. Tercatat 73 jenis 
tumbuhan, terdiri dari 70 marga dan 43 suku, yang 
digunakan oleh masyarakat setempat sebagai obat 
tradisional (Tabel 1). Dari 73 jenis tetumbuhan tersebut 68 
jenis digunakan untuk pengobatan penyakit dan 16 jenis 
digunakan untuk perawatan persalinan. Beberapa jenis di 
antaranya mempunyai manfaat ganda. Masyarakat 
setempat memberikan nama lokal tumbuhan dengan cara 
yang tergolong sederhana, misalnya untuk jenis-jenis 
benalu diberi nama susuan tomi, jenis tumbuhan liana 
berbatang kuning disebut oyong kuni, jenis tumbuhan yang 
menempel pada tumbuhan/pohon lain namun bukan parasit 
disebut apa-apa, tumbuhan yang berkhasiat sebagai 
penutup luka dengan urat putus disebut umpu iya dan lain-
lain. Tumbuhan obat ini umumnya merupakan tumbuhan 
liar di semak-semak belukar, atau gulma di pekarangan dan 
pada lahan pertanian. Di hutan primer kura eya jarang 
sekali ditemukan tumbuhan berkhasiat obat, melainkan 
untuk bahan bangunan/rumah. Menurut sando, jenis-jenis 
tumbuhan obat yang umum ditemukan di hutan primer 
antara lain kompanga (Alstonia scholaris (L.) R.Br.), kayu 
cina (Leptospermum amboinense Blume), oyong kuni 
(Arcangelisia flava (L.) Merr. dan Fibraurea tinctoria Lour. 
Besar kemungkinan jenis-jenis tumbuhan obat tersebut 
akan tersingkir demi peningkatan produktivitas lahan 
pertanian, oleh karena itu perlu adanya upaya 
pembudidayaan/konservasi untuk menanggulangi erosi 
sumberdaya tumbuhan berguna ini.  

Jenis-jenis tumbuhan yang digunakan dalam perawatan 
paska persalinan tergolong sedikit dibandingkan dengan 
daerah lainnya di Indonesia, misalnya Lombok, Nusa 
Tenggara Barat tercatat 44 jenis (Rahayu dkk. 2002) atau di 
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Ciomas, Jawa Barat tercatat 37 jenis (Setyowati-Indarto 
dan Siagian, 1992). Hal ini kemungkinan disebabkan cukup 
seringnya kunjungan (sekali dalam seminggu) dan 
pemberian obat dan vitamin oleh bidan. Dari hasil 
wawancara dengan sando di desa Wawolaa diketahui ibu 
yang baru melahirkan dianjurkan untuk meminum air 
rendaman abu panas hasil pembakaran di dapur. Menurut 
mereka air abu ini lebih berkhasiat daripada air rebusan 
ramuan/racikan jamu. Selama mengkonsumsi air abu ini, 
ibu tersebut harus berpantang untuk minum dan makan 
hidangan yang panas. Untuk mempercepat pemulihan 
kesehatan ibu yang baru melahirkan, sando di desa 
Lampeapi mengurung ibu tersebut dalam tikar yang 
dilingkarkan. Dalam kurungan tersebut diletakkan pula abu 
panas yang dapat juga ditambahkan akar loiya le 
(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) dan buah lasi daru  
(Amomum compactum Soland. ex Maton). Untuk 
membuktikan keabsahan tradisi tersebut perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut. 

Penggunaan daun kapupu (Crinum asiaticum L.) dalam 
perawatan paska persalinan bertujuan untuk merapatkan 
atau mengecilkan kembali vagina. Cara penggunaannya 
yaitu daun yang telah dicuci bersih, dipanaskan di bara api 
(dilayukan), kemudian ditapelkan ke bagian vagina. Umbi 
tumbuhan ini digunakan juga oleh masyarakat Saluan 
(Sulawesi Tengah) sebagai penutup luka, bahkan diper-
dagangkan sebagai bahan campuran bedak untuk menghi-
langkan noda-noda pada wajah (Rahayu dkk., 1999). 

Hoinu (Abelmoschus esculentus (L.) Moench.) juga 
merupakan salah satu tumbuhan yang digunakan dalam 
perawatan paska persalinan yaitu dengan cara 
mengkonsumsi sayuran dari daun dan buahnya. Tanaman 
ini bukan tumbuhan asli Indonesia, diduga berasal dari Asia 
Tenggara (Siemonsma, 1994), namun telah beradaptasi 
dengan kondisi alam pulau Wawonii dan diperkirakan telah 
dibudidayakan oleh masyarakat setempat lebih dari 100 
tahun yang lalu. Diduga bibit atau biji jenis tumbuhan ini 
dibawa masuk oleh saudagar-saudagar dari luar ke Pulau 
Wawonii melalui Pulau Buton (Bau-Bau) yang merupakan 
pintu gerbang perdagangan rempah-rempah untuk 
kawasan Indonesia bagian timur. Penanaman tumbuhan ini 
umumnya bersamaan dengan penanaman padi ladang, 
pemanenan pertama dilakukan setelah 3-4 bulan masa 
tanam. Pemanfaatan lain tumbuhan ini sebagai obat yaitu 
untuk obat penurun panas/demam dengan cara menumbuk 
daun tua kemudian ditapelkan di dahi.  

Penggunaan daun daru (Costus speciosus (Koenig) J.E. 
Smith) sebagai pencegah kehamilan (KB) dan perawatan 
paska persalinan (untuk mempercepat keluarnya darah 
nifas) perlu mendapat perhatian serius. Di Indonesia 
tumbuhan ini dapat ditemukan hampir di seluruh daerah 
dan pembudidayaannya mudah dilakukan. Komponen aktif 
yang berperan dalam mencegah terjadinya proses 
kehamilan/kontrasepsi adalah diosgenin (Lubis dkk., 1980) . 
Di India, rimpangnya dimakan dan digunakan juga sebagai 
obat rhematik, radang paru-paru, dan demam (Burkill, 
1935). Di daerah lain di Indonesia, air tangkai batangnya 
digunakan sebagai obat luar untuk radang mata (van 
Steenis-Kruseman, 1953) dan rimpangnya untuk obat 
penyakit kelamin atau sipilis, sedangkan air sari batangnya 
untuk obat disentri (Burkill, 1935). Potensi jenis ini sebagai 
obat alami cukup besar, sehingga perlu ditindak lanjuti.  

Daun ombu (Blumea balsamifera (L.) DC.), rimpang kuni 
(Curcuma domestica Valeton.) dan daun lewe sena (Piper 
betle L) digunakan dalam perawatan paska persalinan, 
sebagaimana dilakukan juga oleh masyarakat lokal lain di 
Indonesia (Rahayu dkk., 2002; Sunarti dan Rahayu, 1997; 

Siagian dkk., 1994). Daun muda dan buah malaka (Psidium 
guajava L.) digunakan untuk obat diare. Daun palan singa 
(Senna alata L.) untuk obat penyakit kulit (panu) dan batang 
oyong kuni (A. flava) untuk obat sakit kuning. Hal ini 
tampaknya juga umum digunakan masyarakat lokal lain di 
Indonesia (Sastroamidjojo, 1988; Heyne, 1987). 

Dari 68 jenis tumbuhan obat, sebagian besar digunakan 
sebagai obat penurun panas atau demam yaitu hoinu (A. 
esculentus), kompanga (Alstonia scholaris (L.) R.Br.), 
kepaya (Carica papaya L.), kawu-kawu (Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn.), bontu (Hibiscus tiliaceus L.), tanga-tanga 
(Jatropha curcas L), langsat (Lansium domesticum Correa), 
kayu cina (L. amboinense) dan punti bugisi (Musa sp.).  Di 
antara 9 jenis tumbuhan obat ini, yang paling sering dan 
umum digunakan oleh masyarakat Wawonii untuk obat 
penurun panas adalah C. papaya, mengingat jenis ini 
mudah didapatkan dan merupakan tanaman budidaya yang 
umum dijumpai di pekarangan atau kebun. Cara penggunaan-
nya dengan meminum rebusan daun tua (kuning), sedang 
air rebusan akar berkhasiat sebagai obat malaria. 

Penggunaan J. curcas sebagai obat penurun panas 
adalah dengan cara meminum, terutama air rebusan biji, 
namun hal ini perlu penelitian lebih lanjut, misalnya dosis 
pemakaiannya, mengingat minyak bijinya mengandung 
asam palmitik, asam stearik, asam oleik, asam linoleik, dan 
senyawa racun ester yaitu diterpen 12-deoxy-16-
hydroxyphorbol (Susiarti dkk.,1999). Senyawa racun ini 
dapat menyebabkan iritasi yang kuat pada usus, bahkan 
dapat mematikan. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Latin, 
menyebar luas ke kawasan tropis lainnya (Backer dan 
Bakhuizen van den Brink, 1968). Di lokasi penelitian 
seringkali dibudidayakan sebagai tanaman pagar. 

Le (Imperata cylindrica (L.) Raeusch) merupakan salah 
satu gulma yang sulit dibasmi, namun akarnya berkhasiat 
sebagai obat darah tinggi atau penyakit dalam. 
Penggunaannya dengan cara merebus akar dan dapat 
dicampur dengan daun tokule (Kleinhovia hospita L), 
kemudian airnya diminum. Jonathan dan Hariadi (1999) 
melaporkan pemanfaatan alang-alang sebagai obat 
tradisional di Asia Tenggara sangat bervariasi antara lain 
untuk untuk obat penurun panas/demam, mual-mual, beri-
beri, sakit kuning, asma, flu, mimisan, batuk, dan sakit 
ginjal. Penggunaan K. hospita dapat secara tunggal yaitu 
dengan cara menyeduh air daunnya yang tua (kuning) dan 
telah dikeringkan seperti meminum teh, sedangkan daun 
mudanya dapat dijadikan sayur. Menurut Perry dan Metzger 
(1980) daunnya mengandung asam prussic, triterpinoid, 
dan sejumlah minyak atsiri; berkhasiat sebagai antipiretik 
(menurunkan demam) dan antisipilis. Latif (1977) 
mengemukakan bahwa daun dan kulit batang K. hospita 
mengandung senyawa sianogenik yang berkhasiat sebagai 
pembasmi ektoparasit seperti kutu, sedangkan ekstrak 
daunnya mempunyai aktivitas sebagai anti tumor pada 
tikus. Di Pulau Wawonii, jenis ini banyak ditemukan di tepi 
sungai atau semak-semak belukar yang agak lembab. Atas 
anjuran Dinas Kesehatan setempat, dalam tiga tahun 
terakhir, di desa Lampeapi jenis ini mulai ditanam di 
pekarangan rumah sebagai tumbuhan obat dan sayur. 

Kulit kayu A. scholaris dan L. domesticum digunakan 
juga sebagai obat malaria oleh beberapa etnis lain di 
Indonesia (Uji, 1995). Caranya kulit kayu direbus dan airnya 
diminum. A. scholaris, A. flava, dan F. tinctoria merupakan 
tiga jenis tumbuhan obat langka di Indonesia (Mogea dkk., 
2001; Moelyono dan Sidik, 1999.). Populasi jenis pertama 
masih banyak dijumpa di lokasi penelitian, sedangkan 
populasi kedua jenis lain tergolong jarang dijumpai. 
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Tabel 1. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. 
 

No Nama ilmiah Nama lokal Bagian yang 
digunakan Cara penggunaan Kegunaan 

 ACANTHACEAE     
1. Strobilanthes sp. Umpu iya Daun Ditumbuk, ditapel Penutup luka dengan urat terputus 
 AMARYLLIDACEAE     
2. Crinum asiaticum L. Kapupu Daun Dipanaskan, ditapel Perawatan paska persalinan 
 ANARDIACEAE     
3. Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Kayu jawa Daun, kulit kayu Ditumbuk, ditapel Penutup luka 
   Kulit kayu  Direbus, diminum Perawatan paska persalinan, luka dalam 
 APOCYNACEAE     
4. Alstonia scholaris (L.) R.Br. Kompanga Kulit kayu Direbus, diminum Obat malaria, penurun panas 
 ARACEAE     
5. Acorus calamus L. Daria Rimpang Ditumbuk, ditapel Penurun panas 
 ARECACEAE     
6. Areca catechu L.  Wua Buah muda Direbus, diminum Obat diabetes 
 ASCLEPIADACEAE     
7. Dischidia sp. Apa-apa Daun Direbus, diminum Obat sesak nafas  
8. Hoya sp. Kaapa-apa Buah Dimakan KB 
 ASTERACEAE     
9. Ageratum conyzoides L. Ewo bonto Daun Ditumbuk, ditapel Penutup luka 
10. Blumea balsamifera (Bl.) DC. Ombu Daun Direbus, diminum 

Ditumbuk, ditapel 
Obat penyakit dalam, sakit kepala,  

11. Elephantopus scaber L. Kateba Daun Direbus, diminum Perawatan paska persalinan   
12. Wedelia biflora (L.) DC. Komba-komba Semua bagian Ditumbuk, ditapel Penutup luka 
    Direbus, diminum Obat diabetes, perawatan paska 

persalinan 
 BIGNONIACEAE     
13. Crescentia cujete L. Taku Kulit kayu Direbus, diminum Obat diabetes 
 BOMBACACEAE     
14. Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Kawu-kawu Daun Ditumbuk, ditapel Penurun panas 
 CARICACEAE     
15. Carica papaya L. Kepaya Akar, daun tua Direbus, diminum Obat malaria, penurun panas, penyakit 

dalam, perawatan paska persalinan 
 CLUSIACEAE     
16. Callophyllum inophyllum L. Dongkala Getah daun Diteteskan Obat tetes mata (kena debu) 
 COMBRETACEAE     
17. Terminalia catappa L. Tolike Akar Direbus, diminum Penawar keracunan makanan 
 EUPHORBIACEAE     
18. Euphorbia hirta L. Siku-siku mata Getah Diteteskan Obat tetes mata (bintik putih) 
19. Jatropha curcas L. Tanga-tanga Getah Diteteskan Obat sakit gigi, obat sakit telinga 
 
 

 
 

 
 

 
 

Diremas, + air, 
diminum 

Obat sakit cacar, obat panas dalam. 

20. Jatropha multifida L. Dium Getah  Diteteskan Penutup luka 
21. Manihot esculenta Crantz. Pasikela keu Daun Diremas, digosokkan Obat sakit kulit (panu) 
22. Phyllanthus urinaria L. Campa siba 

bogorang 
Daun Direbus, diminum Obat darah tinggi, pegal-pegal 

 FABACEAE     
23. 
 

Crotalaria incana L. Kariri Daun Ditumbuk, diteteskan 
Direbus, diminum 

Obat tetes mata (gatal-gatal), sakit 
pinggang 

24. 
 

Mimosa pudica L. 
 

Kamba mai 
tangkaro 

Semua bagian Direbus, diminum Obat penenang 
 

25. Senna alata (L.) Roxb. Palan singa Daun Diremas, digosokkan Obat sakit kulit (panu)  
26. Sesbania grandiflora (L.) Pers. Tamba dawa Daun Ditumbuk, ditapel Antiseptik 
 GOODENIACEAE     
27. Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. Bontolo Daun Direbus, diminum Obat pegal linu 
 LAMIACEAE     
28. Hyptis brevipes Poit. Kapo podi Daun Direbus, diminum Obat penyakit dalam 
 LAURACEAE     
29. Persea americana Mill. Apokat Daun Direbus, diminum Obat darah tinggi 
 LECYTHIDACEAE     
30. Barringtonia racemosa (L.) Spreng. Puta  Daun Ditumbuk, ditapel Penutup luka 
 LORANTHACEAE     
31. Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Susuan tomi Semua bagian Direbus, diminum Obat sesak nafas 
32. Scurrula atropurpurea (Blume) Danser  Semua bagian Direbus, diminum Obat sesak nafas 
 MALVACEAE     
33. Abelmoschus esculentus (L.) Moench  Hoinu  Daun  Ditumbuk, ditapel Penurun panas,  
   Daun muda, buah Dimasak, dimakan perawatan paska persalinan  
34. Hibiscus tiliaceus L.  Bontu Daun Ditumbuk, ditapel Penurun panas 
35. Sida rhombifolia L. Kuku ruso Akar Direbus, diminum Tonikum 
 MARANTHACEAE     
36. Donax cannaeformis (G.Forst.) K. 

Schum. 
Nene Batang dalam Ditumbuk, ditapel 

 
Penutup luka 
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Tabel 1. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara (lanjutan). 
 

No Nama ilmiah Nama lokal Bagian yang 
digunakan Cara penggunaan Kegunaan 

 MELASTOMATACEAE     
37. Melastoma malabathricum  L.  Rodu Buah Dikunyah-kunyah Obat sakit gigi 
 MELIACEAE     
38. Lansium domesticum Correa Langsat Kulit kayu Direbus, diminum Obat malaria, penurun panas. 
 MENISPERMACEAE     
39. Arcangelisia flava (L.) Merr.  Oyong kuni Batang Direbus, diminum Obat sakit kuning, penyakit dalam, 

perawatan paska persalinan, sesak nafas 
40. Fibraurea tinctoria Lour. Oyong kuni Batang Direbus, diminum Obat penyakit dalam, sakit kuning  
    Ditumbuk, diteteskan Obat tetes mata (merah) 
41. Tinospora crispa (L.) Hook. f. &  Thoms.Pai Batang Direbus, diminum Tonikum 
 MORACEAE     
42. Ficus miquelii King Kampu loli Getah Diteteskan Obat tetes mata (merah dan gatal) 
43. Ficus septica Burm. f.  Limboni Getah Diteteskan Obat tetes mata (merah dan gatal) 
   Daun Direbus, diminum Perawatan paska persalinan 
 MORINGACEAE     
44. Moringa pterygosperma Gaertn. Keu dawa Daun Direbus, diminum Perawatan paska persalinan 
 MUSACEAE     
45. Musa sp. Punti bugisi Pucuk daun Dimasak, dimakan Penurun panas 
 MYRSINACEAE     
46. Embelia cf. ribes Burm. f. Belai laro Kulit kayu, daun Direbus, diminum Obat penyakit dalam 
 MYRTACEAE     
47. Leptospermum amboinense Blume Kayu cina Daun Direbus, diminum Penurun panas, batuk 
48. Psidium guajava L. 

 
Malaka 
 

Buah muda, 
daun 

Dimakan Obat diare 
 

 OPHIOGLOSSACEAE     
49. Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. Paku rano Akar Direbus, diminum Obat sakit kuning 
 PANDANACEAE     
50. Freycinetia sp. Tole bahu Pucuk batang  

bagian dalam 
Diremas-remas, 
digosok 

Obat sakit kulit (panu) 

 PASSIFLORACEAE     
51. Passiflora foetida L. Pate-pate le Semua bagian Direbus, diminum Penawar keracunan makanan 
 PIPERACEAE     
52. Piper betle L. Lewe sena Daun Direbus, diminum Perawatan paska persalinan, wasir 
 PLUMBAGINACEAE     
53. Plumbago zeylanica L. Umpu iya Daun Ditumbuk, ditapel Obat luka terpotong dengan urat putus 
 POACEAE     
54. Bambusa vulgaris Schrader Tula gadi Rebung Dimasak, dimakan Obat diabetes, sakit kuning 
55. 
 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Loiya le Akar Ditumbuk, ditapel 
Direbus, diminum 

Obat patah tulang  
Perawatan paska persalinan 

56. Imperata cylindrica (L.) Raeusch. Le Akar Direbus, diminum Obat darah tinggi, obat penyakit dalam 
 POLYGALACEAE     
57. Polygala paniculata L. Hakawo Akar Dicampur minyak Obat urut 
 RUBIACEAE     
58. Gardenia jasminoides Ellis  Kaca piring Daun Ditumbuk, digosok Obat sariawan 
59. Lasianthus sp. Oombu Daun Direbus, diminum Obat sesak nafas 
 RUTACEAE     
60. x Citrofortunella microcarpa (Bunge) 

Wijnandss 
Lemo sari Buah Diperas, + air, 

diminum 
Obat batuk 

61. 
 

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle Lemo nipi Buah Diperas, + air, 
diminum 

Obat batuk 

62. Lunasia amara Blanco Keu wia Kulit batang 
bagian dalam 

Ditumbuk, diteteskan Obat tetes mata (merah dan gatal) 

 SAPOTACEAE     
63. Palaquium obovatum (Griffith.) Engl. Keu mea Batang dalam Ditumbuk, diteteskan Obat tetes mata (merah dan gatal) 
 STERCULIACEAE     
64. Kleinhovia hospita L. Tokulo Daun Dimasak, dimakan Obat sakit kuning, penyakit dalam 
 VERBENACEAE     
65. Gmelina elliptica J.E. Smith Tara Daun Direbus, diminum Obat cacing 
 ZINGIBERACEAE     
66. Amomum aculateum Roxb.        Kasubeo Rimpang Ditumbuk, ditapel Mempercepat matangnya bisul 
67. Amomum compactum Soland. Ex MatonLasi daru Buah Direbus, diminum Perawatan paska persalinan, tonikum 
68. Costus speciosus (Koenig) J.E. Smith Daru Daun Direbus, diminum 

Ditumbuk, ditapel 
Perawatan paska persalinan, KB 

69. Curcuma domestica Valeton. Kuni Rimpang Direbus, diminum Perawatan paska persalinan. 
70. Curcuma xanthorrhiza Roxb. Kuni tanpu Rimpang Direbus, diminum Obat batuk 
71. Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith Sikala Batang dalam Ditumbuk, dihirup Obat mual-mual 
72. Languas galanga (L.) Stuntz.  Rampa Rimpang Digosokkan Obat sakit kulit (panu) 
73. Zingiber purpureum Roxb. Bangule Rimpang Digosokkan Obat kudis 
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Pulau Wawonii dikenal juga sebagai pemasok ikan 
untuk kota Kendari. Pembersihan dan cara pengolahan 
yang kurang sempurna seringkali menyebabkan ikan 
kurang layak dikonsumsi karena dapat menyebabkan 
keracunan bahkan mematikan bagi konsumen. Guna 
menanggulangi keracunan ini masyarakat Wawonii 
menggunakan dua jenis tumbuhan yaitu pate-pate le 
(Passiflora foetida L.) dan tolike (Terminalia catappa L).  
untuk menetralkan racun tersebut. Kulit batang dan akar T. 
catappa kaya akan kandungan tannin, sedangkan P. foetida 
mengandung senyawa alkaloid (Perry dan Metzger, 1980). 
Komponen aktif yang terdapat dalam kedua senyawa 
tersebut diduga berperan sebagai penetral racun ikan. 
Kedua jenis tumbuhan tersebut banyak ditemukan di 
Indonesia. Jenis pertama merupakan tumbuhan liar di 
daerah pegunungan atau pada daerah yang berudara sejuk 
dan lembab, sedangkan jenis kedua banyak dibudidayakan 
sebagai tanaman peneduh di daerah dataran rendah.  

Dari hasil wawancara dengan sando dan masyarakat 
setempat diketahui jumlah jenis tumbuhan obat yang 
ditemukan relatif sedikit dibandingkan dengan yang mereka 
ketahui. Hal ini diduga terkait dengan semakin luasnya 
pembukaan kawasan semak belukar dan hutan untuk lahan 
pertanian. Dari hasil pengamatan diketahui pewarisan 
pengetahuan lokal ini ke generasi muda tidak berlangsung 
baik terutama pengetahuan tumbuhan obat tradisional. 
Faktor peningkatan kesehatan dari pemerintah terutama 
kunjungan dari dinas kesehatan dan pemberian obat dan 
vitamin merupakan salah satu penyebab terjadinya erosi 
pengetahuan tumbuhan obat tradisional, oleh karena itu 
perlu dilakukan penelitian jenis-jenis tumbuhan obat yang 
berpotensi untuk dikembangkan dan digalakkannya 
pelatihan/penyuluhan kepada generasi muda tentang 
manfaat tumbuhan obat dan pelestariannya.  

KESIMPULAN 

Di pulau Wawonii, tercatat 73 jenis tumbuhan yang 
digunakan oleh masyarakat setempat sebagai bahan obat 
tradisional dan perawatan paska persalinan. Tiga jenis di 
antara tetumbuhan obat tersebut termaksud dalam daftar 
tumbuhan langka di Indonesia, yaitu: Alstonia scholaris (L.) 
R.Br., Arcangelisia flava (L.) Merrill, dan Fibraurea tinctoria 
Loureiro. Pembukaan semak belukar dan hutan 
mempengaruhi ketersediaan sumberdaya alam tumbuhan 
obat ini, beserta pengetahuan tradisional masyarakat akan 
kegunaannya. Analisis komponen kimia tumbuhan obat 
tersebut perlu diintensifkan untuk mengetahui peranannya 
dalam proses penyembuhan. 
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ABSTRACT  

Teak and pines are the largest tree forests in Central of Java so that they are very potential to be developed as an argoforestry system. 
The average Relative Irradiation Fraction (RIF)’s in the teak and pines trees are 50% and 14% respectively. Meanwhile, soybean is sun-
loving crop potentially to be cultivated in the agroforestry system. The aim of the research was to study the response of the soybean 
(Glyicine soya) varieties to the tree canopy pruning. The experiment was conducted at teak and pines forest area (vertisol and ultisol soil 
type respectively) arranged in split plot design. The main plot factor was pruning (no pruning and pruning) and the sub plot factor was 
variety (Wilis, Pangrango and Brawijaya). The teak and pines canopy pruning (50% lower part of canopy) increases the incident irradiation 
among the trees by 70%-89% or equal to 600-1000 μ mol m-2 s-1 and 80% or 840 μ mol m-2 s-1 respectively. The increase in the irradiation 
among the trees enhances the photosynthetic rate of soybean. The response of the soybean to the enhancing irradiation is higher in 
specific leaf area (SLA). Biomass production and seed yield of the soybean increases due to the canopy pruning. The seed yield of 
soybean increase respectively from 0.12 to 0.57 tons ha-1 and from 0.78 to 1.74 tons ha-1 in no pruning and pruning teak and pines 
agroforest. The Pangrango variety produces the highest yields of seed, thus it is potential to be cultivated as intercrops in a teak and pines 
agroforestry system.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: soybean, teak, pines, agroforestry. 

PENDAHULUAN 

Peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan pening-
katan penduduk mendorong perluasan lahan pertanian ke 
kawasan hutan, mengingat peluang perluasan lahan 
pertanaman di kawasan pertanian semakin rendah, bahkan 
laju konversi lahan pertanian menjadi peruntukan lain 
semakin tinggi seiring dengan perjalanan waktu.  Hutan 
yang dikonversi menjadi lahan pertanian berdampak pada 
penurunan stabilitas lingkungan sehubungan dengan 
penurunan keanekaragaman hayati. Penurunan 
biodiversitas dapat dicegah melalui pertanaman campuran 
antara pohon dengan tanaman semusim (sistem 
agroforestri).  Namun sistem tersebut belum dapat diterima 
sepenuhnya oleh praktisi agronomi karena pohon menaungi 
tanaman sela sehingga produksi tidak optimum.  Tanaman 
yang toleran cahaya rendah dan manipulasi tajuk pohon 
perlu dikembangkan melalui penelitian.   

Perluasan lahan pertanian di kawasan hutan melalui 
konversi atau pertanaman campuran antara pohon dengan 
tanaman semusim (sistem agroforestri) semakin meningkat 
karena peningkatan kebutuhan pangan. Pohon jati dan 
pinus merupakan jenis pohon terbesar di kawasan hutan 
Jawa Tengah, sehingga berpotensi sebagai kawasan 
pengembangan sistem agroforestri. Rerata fraksi cahaya 

yang lolos dari tajuk pohon jati dan pinus masing-masing 
sebesar 50% dan 14% berperan sebagai faktor pembatas 
utama pertumbuhan tanaman sela. Umur dan kepadatan 
tajuk serta jarak antar pohon menentukan kuantitas cahaya 
yang diterima oleh tanaman sela (Purnomo, 2004). 
Perubahan jarak antar pohon di kawasan hutan hanya 
terjadi saat penjarangan pohon pada umur tertentu. Dengan 
demikian manipulasi untuk meningkatkan penerimaan 
cahaya oleh tanaman sela hanya dapat melalui 
pemangkasan tajuk pohon. Pemangkasan tajuk adalah 
bagian dari pemeliharaan pohon jati maupun pinus namun 
tidak pernah dilakukan sebagai upaya penghematan biaya 
selain tidak tampak merugikan (Perhutani Unit I, 2000) dan 
belum tersosialisasikan kepada petani.  

Produksi tanaman kedelai varietas pangrango lebih 
tinggi daripada varietas wilis dan brawijaya pada cahaya 
rendah di luar sistem agroforestri. Berdasarkan hal itu maka 
tanggapan varietas tersebut pada sistem agroforestri perlu 
diuji. Tanaman jagung memeberikan perbedaan tanggapan 
terhadap irradiasi rendah di dalam dan di luar sistem 
agroforestri berbasis kelapa (Braconnier, 1998). Perbedaan 
tersebut dapat terjadi karena cahaya pada sistem 
agroforestri bersifat lebih kompleks (Ong et al.,1996; 
Huxley, 1999; Sitompul, 2003), irradiasi cahaya di bawah 
pohon tidak konstan sedangkan di bawah naungan buatan 
selalu konstan. Pada sistem agroforestri juga terjadi 
kompetisi untuk memperoleh air dan nutrisi antara tanaman 
sela dan pohon (Carlson et al., 1994; Huxley, 1996; Hairiah, 
2001; Hairiah dan Utami, 2003). 
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Pemangkasan 1/3 bagian bawah tajuk pohon pinus 
meningkatkan fraksi cahaya lolos sebesar 15% sehingga 
meningkatkan hasil jagung sebesar 30% (Sitompul, 2003) 
dan hasil kedelai sebesar 60% (Retnaningtyas, 2003). 
Peningkatan cahaya yang lolos dari tajuk menyebabkan 
peningkatan fotosintesis tanaman sela, sehingga 
meningkatkan produksi biomassa tanaman dan hasil 
panennya. Varietas pangrango ternaungi 60% (720-780 μ 
mol.m-2.s-1) mampu mencapai produksi biji 30% dari 
tanaman normal, sehingga berpotensi untuk dibudidayakan 
sebagai tanaman sela pada sistem agroforestri. Penelitian 
yang diselenggarakan di bawah tegakan jati dan pinus 
dengan tanaman sela kedelai untuk mempelajari tanggapan 
tanaman tersebut terhadap pemangkasan tajuk pohon 
bagian bawah (50% tinggi tajuk) (pemangkasan tajuk 
maksimum yang diperbolehkan untuk pohon jati dan pinus).  

BAHAN DAN METODE 

Percobaan lapangan (dua percobaan) diselenggarakan 
dengan tanaman kedelai di bawah tegakan jati dan pinus. 
Tempat percobaan di bawah tegakan jati dan pinus masing-
masing adalah hutan jati di desa Jatipohon Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi (7°35′14,7″ LS; 110° 
54′57,17″ BT) dan hutan pinus desa Bromo, Karanganyar, 
KPH Surakarta (7°35′6,56″LS; 110°54′34,26″BT) Jawa 
Tengah. Tinggi tempat masing-masing 20 dan 200 m dpl 
dengan jenis tanah vertisol dan ultisol. Pelaksanaan 
percobaan adalah bulan Nopember 2002-Februari 2003 
(Karanganyar) dan Februari 2003-April 2003 (Purwodadi) 
yang bertepatan dengan musim penghujan dengan rerata 
curah hujan masing-masing 2260±531 mm tahun-1 dan 
1946±412 mm tahun-1.  

Kedua percobaan menggunakan rancangan acak 
kelompok petak terpisah (split plot randomized block 
design) dengan faktor pemangkasan pohon (dipangkas dan 
tidak) sebagai petak utama (mainplot) dan faktor varietas 
sebagai anak petak (subplot). Pemangkasan pohon 
dilakukan dengan memangkas tajuk pohon bagian bawah 
(50% tinggi tajuk) sehari sebelum penanaman kedelai. 
Varietas yang digunakan adalah varietas wilis, pangrango 
dan brawijaya, sehingga setiap percobaan terdapat 8 
kombinasi perlakuan dengan empat ulangan. Jarak antar 
pohon jati adalah 2x6 m dan jarak antar pohon pinus 2x3 m. 
Petak percobaan di bawah tegakan jati adalah 5x2,4 m 
sedangkan di bawah tegakan pinus adalah 2,8x2,4 m. 
Jarak antar anak petak 30 cm, jarak antar petak utama 4 m.  

Pengolahan tanah menggunakan cangkul dilakukan 
seminggu sebelum penanaman kedelai dan setelah tanah 
bersih dari gulma, diberi pupuk kandang sebanyak 3 ton ha-1. 
Sebelum tanam, tanah disemprot herbisida pratumbuh 
berbahan aktif paraquat sebanyak 3 L ha-1 dan kemudian 
ditaburkan Furadan 3G sebanyak 16 kg ha-1. Penanaman 
tanaman sela dengan membuat lubang tanam 
menggunakan tugal. Benih ditanam sebanyak 3 biji per 
lubang dengan jarak 40x20 cm, seminggu setelah tanam 
diadakan penjarangan sehingga tinggal 2 tanaman per 
lubang (125 000 rumpun ha-1). Pemupukan sebanyak 50 kg 
N, 50 kg P2O5 dan 25 kg K2O ha-1 diberikan pada saat 
tanam yang disebar pada suatu alur sekitar 5 cm dari 
barisan tanaman kemudian ditutup dengan tanah.  

Pengamatan cahaya tampak (PAR: photosynthetic 
active radiation) di setiap titik pengamatan yaitu di atas dan 
di bawah tajuk serta ditempat terbuka diluar sistem 
agroforestri secara bersamaan menggunakan tiga buah 

Luxmeter Dx 100. Hasil pengamatan dengan Luxmeter 
dikalibrasi dengan Lightmeter LI-COR 191SB sehingga 
diperoleh satuan μmol m-2 s-1. Setiap petak terdapat lima 
titik pengamatan cahaya, empat di bagian pinggir dan satu 
di tengah petak. Cahaya diamati bersamaan dengan 
pengambilan tanaman sampel.  

Bagian vegetatif tanaman diamati menggunakan sampel 
yang diambil secara destruktif pada umur 20, 45 dan 70 hst 
meliputi berat kering (pengeringan menggunakan oven 
110°C, 24 jam) akar, batang dan daun (BA, BB dan BD) 
serta luas daun. Luas daun sampel (S) diperoleh dengan 
mengukur tiga helai daun subsampel (LSS) dari setiap 
sampel menggunakan leaf area meter (LAM) CI-202 
kemudian dioven dan setelah itu ditimbang (BSS). Maka 
luas daun sampel (S) = (BD/BSS) x LSS. Selanjutnya luas 
daun dinyatakan dalam indeks luas daun (ILD) yaitu S 
dibagi jarak tanam. Selain itu S juga untuk menghitung luas 
daun spesifik (LDS) yang diperoleh dari S dibagi BD. 
Pengamatan fotosintesis menggunakan Lci-portable 
photosynthesis system, pengukuran khlorofil menggunakan 
SPAD-Minolta Chlorophyllmeter dan kadar N daun 
menggunakan metode Kjehldal pada daun ketiga dari atas 
tanaman umur 45 hst. Komponen hasil untuk tanaman 
kedelai meliputi berat biji per dua tanaman atau per 
rumpun, jumlah polong, jumlah bintil akar dan jumlah 
cabang serta tinggi tanaman diamati saat panen (umur 85 
hst).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Cahaya 
Perbedaan kuantitas cahaya di atas kanopi (tajuk) 

tanaman disebabkan oleh pemangkasan pohon dan umur 
tanaman. Pemangkasan kanopi pohon jati maupun pinus 
bagian bawah (50% tinggi tajuk) meningkatkan fraksi 
irradiasi relatif yang lolos dari tajuk pohon (relatives 
irradiation fraction/RIF). Irradiasi cahaya terukur di lokasi 
percobaan dari bulan Nopember 2002 hingga Pebruari 
2003 dan dari bulan Pebruari hingga April 2003 berkisar 
antara 800-1200 μmol m-2 s-1. Pemangkasan kanopi pohon 
pinus meningkatkan RIF lebih besar dibandingkan dengan 
pohon jati. RIF pohon jati dipangkas meningkat menjadi 70-
89% dari sekitar 63% sebelum tajuk dipangkas, sedangkan 
pada pohon pinus RIF meningkat menjadi 80% dari 19% 
sebelum tajuk dipangkas (Gambar 1). Cahaya lolos dari 
kanopi tanaman kedelai tidak proporsional dengan 
pemangkasan pohon. Cahaya yang diamati pada awal, 
pertengahan dan akhir pertumbuhan (70 hst) menunjukkan 
bahwa perbedaan cahaya yang lolos dari kanopi kedelai 
adalah karena perbedaan umur. Pada akhir petumbuhan, 
penetrasi cahaya melalui kanopi kedelai semakin berkurang 
karena habitus bertambah besar (Gambar 2). 

Laju fotosintesis 
Di bawah tegakan jati laju fotosintesis mendekati 1,2 

μmol CO2 m-2 s-1 pada irradiasi di sekitar 800 μmol m-2 s-1. 
Efisiensi quantum (Q) relatif rendah berkisar antara 0,02-
0,04 μmol CO2 mol-1 foton dan dapat ditaksir melalui 
persamaan Q=1,75/(340,74+PAR), R2=0,38 (Gambar 3A). 
Laju fotosintesis tanaman kedelai di bawah tegakan pinus 
sebesar 0,8 μmol CO2 m-2 s-1 pada irradiasi lebih dari 750 
μmol m-2 s-1. Efisiensi quantum juga rendah yaitu berkisar 
antara 0,03-0,09 μmol CO2 mol-1 foton. Semakin tinggi 
irradiasi semakin rendah efisiensi dan dapat ditaksir dengan 
persamaan Q=0,83/(60,2+PAR), R2=0,42 (Gambar 3B).  
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Gambar 1. PAR diluar dan di bawah tegakan serta RIF di bawah 
tegakan jati dan pinus dipangkas dan tidak. 
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Gambar 2. Cahaya lolos dari tajuk tanaman kedelai di bawah 
tegakan jati dan pinus dipangkas (+ p) daan tidak dipangkas (- p). 
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Ganbar 3. Laju fotosintesis (F) dan efisiensi kuanta (Q) tanaman 
kedelai di bawah tegakan jati (A) dan pinus (B). 
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Gambar 4. Indeks luas daun (ILD) tanaman kedelai di bawah 
tegakan jati dan pinus dipangkas (+p) dan tidak (-p). 
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Gambar 5. Luas daun spesifik (LDS) tanaman kedelai di bawah 
tegakan jati dan pinus dipangkas (+p) dan tidak (-p). 

 
 

Tabel 1. Kadar N daun, khlorofil dan laju fotosintesis kedelai di 
bawah tegakan jati dan pinus 
 

Agroforestri Pemang-
kasan 

N daun 
(mg g-1) Khlorofil Laju fotosintesis 

μmolCO2 m-2 s-1 
pangkas 25,98 34,59 1,12b 

Jati tidak 30,11 34,43 0,91a 
pangkas 35,67 36,70 1,04a 

Pinus tidak 36,15 33,41 1,26a 
Keterangan: huruf sama pada lajur dan kolom sama tidak berbeda 
nyata (uji Duncan 0,95). 
 

 
Tabel 2. Biomassa tanaman kedelai di bawah tegakan jati dan pinus 
 

Biomassa (g rp-1) kedelai 
di bawah tegakan jati 

Biomassa (g rp-1) kedelai 
di bawah tegakan pinus Umur

(hst)
Pemang-

kasan Wilis Pang-
rango Brawijaya Wilis Pang-

rango Brawijaya

Dengan 1,27a 0,87a 0,98a 0,60A 0,64A 0,62AS 20 
Tidak 1,00a 0,99a 1,15a 0,42A 0,41A 0,42A 
Dengan 5,73bc 5,77bc 6,58bc 6,04AB 5,62AB 5,99AB 45 
Tidak 6,58bc 4,21ab 5,63bc 3,02A 2,83A 2,04A 
Dengan 10,89de 8,48cd 8,79cd 14,30C 19,29D 11,48C 70 
Tidak 5,92bc 6,45bc 5,47bc 7,96B 7,71B 6,10AB 

Keterangan: rp: rumpun, huruf sama dibelakang angka 
menunjukkan tidak berbeda nyata (uji Duncan 0,95). 
 
 
Tabel 3. Hasil tanaman kedelai di bawah tegakan jati. 
 

Hasil biji (g m-2) kedelai di bawah tegakan jati Pemangkasan
Wilis Pangrango Brawijaya rerata 

Dengan 49,83 69,59 50,49 56,64b 
Tidak 16,58 6,26 14,14 12,33a 
Rerata varietas 33,21A 37,92B 32,31A  
Luar AF 131,32 161,16 89,04  
Keterangan: AF: agroforestri, huruf sama dibelakang angka 
menunjukkan tidak berbeda nyata, huruf besar menunjukkan beda 
antar varietas, huruf kecil menunjukkan beda antar pemangkasan 
(uji Duncan 0,95). 
 
 
Tabel 4. Hasil tanaman kedelai di bawah tegakan pinus. 
 

Hasil biji (g m-2) kedelai di bawah tegakan pinusPemangkasan
Wilis Pangrango Brawijaya rerata 

Dengan 189,74 194,57 137,29 173,87q 
Tidak 88,36 83,62 63,45 78,47p 
Rerata varietas 139,05Q 139,10Q 100,37P  
Luar AF 150,00 103,39 94,60  
Keterangan: AF: agroforestri, huruf sama dibelakang angka 
menunjukkan tidak berbeda nyata, huruf besar menunjukkan beda 
antar varietas, huruf kecil menunjukkan beda antar pemangkasan 
(uji Duncan 0,95). 
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Hubungan laju fotosintesis dengan enzim ribulose 
bifosfat karboksilase oksigenase (tercermin pada N daun) 
dan khlorofil tidak konsisten dengan pemangkasan. Di 
bawah tegakan jati laju fotosintesis kedelai relatif lebih 
tinggi namun kadar N dan kadar khlorofil tidak jauh 
berbeda. Keadaan di bawah tegakan pinus (pohon 
dipangkas maupun tidak) laju fotosintesis kedelai tidak jauh 
berbeda, demikian pula kadar N daun dan khlorofil (Tabel 
1). 

Indeks luas daun 
Perbedaan ILD di bawah tegakan jati berinteraksi antara 

pemangkasan, umur dan varietas tanaman. Pada varietas 
Wilis ILD meningkat seiring dengan peningkatan umur 
tanaman bila pohon dipangkas. Bila pohon tidak dipangkas 
ILD umur 70 hst lebih rendah daripada ILD umur 45 hst. 
Varietas Pangrango dan Brawijaya mencapai ILD 
maksimum pada umur 45 hst baik pohon dipangkas 
maupun tidak. Di bawah tegakan pinus pemangkasan 
pohon meningkatkan ILD tanaman kedelai. ILD varietas 
Wilis meningkat terus dari awal sampai akhir pertumbuhan 
di antara pohon dipangkas maupun tidak. Varietas 
Pangrango di antara pohon pinus dipangkas ILD terus 
meningkat sesuai dengan peningkatan umur, namun bila 
pohon tidak dipangkas ILD mencapai maksimum pada 
umur 45 hst. ILD varietas Brawijaya mencapai maksimum 
pada umur 45 hst bila pohon dipangkas sedangkan bila 
pohon tidak dipangkas ILD meningkat seiring dengan 
paningkatan umur (Gambar 4). 

Luas daun spesifik 
Pengaruh pemangkasan tajuk pohon jati terhadap LDS 

tanaman kedelai bervariasi di antara varietas dan umur. 
Ketiga varietas kedelai menunjukkan penurunan LDS 
seiring dengan peningkatan umur tanaman baik di bawah 
pohon dipangkas maupun tidak. LDS varietas Wilis hampir 
sama di bawah pohon dipangkas maupun tidak pada setiap 
tahap pertumbuhan. Pada varietas Pangrango perbedaan 
LDS hanya terjadi pada umur 45 hst (LDS tanaman lebih 
tinggi di bawah pohon dipangkas). LDS varietas Brawijaya 
lebih tinggi di bawah pohon dipangkas pada umur 20 dan 
70 hst, sedangkan pada umur 45 hst tidak berbeda nyata. 
Di bawah tegakan pinus pemangkasan tajuk pohon 
meningkatkan LDS tanaman kedelai ketiga varietas pada 
umur 20 dan 45 hst. LDS tanaman turun dengan 
peningkatan umur (Gambar 5). 

Biomassa dan hasil biji 
Peamangkasan tajuk pohon jati meningkatkan biomassa 

tanaman kedelai, dan varietas Wilis menunjukkan 
tanggapan yang paling besar di antara dua varietas lain 
terutama pada umur 70 hst. Hal tersebut terjadi pula untuk 
tanaman kedelai di antara pohon pinus, tetapi perbedaan 
biomassa baru terjadi pada umur 70 hst. Penurunan bobot 
biomassa karena pohon tidak dipangkas paling besar 
terjadi pada varietas Pangrango (Tabel 2). Peningkatan 
biomassa karena pemangkasan tajuk pohon berimbas pada 
peningkatan hasil biji kedelai. Hasil varietas Pangrango 
lebih tinggi daripada varietas Wilis dan Brawijaya. Hasil biji 
tanaman kedelai di bawah tegakan jati dengan pohon 
dipangkas dan tidak dibandingkan dengan hasil biji 
ditempat terbuka turun sebesar 38,05% dan 87,37% pada 
Wilis, 56,82% dan 96,12% pada Pangrango, 43,30% dan 
84,12% pada Brawijaya (Tabel 3). Di bawah tegakan pinus 
bila pohon tidak dipangkas hasil tanaman kedelai turun 
sebesar 53,43%, 57,02% dan 53,78% masing-masing untuk 
Wilis, Pangrango dan Brawijaya (Tabel 4).  

Pembahasan 
Cahaya memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan tanaman disamping air dan unsur hara. 
Teknologi yang dapat digunakan sebagai upaya 
peningkatan kuantitas cahaya masih terbatas. Di bawah 
tegakan pohon kuantitas cahaya dapat ditingkatkan dengan 
memangkas sebagian tajuk pohon. RIF di bawah tegakan 
jati lebih besar daripada RIF di bawah tegakan pinus yaitu 
63% (600 μmol m-2 s-1) berbanding 19% (200 μmol m-2 s-1) 
dengan tajuk tidak dipangkas. Bila tajuk dipangkas RIF di 
bawah tegakan jati menjadi 70-89% (600-1000 μmol m-2 s-1) 
sedangkan di bawah tegakan pinus menjadi 80% (840 μmol 
m-2 s-1). Perbedaan RIF di bawah tegakan jati dan pinus 
berhubungan dengan perbedaan sifat pertumbuhan dan 
kepadatan tajuk yang tercermin pada lebar dan tinggi tajuk, 
jumlah cabang serta jarak antar pohon. Pohon jati termasuk 
tumbuhan tropofit yaitu meluruhkan daun atau meranggas 
di musim kemarau kemudian di awal musim penghujan 
bersemi kembali. Pada saat penelitian umur pohon jati dan 
pinus adalah 12 dan 8 tahun dengan jarak antar pohon 2 x 
6 m dan 2 x 3 m. Lebar dan tinggi tajuk serta jumlah cabang 
pohon jati adalah 3,99±1,27, 4,59±1,77 dan 16,70±6,22 
sedangkan pinus adalah 2,77±0,42, 1,8±0,41 dan 
27,6±7,90 (Purnomo dan Sitompul, 2005).  

Pemangkasan pohon (peningkatan RIF di bawah 
pohon) berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sela. 
Nilai PAR absolut di bawah tajuk tanaman sela sangat 
bervariasi tetapi nilai relatif menunjukkan bahwa tanaman di 
bawah tegakan pohon yang dipangkas meloloskan cahaya 
lebih rendah (berarti intersepsi cahaya oleh tanaman lebih 
besar). Saat pertumbuhan maksimum tanaman kedelai di 
bawah tegakan jati dan pinus dipangkas meloloskan 
cahaya sebesar 14-18% dan 9-13%, bila tidak dipangkas 
sebesar 22-30% dan 32-35%. Tinggi tanaman kedelai di 
bawah tegakan jati yang dipangkas 48,80 cm dan pohon 
tidak dipangkas 42,40 cm. Di bawah tegakan pinus tingi 
tanaman kedelai sekitar 71,99-78,59 cm. Kecuali tinggi 
tanaman jumlah cabang juga menentukan cahaya yang 
diintersep tanaman. Baik di bawah tegakan jati maupun 
pinus tanaman kedelai di bawah tegakan pohon dipangkas 
mempunyai jumlah cabang yang lebih besar (12,40 bila 
pohon tidak dipangkas dan 18,80 bila pohon dipangkas). 
Percabangan tanaman berperan dalam intersepsi cahaya 
oleh tanaman (Wells et al., 1993). Indeks luas daun antara 
satu sampai dengan 1,8 dengan tingkat intersepsi cahaya 
berkisar antara 60% hinga 80% berarti lebih rendah 
daripada prediksi intersepsi cahaya pada tanaman normal. 
Hubungan antara ILD dan intersepsi cahaya antara lain ILD 
= 1, 3,3 dan 4,3 besar intersepsi cahaya masing-masing 
sekitar 50, 90 dan 95% (Sinclair dan Gardner, 1998).  

Kisaran hubungan laju fotosintesis dengan PAR antara 
0,2 hingga 0,8 μmol CO2 m-2 s-1 baik di bawah tegakan jati 
maupun pinus. Efisiensi kuanta berkisar pada 0,04 μmol 
CO2 mol-1 foton di bawah tegakan jati dan 0,09 μmol CO2 
mol-1 foton di bawah tegakan pinus pada PAR diatas 750 
μmol m-2 s-1 dengan peranan cahaya agak rendah 
(koefisien determinasi sekitar 38-42%). Laju fiksasi CO2 
yang diamati pada tengah hari menunjukkan kecepatan 
yang rendah (0,8 μmol CO2 m-2 s-1), sepadan dengan laju 
fiksasi CO2 pada kacang gude (Cajanus cajan) pada PAR 
1000-1500 μmol m-2 s-1 (Subramanian et al., 1994). Laju 
fiksasi CO2 sebesar itu masih jauh lebih rendah daripada 
yang pernah dicapai (37 μmol CO2 m-2 s-1) (Sitompul et al., 
2003). Efisiensi quantum sebesar 0,052 μmol mol-1 pada 
suhu 30°C, konsentrasi O2 dan CO2 masing-masing 21% 
dan 330 μL L-1 (Boote dan Loomis, 1991). Di bawah 
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tegakan jati dan pinus cahaya yang diterima tanaman 
kedelai sekitar 600 dan 200 μmol m-2 s-1 bila pohon tidak 
dipangkas, 800-1000 μmol m-2 s-1dan 200-800 μmol m-2 s-1 

bila pohon dipangkas, berarti hanya sekitar 20-27% (jati) 
dan 7-20% (pinus) dari tingkat cahaya optimum untuk 
fotosintesis maksimum (Sitompul dan Guritno, 1995). 

Fotosintesis berhubungan dengan kadar khlorofil dan N 
daun. Kadar khlorofil dan N daun tanaman di bawah pohon 
yang tidak dipangkas atau pada kondisi penerimaan cahaya 
yang lebih rendah dari pohon yang dipangkas tidak jauh 
berbeda. Hal ini seperti kadar khlorofil tanaman jagung 
yang juga tidak jauh berbeda antara di bawah tegakan 
pinus yang tidak dipangkas dan dipangkas 1/3 bagian 
bawah tajuk (Sitompul, 2003). Kandungan khlorofil 
berhubungan dengan LDS dan LDS tampak tidak konsisten 
pada tanaman kedelai mengakibatkan laju fotosintesis tidak 
konsisten (Thompson et al., 1995). Laju fotosintesis yang 
tidak konsisten dengan kadar khlorofil dan N daun antar 
varietas kedelai menunjukkan perbedaan efisiensi 
fotosintesis. 

Produksi biomassa dan bagian tanaman yang dipanen 
(biji) merupakan hasil fotosintesis. Tanaman di bawah 
pohon jati maupun pinus yang dipangkas (berarti menerima 
cahaya lebih besar) menghasilkan biomassa dan hasil biji 
lebih besar dari pada tanaman yang menerima cahaya lebih 
rendah. Tanaman yang menerima cahaya lebih besar oleh 
karena pemangkasan memiliki laju fotosintesis lebih tinggi. 
Tanaman kedelai di bawah tegakan jati tidak dipangkas 
penurunan bobot biomassa mencapai 54-76% (penurunan 
terbesar pada varietas Wilis) tidak berbeda jauh dengan di 
bawah tegakan pinus sebesar 40-56% (penurunan terbesar 
pada varietas Pangrango) dibanding jika pohon dipangkas. 
Penurunan bobot biomassa terbesar pada varietas 
Pangrango, sedangkan hasil tertinggi pada varietas 
Pangrango berarti varietas ini mempunyai kemampuan 
mengalokasikan fotosintat ke hasil panen yang lebih besar 
dari varietas yang lain. 

KESIMPULAN 

Pemangkasan 50% bagian bawah tajuk pohon 
meningkatkan penetrasi cahaya dari 63% atau 500μmol m-2 
s-1 menjadi 70-89% atau 600-1000 μmol m-2 s-1 (jati) dan 
dari 19% atau 200 μmol m-2 s-1 menjadi 80% atau 840 μmol 
m-2 s-1 (pinus). Peningkatan penetrasi cahaya oleh karena 
pohon dipangkas meningkatkan laju fotosintesis, luas daun 
spesifik dan bobot biomassa serta hasil tanaman kedelai 
(peningkatan pada sistem agroforestri berbasis jati lebih 
besar daripada pinus). Hasil biji tanaman kedelai meningkat 
dari 12,33 g m-2 setara 0,12 ton ha-1 (pohon jati tidak 
dipangkas) menjadi sebesar 56,64 g m-2 setara 0,57 ton ha-

1 (pohon jati dipangkas) dan dari 78,47 g m-2 setara 0,78 
ton ha-1 (pohon pinus tidak dipangkas) menjadi 173,87 g m-

2 setara 1,74 ton ha-1 (pohon pinus dipangkas). Varietas 
Pangrango merupakan varietas dengan daya hasil lebih 
tinggi dari varietas yang lain di bawah tegakan jati maupun 
pinus. Varietas Wilis, Pangrango dan Brawijaya masing-
masing menghasilkan biji 0,5, 0,7 dan 0,5 ton ha-1 (jati di-
pangkas) dan 1,9, 1,95, dan 1,4 ton ha-1 (pinus dipangkas). 
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ABSTRACT  

The research was aimed at revealing the chlorophyll content, leaf area (the plant characters), and the corm production of taro as catch crop 
under the young rubber stand. This research was conducted by means of Nested Design with nine replication. The intercropping planting 
used independent variables i.e. N0 (open condition), N1 (under the two-year-old young rubber), and N2 (under the three-year-old young 
rubber). The dependent variables were the chlorophyll content, leaf area, and production of the taro corm. The parameters investigated 
were the leaves area, the chlorophyll a and b content, the weight of fresh corm, the weight of dry corm, and the corm production per plots. 
The research result showed that the leaves area, and the chlorophyll a and b content significantly increased, while the weight of fresh corm, 
and the weight of dry corm significantly decreased (P<0.05). The fresh corm production per plots under the young rubber two- and three-
year-old were significantly decreased compared the control (P<0.05). The intercropping planting or catch crop showed that the taro corm 
production per plot decreased both of under two- and three-year-old young rubber shades, although the reduction of each clone was significant 
or not significant, so that tolerant clones could be conserved 
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PENDAHULUAN 

Keanekaragaman hayati merupakan sumber daya 
penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat 
Indonesia maupun bagi manusia secara global. Banyak 
jenis tanaman yang saat ini mempunyai makna nasional 
dan global berasal dari Indonesia, seperti buah-buahan 
tropik, tanaman obat-obatan serta tanaman pangan (Fagi, 
1999). Plasma nutfah dan keanekaragaman hayati 
pertanian berperan penting dalam sistem produksi dan 
tingkat ketahanan agroekosistem pertanian. Perhatian pada 
sumber daya genetik dimulai pada tahun 80-an dengan 
dibentuknya Komisi Sumberdaya Genetik (Commission on 
Plant Genetics Resources) pada tahun 1983 (Sugandhy, 
1999). 

Keanekaragaman genetik yang dapat ditemukan dalam 
koleksi plasma nutfah kemungkinan disebabkan oleh 
adanya proses mutasi, hibridisasi, dan seleksi baik secara 
alamiah, atau buatan. Keanekaragaman genetik yang 
terdapat dalam satu jenis (spesies) disebabkan oleh faktor 
lingkungan dan genetik. Keanekaragaman genetik sebagai 
akibat faktor lingkungan dan umumnya berinteraksi satu 
sama lain dalam mempengaruhi penampilan fenotipe 
tanaman (Makmur, 1992). Keanekaragaman hayati 
pertanian merupakan salah satu aspek yang penting dari 

keanekaragaman hayati, karena menjadi basis bagi 
ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan (Wood dan 
Lenne, 1999), sedangkan ekosistem yang memiliki potensi 
untuk kegiatan pertanian, memungkinkan terjadinya 
pertumbuhan tanaman yang adaptif terhadap cekaman 
biofisik berbeda, misalnya genagan air, keasaman tanah, 
naungan, kekeringan dan sebagainya (Basyir, 1999 dan 
Caiger, 1986).  

Bertanam secara tumpangsari (sebagai tanaman sela) 
di bawah tegakan tanaman perkebunan merupakan salah 
satu alternatif dalam budidaya talas ternaungi. Bertanam 
secara tumpangsari merupakan bentuk modifikasi 
pertanaman ganda, terdiri atas dua jenis tanaman atau 
lebih yang ditanam pada lahan yang sama dan waktu 
tanam sama atau berbeda tetapi masih dalam fase vegetatif 
(Gomez dan Gomez, 1986). Di lahan tidur di bawah 
tegakan karet belum menghasilkan (TBM) yang selama ini 
belum dioptimalkan pemanfaatannya, talas dapat 
dikombinasikan sebagai tanaman sela. Menurut BPS 
(2000) potensi lahan TBM yang dapat dimanfaatkan sekitar 
1,5 juta hektar. Kendala utama yang dihadapi pada 
budidaya tanaman seperti ini ialah rendahnya intensitas 
cahaya matahari yang diterima oleh tanaman talas. 

Di Indonesia, teknik budidaya tanaman sela di bawah 
tegakan tanaman perkebunan sudah lama dilakukan oleh 
petani. Penanaman berbagai tanaman pangan di bawah 
tegakan karet sudah biasa dilakukan oleh petani. Petani 
melakukan budidaya tanaman sela umumnya masih secara 
sampingan. Budidaya tanaman sela di bawah tegakan karet 
secara umum produksinya menurun. Hasil penelitian 
Wibawa (1994) menunjukkan bahwa padi gogo yang 
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ditanam di bawah tegakan karet umur 3 tahun 
menghasilkan gabah kering 2,0 ton/ha, sedangkan pada 
karet umur 1 tahun menghasilkan gabah kering 3,0 ton/ha. 
Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya padi gogo 
senang cahaya. Wahid (1984) menyatakan bahwa 
bertanam pada kondisi ternaungi menyebabkan perubahan 
lingkungan mikro di sekitar tanaman, misalnya kelembaban 
relatif, suhu tanah, dan suhu udara, karena radiasi datang 
dan radiasi balik dari permukaan terhalang sebagian.  

Luas daun dan kandungan klorofil daun talas erat 
kaitannya dengan produksi talas yang ditanam secara 
tumpangsari. Talas yang ditanam secara tumpangsari di 
bawah tegakan karet, tinggi rendahnya produksi yang 
dihasilkan antara lain tergantung sifat toleransi talas 
terhadap kondisi intensitas cahaya rendah. Berkaitan 
dengan rendahnya intensitas cahaya matahari di bawah 
tegakan karet, tujuan penelitian ini untuk mengungkap 
kandungan klorofil dan luas daun kaitannya dengan 
produksi talas bila ditanam sebagai tanaman sela dibawah 
tegakan karet, sehingga mendapatkan klon talas yang 
toleran atau peka terhadap naungan, selanjutnya akan 
menambah koleksi plasma nutfah talas. 

BAHAN DAN METODE  

Bahan dan alat 
Bahan yang digunakan adalah lima klon talas yang tidak 

gatal. Lima klon talas dengan nomor kode klon T21, T417, 
T606, dan T607, dan T603. Selain klon talas tersebut 
diperlukan pupuk kandang, pupuk N, P, dan K, insektisida, 
fungisida, bahan kimia yang digunakan untuk analisis 
klorofil. Alat yang digunakan antara lain tube solarimeter, 
psikrometer, termometer basah dan kering, dan 
seperangkat alat analisis klorofil, dan alat tulis. 

Cara kerja 
Penelitian ini dilakukan di Perkebunan Karet PTPN VIII 

Cibungur, Sukabumi. Tegakan pohon karet yang digunakan 
pada percobaan ini berumur 2 dan 3 tahun yaitu tanaman 
karet yang belum menghasilkan. Rata-rata intensitas radiasi 
surya di bawah tegakan karet umur 2 tahun saat 
pengukuran awal, tengah, dan akhir 274,5; 245,5; dan 
297,2 kalori.m-2.hari-1, sedangkan di bawah tegakan karet 
umur 3 tahun 167,0; 150,5; dan 145,4 kalori.m-2.hari-1. Bibit 
talas yang digunakan tingginya 30-40 cm, sehat, utuh, umur 
antara 2-3 bulan dan seragam ukurannya. Bibit ditanam 
dengan jarak tanam 80 cm x 80 cm pada tanah yang telah 
diolah serta sebelumnya telah diberi pupuk kandang. 
Pemeliharaan meliputi pemupukan dengan menggunakan 
pupuk N, P, dan K. Pengendalian hama dan penyakit 
dilakukan secara mekanis dan kimia. 

Percobaan ini disusun menggunakan Rancangan Petak 
Tersarang (Gomez dan Gomez, 1995). Perlakuan pada 
pola tanam ini adalah sebagai berikut: N0 = tanpa naungan 
(lahan terbuka), N1 = di bawah naungan karet berumur 2 
tahun, N2 = di bawah naungan karet berumur 3 tahun. 
Budidaya tumpangsari ini menggunakan 5 klon talas, setiap 
tingkat naungan terdapat 15 satuan percobaan, sehingga 
seluruhnya terdapat 45 satuan percobaan. Peubah yang 
diamati ialah luas daun, kadar klorofil, bobot basah umbi, 
dan bobot kering umbi. Untuk melihat apakah ada pengaruh 
perlakuan naungan terhadap klon talas digunakan analisis 
ragam dan uji jarak Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan 
taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh naungan tanaman karet, klon, dan 
interaksinya terhadap peubah yang diamati pada sistem 
tumpangsari disajikan pada Tabel 1. Naungan tanaman 
karet berpengaruh nyata terhadap luas daun, kadar klorofil 
a, kadar klorofil b, bobot basah umbi, bobot kering umbi, 
dan bobot umbi basah per petak. Klon berpengaruh nyata 
terhadap semua peubah yang diamati. Interaksi naungan 
tanaman karet dan klon berbeda nyata terhadap kadar 
klorofil a, kadar klorofil b, bobot basah umbi, dan bobot 
basah umbi per petak, sedangkan terhadap luas daun, dan 
bobot kering umbi tidak berbeda nyata. 
 
Tabel 1. Pengaruh naungan tanaman karet, klon, dan interaksinya 
terhadap seluruh peubah yang diamati pada sistem tumpangsari di 
bawah tegakan karet. 
  

Perlakuan 
Peubah yang diamati Naungan Klon Interaksi 

naungan-klon
Morfologi 
Luas daun (cm2) 
Fisiologi 
Klorofil a (mg/g) 
Klorofil b (mg/g) 
Agronomi 
Bobot basah umbi (g) 
Bobot kering umbi (g) 
Bobot basah umbi per petak (g) 

 
* 
 
* 
* 
 
* 
* 
* 

 
* 
 
* 
* 
 
* 
* 
* 

 
tidak nyata 
 
* 
* 
 
* 
tidak nyata 
* 

Keterangan: * = berbeda nyata pada taraf 5% pada uji BNT. 
 

 
Pengaruh naungan tanaman karet terhadap luas daun 

menunjukkan hasil seperti yang disajikan pada Gambar 1. 
Gambar 1 menunjukkan bahwa pada naungan karet umur 2 
tahun, klon T606, T607, dan T603 menunjukkan 
peningkatan luas daun yang nyata terhadap kontrol, sedang 
klon T21 dan T417 tidak nyata. Pada naungan karet umur 3 
tahun, ke lima klon nyata menunjukkan peningkatan luas 
daun terhadap kontrol. 
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Gambar 1. Luas daun (cm²) lima klon talas di bawah naungan karet. 

 
 
Interaksi antara naungan tanaman karet belum 

menghasilkan dan klon terhadap kadar klorofil a pada umur 
20 minggu setelah tanam (MST) menunjukkan hasil 
berbeda nyata yang dapat disajikan pada Tabel 2. 
kandungan klorofil a ke lima klon semuanya nyata 
meningkat pada naungan karet umur 2 dan 3 tahun, tetapi 
besarnya peningkatan masing-masing klon berbeda. Klon 
T21 persentase peningkatan kadar klorofil a paling tinggi 
dibanding empat klon yang lain baik pada naungan karet 
umur 2 tahun maupun 3 tahun.  
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Tabel 2. Interaksi naungan tanaman karet dan klon terhadap kadar 
klorofil a (mg/g daun segar) talas pada umur 20 MST 
 

Naungan Klon Lahan terbuka Karet 2 tahun Karet 3 tahun 
T21 (Talas) 
T417 (Talas)
T606 (Talas)
T607 (Talas)
T603 (Talas)

102,2 i 
136,0 gh 
139,5 fgh  
149,4 efg 
115,0 i 

153,7 (150,4) ef 
156,4 (115,0) de 
174,6 (125,2) c 
171,5 (114,8) c 
131,4 (114,3) h 

181,9 (177,9) bc 
169,7 (124,8) cd 
197,9 (141,9) a 
191,4 (128,1) ab  
141,4 (122,9) efgh 

Keterangan: Huruf yang sama pada kolom dan baris menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata dengan BNT pada taraf 5%. Angka 
dalam tanda kurung menunjukkan persentase relatif terhadap 
kontrol.  

  
Interaksi antara naungan dan klon terhadap kadar 

klorofil b menunjukkan hasil berbeda nyata (Tabel 3). Pada 
naungan karet umur 2 dan 3 tahun, kadar klorofil b nyata 
meningkat terhadap kontrol. Pada naungan karet 2 tahun 
persentase peningkatan paling tinggi terjadi pada klon T21, 
dan pada naungan karet umur 3 tahun klon T21 juga 
menunjukkan peningkatan kadar klorofil b yang paling tinggi 
dibanding dengan empat klon lainnya.  

 
Tabel 3. Interaksi naungan tanaman karet dan klon terhadap kadar 
klorofil b (mg/g daun segar) talas pada umur 20 MST  
 

Naungan Klon Lahan terbuka Karet 2 tahun Karet 3 tahun 
T21 (Talas) 
T417 (Talas) 
T606 (Talas) 
T607 (Talas) 
T603 (Talas) 

38,1 h 
48,3 g 
50,0 fg 
55,9 def 
41,8 h 

58,6 (153,8) cd 
56,1 (116,1) de 
63,1 (126,2) bc 
64,8 (115,9) b 
48,3 (115,6) g 

71,6 (187,9) a 
61,2 (126,7) bcd 
72,2 (144,4) a 
73,4 (131,3) a 
52,4 (125,1) efg 

Keterangan: Huruf yang sama pada kolom dan baris menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata dengan BNT pada taraf 5%. Angka 
dalam tanda kurung menunjukkan persentase relatif terhadap 
kontrol.  

 
 
Interaksi antara naungan dan klon terhadap bobot 

basah umbi berbeda nyata (Tabel 4). Pada naungan karet 
umur 2 tahun bobot basah umbi seluruh klon menurun 
nyata. Pada naungan karet umur 3 tahun bobot basah umbi 
ke lima klon seluruhnya juga menurun nyata terhadap 
kontrol (lahan terbuka).  

 
Tabel 4. Interaksi naungan tanaman karet dan klon terhadap bobot 
basah umbi (g) pada saat panen 
 

Naungan Klon Lahan terbuka Karet 2 tahun Karet 3 tahun
T21 (Talas) 
T417 (Talas) 
T606 (Talas) 
T607 (Talas) 
T603 (Talas) 

271,4 h 
337,0 e 
395,4 d 
575,0 a 
306,5 fg 

241,6 (89,0) i 
302,8 (89,9) g 
353,7 (89,5) e 
527,8 (91,8) b 
193,1 (63,0) j 

236,5 (87,1) i 
277,8 (82,4) h 
339,6 (85,9) ef
475,9 (82,8) c 
169,4 (55,3) k 

Keterangan: Huruf yang sama pada kolom dan baris menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata dengan BNT pada taraf 5%. Angka 
dalam tanda kurung menunjukkan persentase relatif terhadap 
kontrol.  

 
 
Pengaruh naungan tanaman karet terhadap bobot 

kering umbi menunjukkan hasil berbeda nyata (Gambar 2). 
Gambar 2 menunjukkan bahwa naungan karet umur 2 
tahun hanya klon T603 yang berbeda nyata terhadap 
kontrol, sedangkan empat klon lainnya tidak berbeda nyata. 
Pada naungan karet umur 3 tahun bobot kering umbi klon 
T607 dan T603 berbeda nyata terhadap kontrol, sedangkan 
klon T21, T417, dan T606 tidak nyata. 
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Gambar 2. Bobot kering umbi (g) lima klon talas di bawah naungan 
karet. 

 
 
Interaksi naungan dan klon berbeda nyata terhadap 

produksi umbi per petak (Tabel 5). Pada naungan karet 
umur 2 tahun, produksi umbi per petak klon T603 berbeda 
nyata terhadap kontrol, sedangkan klon T21, T417, T606, 
dan T607 tidak berbeda nyata. Pada naungan karet umur 3 
tahun, produksi umbi per petak klon T21 dan T606 tidak 
berbeda nyata terhadap kontrol, sedangkan klon T417, 
T607, dan T603 berbeda nyata.  

Produksi umbi tersebut bila dikonversi per hektar, 
secara berturut-turut pada lahan terbuka (Gambar 3), 
naungan karet umur 2 tahun (Gambar 4), dan naungan 
karet umur 3 tahun (Gambar 5) ialah 5,9 ton/ha, 5,4 ton/ha, 
dan 5,0 ton/ha. Tanpa memperhatikan tingkat naungan, 
produksi umbi di bawah tegakan karet (TBM) ialah 5,2 
ton/ha, dengan produksi umbi terendah 3,8 ton/ha dan 
tertinggi 8,7 ton/ha.  

 
Tabel 5. Interaksi naungan tanaman karet dan klon terhadap 
produksi umbi basah (g) per petak pada saat panen 
 

Naungan Klon Lahan terbuka Karet 2 tahun Karet 3 tahun
T21 (Talas) 
T417 (Talas) 
T606 (Talas) 
T607 (Talas) 
T603 (Talas) 

2441,7 g 
3058,3 de 
3558,3 c 
5175,0 a 
2758,3 f 

2341,7 g 
2958,3 ef 
3416,7 c 
5016,7 ab 
1775,0 h 

2216,7 g 
2733,3 f 
3291,7 cd 
4825,0 b 
1525,0 h 

Keterangan: Huruf yang sama pada kolom dan baris menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata dengan BNT pada taraf 5%. Angka 
dalam tanda kurung menunjukkan persentase relatif terhadap 
kontrol.  

 
 
Budidaya talas secara tumpangsari di bawah tegakan 

karet yang belum menghasilkan (TBM), masalah utama 
yang timbul ialah rendahnya intensitas cahaya yang 
diterima oleh tanaman talas. Tanaman setiap menghadapi 
cekaman lingkungan senantiasa berupaya melakukan 
adaptasi. Tanaman menghadapi cekaman naungan akan 
melakukan strategi untuk penyesuaian. Bentuk 
penyesuaian tersebut misalnya perubahan karakter-
karakter morfologi dan fisiologi tanaman (Park et al., 1997 
dan Sulistyono et al., 1999). Perubahan ini menyesuaikan 
dengan kondisi kekurangan cahaya sehingga lebih efisien 
dalam menangkap energi cahaya untuk pertumbuhannya 
(Sopandie et al.,2003). Perubahan karakter ini spesifik 
misalnya pada kondisi naungan daun meningkat luasnya 
tetapi lebih tipis, kadar klorofil a dan klorofil b meningkat 
dan penurunan rasio klorofil a/b (Taiz dan Zeiger, 1991), 
karakter agronomi yang berkaitan dengan potensi produksi 
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tinggi adalah tanaman yang habitusnya tinggi, daun yang 
luas, perakaran yang baik (Sulistyono et al., 2002). Taiz 
dan Zeiger (1991) menyatakan bahwa daun tanaman 
toleran naungan memiliki struktur sel-sel palisade kecil dan 
ukurannya tidak jauh berbeda dengan sel-sel bunga 
karang, sehingga daun lebih tipis. Struktur tersebut lebih 
berongga dan akan menambah efisiensi dalam menangkap 
energi cahaya dalam proses fotosintesis. 

Pada keadaan ternaungi spektrum cahaya yang aktif 
dalam proses fotosintesis (panjang gelombang 400-700 
nm) menurun. Tanaman akan melakukan penyesuaian 
untuk mengefisienkan penangkapan energi cahaya yaitu 
dengan meningkatkan luas daun agar terpenuhi kebutuhan 
cahaya yang aktif dalam proses fotosintesis. Bentuk 
penyesuaian lain adalah meningkatnya tinggi tanaman dan 
kadar klorofil a dan b (Lambers et al., 1998). Klorofil b 
berfungsi sebagai antena fotosintetik yang mengumpulkan 
cahaya. Peningkatan kadar klorofil b tanaman yang 
ternaungi berkaitan dengan peningkatan protein klorofil 
sehingga akan meningkatkan efisiensi fungsi antena 
fotosintetik pada Light Harvesting Complex II (LHC II) yang 
dicirikan dengan membesarnya antena pada fotosistem II 
(Hidema et al, 1992). Perubahan ukuran luas daun serta 
kadar klorofil a dan b akibat pengaruh naungan tanaman 
karet, erat kaitannya dengan perubahan bobot basah umbi 
dan bobot kering umbi.  

Pada penelitian ini peningkatan kadar klorofil b yang 
lebih tinggi dari pada klorofil a merupakan upaya tanaman 
mengefisiensikan penangkapan energi cahaya untuk 
fotosintesis, namun belum mampu mengatasi penurunan 
hasil (bobot basah dan bobot kering umbi). Johnston dan 
Onwueme (1998) menyatakan bahwa peningkatan kadar 
klorofil a dan b merupakan bukti kemampuan tanaman talas 
untuk tumbuh di bawah kondisi cahaya rendah. Hasil 
penelitian Sastra (2002) menunjukkan bahwa produksi umbi 
tanaman garut yang suka naungan 405,6 g/rumpun lebih 
rendah dibandingkan dengan yang suka cahaya yaitu 584,2 
g/rumpun. Hasil penelitian Nurhayati et al. (1985) 
menunjukkan bahwa perlakuan naungan menurunkan 
produksi ubi jalar. Naungan mengurangi radiasi sinar utama 
yang aktif pada fotosintesis sehingga berakibat menurun-
nya asimilasi neto (Lambers et al., 1998), selanjutnya 
fotosintat yang disimpan di dalam organ penyimpan seperti 
umbi menurun (Schaffer, 1996), akibatnya terjadi 
penurunan bobot basah umbi dan bobot kering umbi. 

KESIMPULAN 

Efek tumpangsari talas dengan tanaman karet yang 
belum menghasilkan (TBM) menyebabkan perubahan 
kandungan klorofil, luas daun, dan produksi talas. Pada 
budidaya tumpangsari talas dengan tanaman karet 
menunjukkan peningkatan luas daun, kadar klorofil a dan 
klorofil b pada daun talas. Budidaya tumpangsari talas 
dengan tanaman karet umur 2 dan 3 tahun menurunkan 

bobot basah umbi, bobot kering umbi, dan produksi umbi 
per petak dengan signifikansi yang bervariasi setiap klon. 
Produksi umbi talas tidak berbeda nyata antara yang 
ditanam di bawah naungan dengan yang ditanam di lahan 
terbuka, maka klon talas tersebut termasuk kelompok tahan 
(toleran) terhadap cekaman intensitas cahaya rendah, 
sedangkan yang produksi umbinya menurun nyata 
termasuk kelompok peka.  
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Pengaruh Beberapa Media pada Pertumbuhan Bibit Eboni 
(Diospyros celebica Bakh) melalui Perbanyakan Biji 

The effect of various media on growth of ebony (Diospyros celebica Bakh) seedlings 
through seeds multiplication 

NURUL SUMIASRI1,♥, NINIK SETYOWATI2 
1Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong-Bogor 16911. 

2Pusat Penelitian Biologi, LIPI, Jl. Ir. H. Juanda 18, Bogor 16122. 

Diterima: 20 April 2006. Disetujui: 21 Mei 2006. 

ABSTRACT 

Study of the effects of various media on growth of ebony (Diospyros celebica Bakh) seedlings through seeds multiplication was carried out. 
The experiment used various media i.e. sands, soil (latosol), compost and EM Bokashi. The study was arranged by Factorial Randomized 
Block Design with 4 replications, growth parameters were observed i.e. growth percentage, plant height, total leaves, total roots and roots 
length. The results showed that the best medium of all parameter observed was EM Bokashi and the low results showed by latosol soil 
medium. Statistically all of parameter observed showed significant level at 5% Duncans’ tested to various media. The best media at the 
study was EM Bokashi, and could be recommended for media of ebony seed multiplication especially. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: effect, media, growth, seedling, ebony multiplication. 

PENDAHULUAN 

Eboni (Diospyros celebica Bakh.) mempunyai nama 
lokal kayu hitam atau kayu arang. Tanaman ini tergolong 
dalam suku Ebenaceae (Kurniaty, 2001) dan merupakan 
jenis tanaman kayu hutan yang bernilai ekonomi penting 
dan tinggi (Soerianegara et. al., 1995). Dalam 
pengembangan program HTI (Hutan Tanaman Industri) di 
sektor kehutanan, eboni merupakan salah satu jenis 
tanaman kehutanan yang dipilih dalam pengembangan 
program pemerintah (Sumiasri, 1996). Secara alami, pusat 
sebaran tanaman ini adalah Sulawesi, terutama Sulawesi 
Tenggara. Pada umumnya eboni di daerah sebarannya 
tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 540 meter dari 
permukaan laut (Soerianegara et. al., 1995). Menurut 
Sutarno dkk. (1997), eboni tumbuh di hutan primer basah 
pada dataran rendah dan tidak menggugurkan daun. Di 
Jawa, eboni dapat tumbuh di daerah, tempat pohon jati juga 
tumbuh, sehingga pohon jati merupakan indikator 
pertumbuhan tanaman eboni. 

Kayu eboni merupakan kayu bernilai ekonomi tinggi dan 
salah satu jenis kayu perdagangan dengan kualitas ekspor. 
Teras kayu berwarna hitam, berat jenis 1,09; kelas kuat 1; 
kelas awet 1; dan tergolong jenis kayu mewah (Martawijaya 
dkk., 1981) seperti halnya kayu cendana. Hingga saat ini 
kayu eboni telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan, misalnya di Bali untuk bahan baku pembuatan 
patung, ukir-ukiran, dan berbagai barang seni lainnya. Di 
Kalimantan dan Sulawesi kayu tersebut dimanfaatkan untuk 
dak kapal dan bahan pembuatan kapal, bahan bangunan 
rumah dan mebel. Tanaman eboni di alam mengalami 
eksploitasi yang tidak terkendali, hingga menjurus pada 
penurunan populasinya (Sutarno dkk., 1997). Eboni 
merupakan salah satu jenis-jenis tanaman yang dilindungi 
perundang-undangan Indonesia (Noerdjito dan Maryanto, 
2001). Dalam upaya mencegah penurunan populasinya, 
telah pula dilakukan pelestarian eboni secara ex situ (di luar 
habitat aslinya) dan in situ (di dalam habitat aslinya) (Allo, 
2001). 

Dalam upaya untuk menanggulangi penurunan populasi 
eboni, perlu digalakkan penanaman kembali, baik di daerah 
sebarannya maupun di luar daerah sebaran, sehingga 
diperlukan sediaan bibit yang cukup banyak (Masano, 
1990). Biji eboni bersifat rekalsitran (Sutarno dkk., 1997) 
maka diperlukan teknik perbanyakan biji yang tepat. Heyne 
(1987), menyatakan bahwa di alam pohon eboni dapat 
tumbuh hampir di segala jenis tanah. Pertumbuhan bibit di 
pesemaian memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif 
dibandingkan dengan di lapangan (Sumiasri dan Priadi, 
2004). Sehubungan dengan hal tersebut, percobaan 
pemakaian beberapa jenis media terhadap pertumbuhan 
bibit eboni yang diperbanyak dari biji di pesemaian perlu 
dilakukan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari media yang 
memberikan pengaruh terbaik pada pertumbuhan bibit. 
Data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai masukan untuk perbanyakan biji eboni 
pada khususnya. 
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BAHAN DAN METODE 

Tempat dan waktu 
Penelitian dilakukan di Kebun Botani Puspiptek Serpong, 

Banten, pada bulan Nopember 2005 s.d. Pebruari 2006. 

Bahan penelitian 
Biji eboni dikoleksi dari kebun Botani Puspiptek 

Serpong, Banten. Setelah buah dipanen, biji dibersihkan 
dari daging buah dan kotoran lainnya. Biji dikering anginkan 
selama 12 jam pada suhu kamar. 

Perlakuan 
Sebelum disemai, sebanyak 16 biji eboni yang telah 

diseleksi, direndam dalam air panas 80°C selama 5 menit 
(untuk mematahkan dormansi biji). Biji-biji disemai dalam 
gelas plastik berisi berbagai media tanam yaitu pasir, tanah 
(latosol), kompos, dan EM (Effective Microorganism) 
Bokhasi masing-masing 1 biji dengan 4 ulangan.  

Rancangan penelitian  
Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Kelompok, 

dengan faktor tunggal yaitu jenis media tanam masing-
masing pasir, tanah (latosol), kompos, dan EM Bokhasi. 
Media pasir murni dengan ukuran partikel 0,05-2,00 mm, 
sebelum digunakan disangrai terlebih dahulu untuk 
mencegah hama/penyakit. Media tanah latosol merah yang 
diambil dari daerah Serpong, sebelum digunakan 
digemburkan terlebih dahulu untuk mempermudah 
pertumbuhan akar. Kompos berasal dari hijauan tanaman 
yang dicampur dengan sekam padi pada perbandingan 1:1. 
Media EM Bokhasi adalah pupuk kompos organik yang 
diproses secara teknologi dari bahan-bahan pupuk kandang 
murni, dedak padi, arang sekam padi, dan molase melalui 
fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme 
bermanfaat dari teknologi EM. Masing-masing media 
dimasukkan ke dalam gelas plastik berukuran 250 mL. 
Parameter pertumbuhan yang diamati adalah persentase 
tumbuh, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah akar dan 
panjang akar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pada penyimpanannya, biji eboni termasuk 
biji rekalsitrant. Biji tersebut akan mati kalau kadar airnya 
diturunkan sebelum kering dan tidak tahan disimpan di 
tempat bersuhu rendah (Sutarno dkk., 1997). Sadjad (1993) 
menyatakan bahwa agar pertumbuhannya baik diperlukan 
biji bermutu fisik tinggi, yaitu bersih, tidak tercampur kotoran 
seperti pasir, tanah, tangkai atau daun kering, serta bebas 
dari campuran biji abnormal. Biji bermutu fisik tinggi juga 
memiliki penampakan seragam baik bentuk, ukuran, berat, 
dan volumenya. Biji harus beraroma baik, karena biji 
beraroma apek memberi kesan bahwa biji tersebut mati. Biji 
perlu mempunyai mutu fisiologi yang mencerminkan 
kemampuannya untuk dapat hidup normal dalam kisaran 
keadaan alam yang cukup luas, mampu tumbuh cepat, 
merata, dan dapat disimpan. Heriyanto dan Sutiyono (2001) 
melaporkan, bahwa persentase tumbuh biji juga 
dipengaruhi oleh ukuran biji. Biji yang berukuran besar dan 
berat pada umumnya menghasilkan perkecambahan biji 
yang lebih baik dibandingkan dengan biji yang berukuran 
kecil dan tidak seragam. 

Media perkecambahan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi perkecambahan biji (Akbar, 1992; Lakitan, 

2004). Media yang digunakan untuk perbanyakan tanaman 
mempunyai beberapa persyaratan, yaitu: cukup kompak 
(firm and dense) agar kuat menopang tegaknya batang, 
mempunyai kapasitas pegang air (water holding capacity) 
yang cukup baik untuk perkembangannya (Hartman et al., 
1990), dan tidak terlalu lembab karena akan merangsang 
pertumbuhan jamur yang dapat menyebabkan penyakit 
(Lakitan, 1995).  

Rerata hasil pengamatan pengaruh beberapa media 
pada pertumbuhan semai eboni disajikan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Pengaruh beberapa media pada pertumbuhan semai 
eboni (Dyospiros celebica Bakh). 
 
Perlakuan

media 
Persen 
tumbuh 

Tinggi 
tanaman 

Jumlah 
daun 

Jumlah 
akar 

Panjang 
akar 

Pasir  50 ab*)  7,13 ab*) 1,25 ab*)  5,25 ab*) 4,63 b*) 
T. latosol 25 b 3,00 b  0,50 b  1,50 b  1,25 b 
Kompos  75 a  10,50 ab  2,00 ab  7,25 ab  6,25 b 
EM Bokashi  100 a 15,38 a   3,00 a  11,75 a   12,50 a  
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak 
berbeda nyata pada taraf 5% uji Duncans’. 
 

Persentase tumbuh 
Sutopo (1984) menyatakan, bahwa proses 

perkecambahan biji merupakan suatu rangkaian komplek 
dari perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. Tahap 
pertama dimulai dari penyerapan air oleh biji, melunaknya 
kulit biji, dan hidrasi oleh protoplasma. Tahap kedua dimulai 
dengan kegiatan sel dan enzim-enzim serta naiknya tingkat 
respirasi biji. Tahap ketiga berupa penguraian bahan-bahan 
seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk 
terlarut dan ditranslokasikan ke titik-titik tumbuh. Tahap 
keempat adalah asimilasi dari bahan-bahan yang telah 
diuraikan di daerah enzimatik ke daerah meristimatik untuk 
menghasilkan energi untuk pembentukan komponen dan 
pertumbuhan sel-sel baru. Tahap kelima adalah 
pertumbuhan kecambah melalui proses pembelahan dan 
pembesaran. Pada saat daun belum berfungsi untuk 
fotosintesis, maka pertumbuhan kecambah sangat 
bergantung pada persediaan makanan di dalam biji.  

Faktor lain yang juga mempengaruhi perkecambahan 
biji adalah tingkat kemasakan, ukuran, dan bobot biji. Biji 
yang dipanen sebelum tingkat kemasakan fisiologis 
tercapai tidak mempunyai viabilitas tinggi, bahkan tidak 
dapat berkecambah, diduga karena belum mempunyai 
cadangan makanan yang cukup dan pembentukan embrio 
belum sempurna. Ukuran biji mempengaruhi kemampuan 
biji untuk berkecambah, karena hal ini menunjukkan 
kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. 
Bahan-bahan tersebut diperlukan sebagai bahan baku 
energi bagi embrio pada saat perkecambahan. Ukuran biji 
menunjukkan korelasi positif dengan kandungan protein 
dalam biji. Berat biji juga berpengaruh terhadap kecepatan 
pertumbuhan dan produksi. Biji yang besar/berat akan 
menghasilkan kecambah yang lebih besar, misalnya bunga 
matahari (Sutopo, 1988). 

 
 

Tabel 2. Pengaruh berbagai media terhadap saat berkecambah biji 
eboni 
 

Perlakuan media Saat berkecambah biji (hari) 
Pasir 10 
Tanah latosol 30 
Kompos 15 
EM Bokashi 15 
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Pada penelitian ini, pemakaian beberapa jenis media 
menyebabkan saat berkecambah biji eboni berbeda-beda, 
yaitu berkisar antara 10-30 hari setelah tanam (Tabel 2). Biji 
yang disemai pada media pasir berkecambah 10 hari 
setelah tanam, karena media pasir porositasnya tinggi, 
meskipun media tersebut tidak mengandung hara, sehingga 
akar mudah menembus media tersebut. Pada media ini biji 
eboni lebih cepat berkecambah dibandingkan dengan 
media lain (tanah, kompos, dan EM Bokashi). Pada media 
organik (kompos dan EM Bokashi) perkecambahan biji 
eboni terjadi pada hari ke-15 setelah tanam dan untuk 
selanjutnya tumbuh serempak. Media organik tersebut 
mengandung unsur hara lengkap (N, P, K, Ca, dan Mg), pH 
berkisar 5,5-8,5, struktur ringan, kapasitas pertukaran 
kation tinggi, kapasitas pegang air baik, aerasi/drainase 
baik (Poincelot, 1979). Pada media tanah latosol, saat 
berkecambahnya paling lambat dibandingkan dengan 
perlakuan lain (30 hst). Tanah latosol aerasinya jelek dan 
strukturnya gumpal. Tanah ini meliputi semua tanah zonal 
di daerah tropik dan katulistiwa. Sifat-sifat yang dominan 
adalah nilai SiO2 fraksi lempung rendah, kapasitas 
pertukaran kation rendah, lempungnya kurang aktif, kadar 
mineral rendah, kadar bahan larut rendah, stabilitas agregat 
tinggi, dan berwarna merah (Darmawijaya, 1997).  

Berdasarkan tipe perkecambahannya, biji eboni 
termasuk tipe perkecambahan epigeal (Gambar 1), yaitu: 
radikula diikuti memanjangnya hipokotil secara keseluruhan 
yang membawa serta kotiledon dan plumula ke atas 
permukaan tanah (Sutopo, 1984). Dari hasil analisis 
statistik, persentase tumbuh biji eboni pada berbagai media 
tersebut menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% 
uji jarak Duncans’. Tabel 1 menunjukkan bahwa 
perkecambahan biji pada media EM Bokashi (100%) 
berbeda nyata dengan perlakuan lain (kompos 75%, pasir 
50 % dan tanah latosol 25%).  

Tinggi tanaman 
Setelah biji berkecambah, pertumbuhan tanaman (tinggi 

tanaman) dipengaruhi ketersediaan makanan dalam biji 
(kotil). Apabila sediaan cadangan makanan (karbohidrat, 
lemak, protein, dan minaeral) dalam biji habis maka akan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan selanjutnya. Media 
tumbuh sangat berperan terhadap kelangsungan 
pertumbuhan ini. Pada media pasir yang tidak mengandung 
hara, pertumbuhan tinggi tanaman terhambat. Media pasir 
mempunyai berat spesifiknya 1600 kg/m3, tidak steril, pH 
netral, status hara tidak ada, kapasitas penyangga tidak 
ada, kapasitas pertukaran kation tidak ada, kapasitas 
pegang air rendah, aerasi baik, ukuran partikel 0,05-2,0 mm 
(Poincelot, 1979). Sifat-sifat ini kurang baik bagi 
pertumbuhan tanaman selanjutnya. Pada umur 3 bulan 
setelah tanam rerata tinggi tanaman pada media pasir 7,25 
cm, pada media tanah latosol 3 cm, pada media kompos 
10,5 cm, dan pada media EM Bokashi 15.375 cm. Karena 
media pasir mempunyai sifat-sifat fisik yaitu berat spesifik 
tinggi dan kapasitas pegang airnya rendah, sehingga 
penyiraman selama penelitian menyebabkan penurunan 
volume media yang digunakan (Gambar 2). 

Rendahnya tinggi tanaman (bibit) pada media tanah 
latosol ini didukung oleh pendapat Darmawijaya (1997) 
yang menyatakan bahwa tanah latosol merupakan tanah 
dangkal, lapisan tanah ini terletak di atas batuan keras, 
kurang dari 30 cm atau bahkan di permukaan tanah. Sifat-
sifat yang dominan dari tanah ini adalah nilai SiO2 fraksi 
lempung rendah, kapasitas pertukaran kation rendah, 
lempungnya kurang aktif, kadar mineral rendah, kadar 
bahan larut rendah, stabilitas agregat tinggi, berwarna  

 
 
Gambar 1. Perkecambahan biji eboni yang disemai/ditanam pada 
berbagai media. Berturut-turut dari kanan kekiri adalah a = 
kecambah pada media pasir, b = pada media tanah latosol c = 
pada media kompos dan d = pada media EM Bokashi.  
 
 

 
 
 
Gambar 2. Pengaruh berbagai media pada tinggi dan jumlah daun 
pada bibit eboni yang diperbanyak dengan biji (pada umur 3 bulan 
setelah tanam). Berturut-turut dari kanan kekiri (angka rerata paling 
tinggi ke paling rendah) adalah a = EM Bokashi, b = kompos, c = 
pasir dan d = tanah latosol. 
 
 

 
 
 
Gambar 3. Pengaruh berbagai media pada pertumbuhan akar bibit 
eboni yang diperbanyak dengan biji pada umur 3 bulan 
Berturut-turut dari kanan kekiri (angka rerata paling panjang ke 
paling pendek) adalah a = EM Bokashi, b = kompos, c = pasir, d = 
tanah latosol. 

 c  b  d  a 

 c  b  d  a 

 c  b  d  a 
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merah. Ciri morfologi tanah latosol adalah bertekstur 
lempung sampai geluh, struktur remah sampai gumpal, 
konsistensi gembur, warna tanah merah tergantung 
susunan mineral batuan induk. Tanah ini umumnya berasal 
dari batuan induk vulkanik, baik tuff maupun batuan beku. 
Latosol merah dan coklat kemerahan, contohnya di 
Sumatra Selatan dan Jawa termasuk di Serpong, Banten. 
Sifat-sifat tanah yang demikian terutama miskin akan 
mineral menyebabkan tinggi tanaman semai eboni pada 
medium tersebut relatif rendah. Struktur tanah yang 
bergumpal berakibat pula pada menurunnya volume tanah 
selama penelitian berlangsung akibat penyiraman (Gambar 
2). Tinggi tanaman tertinggi (15,38 cm) ditunjukkan oleh 
perlakuan yang menggunakan media EM Bokhasi. EM 
Bokashi adalah pupuk kompos organik yang diproses 
secara teknologi terkini dari bahan-bahan pupuk kandang 
murni, dedak padi, arang sekam padi dan molase melalui 
fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme 
bermanfaat dari teknologi EM, sehingga menghasilkan 
pupuk yang bermutu tinggi, tidak bau, tidak berbahaya dan 
ramah lingkungan (bukan racun dan obat-obatan kimia). 
Pupuk ini dapat menyehatkan tanaman/menyuburkan 
tanaman, menggemukkan tanah dan meningkatkan 
tersedianya unsur hara tanaman.  

Jumlah daun 
Pemakaian berbagai jenis media menghasilkan rerata 

jumlah daun yang bervariasi antara 0,5-3 helai, rerata 
jumlah daun tertinggi (3 helai) ditunjukkan oleh perlakuan 
penggunaan media EM Bokhasi, disusul kompos (2 helai), 
pasir (1,25 helai) dan terendah tanah latosol (0,5 helai) 
(Tabel 1, Gambar 2). Dari hasil uji analisis statistik 
perlakuan pemakaian beberapa media berbeda nyata 
terhadap jumlah daun pada uji jarak Duncans’ 5%. Pada 
umur 3 bulan setelah tanam rata-rata jumlah daun 
sebanyak 4 helai, tetapi tingkat kesuburan pertumbuhan 
daunnya berbeda. Pada media tanah latosol tampak bahwa 
perkembangan pertumbuhan daun terlambat dan kurang 
subur, terlihat dari ukurannya yang lebih kecil, hal ini 
berbeda dengan pemakaian media lainnya (pasir, kompos, 
dan EM Bokashi) 

Jumlah akar 
Pemakaian berbagai jenis media menghasilkan rerata 

jumlah akar yang bervariasi antara 1,5-11,75; rerata jumlah 
akar tertinggi (11,75) ditunjukkan oleh perlakuan 
penggunaan media EM Bokhasi, disusul kompos (7,25), 
pasir (5,25), dan terendah tanah latosol (1,50) (Tabel 1, 
Gambar 3). Dari hasil uji analisis statistik perlakuan 
pemakaian beberapa media berbeda nyata terhadap jumlah 
akar pada 5% uji Duncans’. Media yang berstruktur sarang 
dan remah (pasir, media organik) mempermudah 
pertumbuhan akar dibandingkan media yang berstruktur liat 
dan gumpal. 

Panjang akar 
Seperti halnya pada parameter pertumbuhan lainnya, 

panjang akar terpanjang (12,5 cm) ditunjukkan oleh 
pemakaian media EM Bokashi, diikuti kompos, pasir dan 
dan terendah tanah latosol (1,25 cm). Panjang akar diukur 
dari pangkal batang (permukaan media) sampai panjang 
akar terpanjang. Secara statistik pemakaian media pasir, 
kompos, dan tanah latosol tidak menunjukan perbedaan 

yang nyata pada taraf 5% uji jarak Duncans’, namun 
berbeda nyata dengan EM Bokashi (Gambar 3). 

KESIMPULAN 

Media terbaik untuk pertumbuhan semai eboni adalah 
EM Bokashi, karena media ini dapat meningkatkan 
solubilitas dan viabilitas hara dalam media. Rerata nilai 
semua parameter yang diamati paling tinggi ditunjukkan 
oleh perlakuan media EM Bokashi, namun waktu 
berkecambah paling cepat (10 hari setelah tanam) 
ditunjukkan oleh perlakuan yang menggunakan media 
pasir. Rerata nilai terendah pada semua parameter yang 
diamati ditunjukkan oleh perlakuan pemakaian media tanah 
latosol. Di alam tanaman eboni dapat tumbuh hampir di 
segala jenis tanah, tetapi selama pembibitan dan 
perbanyakan tanaman media yang paling baik (optimal) 
adalah EM Bokashi. Untuk mencapai pertumbuhan semai 
eboni yang optimal dapat digunakan media EM Bokashi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Akbar, A. 1992. Aspek-aspek penting uji perkecambahan benih pohon 
menurut ACFTSC. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 8 
(2): 5-10. 

Allo, MK. 2001. In situ conservation of ebony (Diospyros celebica Bakh). 
Proceedings of the International Conference on In Situ and Ex Situ 
Conservation of Commercial Tropical Trees. Yogyakarta, 11-13 June 
2001. 

Darmawijaya, M.I. 1997. Klasifikasi Tanah. Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press. 

Hartmann, H.T., D.E. Kester, dan F.T. Davies. 1990. Plant Propagation 
Principles and Practices. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc. 

Heriyanto, N.M. dan Sutiyono. 2001. Keragaman ukuran biji Diospyros 
celebica Bakh dan pengaruhnya terhadap perkecambahan. Buletin 
Penelitian Kehutanan 626: 23-34.  

Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia III. Jakarta: Badan Litbang 
Kehutanan, Departemen Kehutanan. 

Kurniaty, R. 2001. Ebony (Diospyros celebica Bakh). Dalam: Atlas Benih 
Tanaman Hutan Indonesia. Jilid II. Bogor: Balai Teknologi Perbenihan. 
Badan Litbang Kehutanan. 

Lakitan, B. 1995. Hortikultura, Teori, Budidaya dan Pasca Panen. Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada. 

Lakitan, B. 2004. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada. 

Martawijaya, A., I. Kartasujana, K. Kadir, dan S.A. Prawira. 1981. Atlas Kayu 
Indonesia I. Bogor: Balai Penelitian Hutan, Badan Litbang Kehutanan. 

Masano. 1990. Peningkatan produksi bibit hutan tanaman industri. Prosiding 
Diskusi Hutan Tanaman Industri. Badan Litbang Kehutanan, 
Departemen Kehutanan. Jakarta, 13-14 Maret 1990. 

Noerdjito, M. dan I. Maryato. 2001. Jenis-jenis Hayati yang Dilindungi 
Perundang-undangan Indonesia. Cibinong-Bogor: Balitbang Zoologi, 
Puslitbang Biologi LIPI. 

Poincelot, 1979, Horticulture; Principle and Practical Application. Englewood 
Cliffs: Prentice-Hall, Inc. 

Soerianegara, I., D.S. Alonzo, S. Sudo, and M.S.M. Sosef. 1995. Diospyros 
L. In: Lemmens, R.H.M.J., I. Soerianegara, and W.C. Wong (eds.). Plant 
Resources of South-East Asia 5 (2): Timber Trees: Minor Commercial 
Timbers. Bogor: Prosea. 

Sadjad, S. 1993. Dari Benih Kepada Benih. Jakarta: Grasindo. 
Sumiasri, N. dan D. Priadi. 2004. Plant propagation of forest tree and its 

problem in Indonesia: a case study of industrial forest estates. Wimaya 
22 (37): 110-124. 

Sumiasri, N. 1996. Beberapa jenis tanaman untuk pengembangan hutan 
tanaman industri di Indonesia. Warta Biotek 9 (2): 6-9. 

Sutarno, H., T. Uji, E. Rahman, Hartutiningsih, Subadri, Suciatmih, W. 
Widiono, L.A. Sukamto, N. Hidayati, D.S. Hazar, S. Riswan, dan 
Sudibyo. 1997. Pengenalan Pemberdayaan Pohon Hutan. Bogor: 
Prosea. 

Sutopo, L. 1984.Teknologi Biji. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.  
Sutopo, L. 1988. Teknologi Benih. Cetakan kedua. Jakarta: CV. Rajawali. 
 

 



B I O D I V E R S I T A S ISSN: 1412-033X  
Volume 7, Nomor 3 Juli 2006 
Halaman: 264-268 

 

 
 

 
♥ Alamat korespondensi:  

Jl. Ir. H. Juanda 22, Bogor 16122.  
Tel.: +62-251-322035. Fax.: +62-251-336538.  
e-mail: herbogor@indo.net.id 

 
 

Perkecambahan Biji dan Pertumbuhan Semai Ramin 
(Gonystylus bancanus Miq.) pada Berbagai Media Tumbuh 

Seed germination and seedling growth of ramin (Gonystylus bancanus Miq.) on 
various growing media 
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ABSTRACT 

A study on seed germination and seedling growth of ramin (Gonystylus bancanus Miq.) was conducted at a green house, Treub Laboratory, 
Botany Department, Research Center for Biology- LIPI, Bogor. This study was to know the effect of growth media on the germination and 
growth of ramin. A Completely Randomized Designed with 13 treatments and 4 replications was used in this study. Thirteen compositions 
of growth media used were soil, compost, cocopeat, mixture of soil and compost (1:1; 1:3), soil, compost and cocopeat (1:1:1); soil, 
compost, cocopeat and goat manure (1:1:1:1); soil and cocopeat (1:1; 1:2; 1:3); compost and cocopeat (1:1; 1:2; 1:3); compost and husk of 
rice. The result showed that the highest germination percentage was 95% obtained on the cocopeat media, while on control (soil) was 55%. 
The highest germination value was 6.67 obtained from the mixture media of soil+compost = 1:3 and the lowest was 1.87 from the control. 
There was variation of leaf shape observed until 60 days after planting. Some compositions of suggested media for seed germination and 
seedling growth of ramin were cocopeat, mixture of compost+cocopeat (1:1; 1:2 and 1:3), compost and the mixture of soi+compost (1:2 
and 1:3) respectively. Generally, germination and growth of ramin seem not to be restricted on growth media with special pH. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: germination, growth, ramin, Gonystylus bancanus Miq. 

PENDAHULUAN 

Gonystylus bancanus Miq. atau ramin merupakan salah 
satu sumber kayu yang paling penting. Tumbuhan ini 
mempunyai beberapa nama lokal seperti gaharu buaya 
(Sumatera, Kalimantan), medang keladi (Kalimantan), 
melawis (Semenanjung Malaysia), dan gaharu buaya 
(Serawak). Tumbuhan ini dijumpai tersebar di barat daya 
Semenanjung Malaysia, bagian tenggara Sumatera, 
Bangka, dan Kalimantan (Soerianegara et al., 2002). Ramin 
adalah jenis pohon endemik komersial, penyebaran 
alaminya terbatas pada hutan rawa gambut (Bastomi, 
2005). Penyebaran dan pertumbuhan ramin di hutan rawa 
gambut sangat dipengaruhi oleh ketebalan gambut (Istomo, 
1994). Di kawasan hutan rawa gambut Taman Nasional 
Berbak, Jambi, ramin merupakan jenis pohon yang paling 
dominan (Komar et al., 2005). Dewasa ini kondisi hutan 
rawa gambut habitat ramin terluas, yakni pulau Kalimantan, 
banyak yang mengalami kerusakan (Partomihardjo, 2006), 
misalnya Cagar Alam Mandor yang telah berubah menjadi 
lahan terbuka (Bismak et al., 2005).  

Ramin merupakan salah satu kayu ekspor utama Asia 
Tenggara. Indonesia merupakan pengekspor terbesar, 
disusul Malaysia. Negara-negara Eropa merupakan 
pengimpor utama kayu ramin. Produksi kayu ramin terus 
menurun dari tahun ke tahun karena eksploitasi besar-
besaran tanpa diimbangi penanaman kembali. Untuk 

menghentikan eksploitasi berlebihan, jumlah kayu ramin 
yang dipanen dan diperniagakan harus dibatasi (Sudiyasa, 
2005; Istomo, 2006). Pada tahun 2004, kayu ramin telah 
dimasukkan dalam appendiks II dari CITES (Anonim, 2004). 
Untuk menjaga kelestariannya, hutan ramin pasca panen 
harus segera diregenerasi dan harus tersedia kawasan 
hutan rawa yang luas sebagai kawasan lindung (Alrasyid 
dan Soerianegara, 1978). 

Kayu ramin memiliki warna keputihan dengan corak 
yang khas, sehingga bernilai sangat tinggi dan banyak 
digunakan sebagai kayu kabinet dekoratif, mebel, interior, 
pembuatan venir, kayu lapis, dan lain-lain. Getahnya 
digunakan sebagai pewangi dupa/kemenyan (Burkill, 1966). 
G. bancanus berbeda dengan jenis-jenis anggota marga 
Gonystylus lainnya. Di Serawak dan Brunei Darussalam 
jenis ini paling penting, seringkali tumbuh berkelompok di 
hutan gambut rawa pantai dan hutan kerangas. Di hutan 
rawa campuran, G. bancanus seringkali sebagai pohon 
yang paling dominan dan banyak dijumpai, dapat mencapai 
20 pohon/ha dengan diameter di atas 50 cm.  

Perbanyakan ramin dapat dilakukan secara generatif 
dengan biji, maupun vegetatif dengan stek (Bastomi, 2005). 
Bibit ramin asal biji yang disemaikan (seedling) memiliki 
daya tahan hidup yang lebih baik yaitu 67% dan riap lebih 
tinggi 12,4 cm/tahun dibandingkan dengan bibit asal stek 
berturut-turut 44% dan 5,5 cm/tahun dan bibit asal anakan 
alam/liar (wildling) yakni 40% dan 12/6 cm/tahun (Alrasyid 
dan Soerianegara, 1976). Pada saat ini penanaman ramin 
untuk reboisasi hutan banyak menggunakan bibit asal 
semai, karena tingkat keberhasilan perbanyakan dengan 
stek relatif rendah. Perkecambahan biji dipengaruhi oleh 
faktor dalam seperti ketuaan biji, dan sifat biji, serta faktor 
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luar seperti media semai, air, dan cahaya. Media yang baik 
untuk pesemaian mempunyai tekstur gembur dan daya ikat 
air kuat. Derajat keasaman (pH) media diduga mempenga-
ruhi perkecambahan ramin mengingat habitat alamnya 
adalah tanah rawa yang cenderung agak asam. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai media 
semai terhadap perkecambahan dan pertumbuhan semai 
ramin dan memperoleh komposisi media yang tepat.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan penelitian berupa biji ramin yang diperoleh dari 
kawasan TN Berbak, Jambi. Biji dicuci bersih dengan air 
mengalir, sebelum ditanam dicuci lagi dengan larutan 
fungisida Dithane M45 2% untuk mencegah serangan 
jamur. Selanjutnya biji ditanam dengan perlakuan media 
semai, yang dikelompokkan menjadi 3 yakni: 
(i)  Media tanah, kompos dan campurannya, terdiri dari:  

Tanah 
Tanah+kompos = 1:1 
Tanah+kompos = 1:3 
Tanah+kompos +ccp = 1:1:1 
Tanah+kompos +cocopeat+pupuk kandang = 1:1:1:1 
Kompos 

(ii) Media tanah, cocopeat dan campurannya, terdiri dari: 
Tanah 
Tanah+cocopeat = 1:1 
Tanah+cocopeat = 1:2 
Tanah+cocopeat = 1:3 
Cocopeat 

(iii) Media kompos, cocopeat dan campurannya, terdiri dari: 
Kompos 
Kompos+cocopeat = 1:1 
Kompos+cocopeat = 1:2 
Kompos+cocopeat = 1:3 
Cocopeat 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

dengan 4 ulangan. Untuk menjaga kelembaban dilakukan 
penyiraman setiap hari. Pengamatan dilakukan sejak 
munculnya tunas sampai tidak ada lagi biji yang tumbuh. 
Jumlah biji yang tumbuh dicatat setiap 2 hari secara 
kumulatif. Pada akhir pengamatan yakni 60 hari setelah 
tanam (hst) diukur tinggi tanaman, dan dihitung persentase 
pertumbuhan total, persentase bibit yang tumbuh normal, 
bibit yang tidak normal, persentase kematian, dan 
persentase biji yang tunasnya tumbuh lebih dari 1. Nilai 
perkecambahan ditetapkan dengan rumus Gzabator dalam 
Hartman et al. (1997) sebagai berikut: 

GV = PV X MDG 

GV = germination value (nilai perkecambahan), PV = 
peak value (Nilai puncak), MDG = mean daily germination 
(perkecambahan rata-rata harian). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tunas mulai muncul pada 5 hst dan tidak ada lagi biji 
yang tumbuh setelah 60 hst. Awal munculnya tunas 
bervariasi berkisar antara 10-16 hst. Perkecambahan 50% 
dicapai pada 14-28 hst. Derajat keasaman (pH) media 
bervariasi antara 5,3-7. Media campuran tanah+cocopeat 
(kelompok 2) dan kompos+cocopeat (kelompok 3) memiliki 
pH yang relatif lebih rendah yakni 5,3-6,8 dibandingkan 
dengan kelompok media campuran tanah+kompos (kelom-
pok 1) yakni 6,3-7 (Tabel 1). Cocopeat membuat media 
menjadi lebih asam. Persentase perkecambahan 40-95%.  

Pertumbuhan daun ramin cukup bervariasi dilihat dari 
bentuk dan ukurannya. Pertumbuhan daun normal adalah 
berbentuk bulat telur, saling berhadapan, dan meruncing di 
ujung. Dari pengamatan secara visual terdapat beberapa 
bibit yang pertumbuhan daunnya tidak normal, bentuk daun 
berlekuk di bagian ujung (seperti daun jeruk), letak tidak 
berhadapan, dan satu bibit tumbuh lebih dari satu tunas. 
Pada Tabel 1 teramati tidak ada indikasi bahwa faktor pH 
media berpengaruh terhadap perkecambahan ramin. 
Perkecambahan dan pertumbuhan ramin tidak memerlukan 
pH yang spesifik rendah atau tinggi. Cocopeat nampaknya 
membuat media menjadi lebih asam. 

Tekstur media berpengaruh nyata terhadap 
perkecambahan ramin, hal ini tampak pada kelompok 1 dan 
2, sedangkan pada kelompok 3 tidak menujukkan 
perbedaan yang nyata. Pada kelompok 1, media tanah saja 
dan campuran media tanah+kompos+cocopeat (1:1:1) 
menghasilkan persentase perkecambahan yang rendah 
dan berbeda nyata dengan campuran media lainnya. Media 
tanah saja menghasilkan perkecambahan 55%, sedangkan 
media campuran tanah+kompos+cocopeat 40%. Untuk 
perkecambahan diperlukan media yang mempunyai tekstur 
gembur, porositas tinggi dan daya ikat air yang kuat. Media 
tanah umumya mempunyai partikel yang liat, setelah 
penyiraman cepat menjadi padat dan aerasi kurang 
sehingga oksigen yang tersedia untuk biji tidak mencukupi 
dan biji gagal berkecambah (Hartman et al., 1997). Media 
yang padat juga menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan akar. Pada Gambar 1 tampak bahwa laju 
perkecambahan pada media campuran tanah+kompos (1:1 
dan 1:3) maupun kompos saja menunjukkan persentase 
perkecambahan ramin yang tinggi sejak awal pengamatan 
sampai 60 hst. Kompos dapat membuat aerasi tanah yang 
baik dan struktur tanah menjadi gembur, sehingga tanaman 
dapat berkembang lebih baik dan efektif menyerap unsur-
unsur hara (Salisbury dan Ross, 1991). Bahan organik 
selain berperan memperbaiki struktur tanah menjadi lebih 
gembur, daya pegang air dan permeabilitas tanah tinggi, 
juga meningkatkan ketersediaan unsur hara (Kononova, 1996). 

Pada media campuran tanah+kompos+cocopeat 
perkecambahan ramin dapat mencapai 55% pada 18 hst 
kemudian terus menurun sampai 60 hst (Gambar 1). Pada 
media ini banyak semai yang mati mulai 32-40 hst. Pada 
kelompok 2 tampak bahwa media campuran 
tanah+cocopeat (1:2 dan 1:3) serta media cocopeat saja 
meningkatkan perkecambahan secara nyata. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin banyak cocopeat terkandung 
dalam media, maka perkecambahannya akan semakin 
tinggi. Pada periode awal yakni 22 hst, perkecambahan 
ramin pada media campuran tanah+cocopeat (1:2 dan 1:3) 
lebih tinggi (80-90%) dibandingkan dengan media cocopeat 
saja (65%). Pada kedua perlakuan media tersebut sebagian 
kecambah yang sudah tumbuh menga-lami layu dan mati, 
sehingga persentase perkecambahan menurun pada 60 
hst. Pada media cocopeat saja perkecambahan terus 
meningkat dan mencapai nilai stabil pada 32 hst sampai 
akhir pengamatan yakni 95% (Gambar 2). Dibandingkan 
kelompok 1 dan 2, maka kelompok 3 yang ditanam pada 
media kompos, cocopeat dan campurannya, tampak lebih 
cepat berkecambah (50% perkecambahan pada 14-18 hst), 
persentase perkecambahan tinggi (80-95%), dengan nilai 
perkecambahan yang tinggi pula (3,75-6,18). Sebagai tolok 
ukur kecepatan berkecambah dalam penelitian ini adalah 
tercapainya 50% perkecambahan. Persentase 
perkecambahan yang tinggi dan cepat akan menghasilkan 
nilai perkecambahan yang tinggi pula.  
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Tabel 1. Pengaruh media tanah, kompos, cocopeat, pupuk kandang dan campurannya terhadap perkecambahan ramin  
 

Perlakuan media Awal 
kecambah (hst)

50% kecambah 
(hst) pH media Nilai perkecam- 

bahan 
Perkecambahan 

(%) pd 60 hst 
Tanah 
Tanah+Kompos = 1:1 
Tanah+Kompos = 1:3 
Tanah+Kompos+Cocopeat = 1:1:1 
Tanah+Kompos+Cocopeat+pupuk kandang = 1:1:1:1 
Kompos 

16 a 
10 b 
10 b 
14 b 
10 b 
10 b 

28 a 
14 a 
14 a 
18 a 
18 a 
14 a 

6,5 ab 
6,5 ab 
7 a 
6,3 b 
7 a 
6,8 ab 

1,87 a 
6,07 a 
6,67 a 
2,1 a 
2,67 a 
5,24 a 

55 ab 
80 a 
80 a 
40 b 
50 ab 
80 a 

 
 

Tabel 2. Pengaruh media tanah, cocopeat dan campurannya terhadap perkecambahan ramin  
 

Perlakuan media Awal kecambah 
(hst) 

50% kecambah 
(hst) pH media Nilai perkecam- 

bahan 
Perkecambahan 

(%) pd 60 hst 
Tanah 
Tanah+cocopeat = 1:1 
Tanah+cocopeat = 1:2 
Tanah+cocopeat = 1:3 
Cocopeat 

16 a 
14 b 
10 b 
14 b 
12 b 

32 a 
22 a 
14 a 
18 a 
18 a 

6,5 a 
6,1 b 
5,4 c 
5,3 c 
5,3 c 

1,87 a 
3,20 a 
5,36 a 
3,33 a 
4,53 a 

55 b 
65 ab 
75 a 
80 a 
95 a 

 
 

Tabel 3. Pengaruh media kompos, cocopeat dan campurannya terhadap perkecambahan ramin  
 

Perlakuan media Awal kecambah 
(hst) 

50% kecambah 
(hst) pH media Nilai perkecam- 

bahan 
Perkecambahan 

(%) pd 60 hst 
Kompos 
Kompos+Cocopeat = 1:1 
Kompos+Cocopeat = 1:2 
Kompos+Cocopeat = 1:3 
Cocopeat 

10 a 
10 a 
12 a 
10 a 
12 a 

14 a 
16 a 
18 a 
16 a 
18 a 

6,8 a 
5,5 b 
5,4 b 
5,4 b 
5,3 b 

5,24 a 
6,18 a 
3,75 a 
4,55 a 
4,51 a 

80 a 
90 a 
90 a 
85 a 
95 a 

Keterangan Tabel 1-3: Data persen diolah setelah ditransformasi ke arc.sin.√%. Huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 
menunjukkan beda nyata pada uji DMRT 5%. 
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Gambar 1. Laju perkecambahan ramin pada media tanah, kompos, 
cocopeat, pupuk kandang, dan campurannya 
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Gambar 2. Laju perkecambahan ramin pada media tanah, 
cocopeat, dan campurannya 
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Gambar 3. Laju perkecambahan ramin pada media kompos, 
cocopeat, dan campurannya 
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Gambar 5. Pertumbuhan ramin pada media tanah, cocopeat, dan 
pupuk kandang. Keterangan: A Tanah, B.Tanah+kompos = 1:1, 
C.Tanah+kompos = 1:3, D.Tanah+kompos+cocopeat = 1:1:1, 
E.Tanah+kompos+cocopeat+pupuk kandang = 1:1:1:1, F.Kompos 
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Gambar 5. Pertumbuhan ramin pada media tanah, cocopeat, dan 
campurannya. Keterangan: A. Tanah, B. Tanah+cocopeat = 1:1, C. 
Tanah+cocopeat = 1:2, D. Tanah+cocopeat = 1:3, E. Cocopeat 
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Gambar 6. Pertumbuhan ramin pada media kompos, cocopeat, 
dan campurannya. Keterangan: A. Kompos, B. Kompos+cocopeat 
= 1:1, C. Kompos+cocopeat = 1:2, D. Kompos+cocopeat = 1:3, E. 
Kompos+sekam = 1:1, F. Cocopeat. 
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Gambar 7. Perkecambahan biji dan pertumbuhan semai ramin (G. bancanus). A. Perkecambahan biji, B, C, D. Pertumbuhan daun bibit 
ramin. E, F. Variasi bentuk daun pada bibit ramin. G. Biji dengan tunas lebih dari satu. H. Bibit layu dan mati. 
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Pada Tabel 1 teramati bahwa perlakuan yang mencapai 
50% perkecambahan lebih cepat (14 hst) dengan 
persentase perkecambahan yang tinggi (>80%) mengha-
silkan nilai perkecambahan yang tinggi pula (5,24-6,67). 
Sebaliknya perlakuan yang mencapai 50% perkecambahan 
lebih lambat (28 hst) dengan persentase perkecambahan 
yang rendah (55%) menghasilkan nilai perkecambahan 
yang rendah pula (1,87 pada media tanah). Dibandingkan 
dengan media tanah, perlakuan media campuran tanah+ 
kompos+cocopeat = 1:1:1 dan media campuran tanah+ 
kompos+cocopeat+pupuk kandang = 1:1:1:1 memiliki 
persentase perkecambahan lebih rendah, tetapi nilai 
perkecambahannya lebih tinggi. Hal ini disebabkan pada 
media tanah perkecambahan lebih lambat (50% pada 28 
hst) dibandingkan dengan kedua perlakuan tersebut (50% 
pada 18 hst) (Tabel 1 dan Gambar 1). Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Hartman et al., 1997 bahwa nilai perkecam-
bahan adalah gabungan antara dua komponen, yakni 
kecepatan berkecambah dan persentase perkecambahan, 
semakin cepat benih berkecambah dan semakin tinggi 
persentase perkecambahan, maka nilai perkecambahan 
semakin tinggi. Jika salah satu nilai komponen 
perkecambahan rendah, maka akan menurun-kan nilai 
perkecambahnnya. Pada perkecambahan biji ramin (tipe 
horsfieldia), testa bersifat persisten di sekeliling kotiledon 
dan akan layu/gugur bersama-sama (de Vogel, 1980). 

Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan kecambah 
ramin sampai 60 hst menunjukkan bahwa persentase 
pertumbuhan bibit yang normal, abnormal, kematian 
maupun tunas lebih dari 1 menunjukkan variasi baik pada 
kelompok 1, 2 maupun 3 (Gambar 7). Pertumbuhan bibit 
ramin pada berbagai media tumbuh sangat bervariasi. 
Pertumbuhan bibit yang abnormal ditunjukkan pada 
pertumbuhan daun dan variasi bentuk daun (Gambar 7E,F). 
Bibit yang normal ditandai dengan tumbuhnya sepasang 
daun yang berhadapan dengan bentuk daun yang simetris, 
oval dan meruncing di ujung (Gambar 7B,C,D). Bibit 
abnormal ditandai dengan pertumbuhan daun yang 
bervariasi, yaitu berdaun 1, berdaun 2 tidak berhadapan, 
bentuk daunya tidak simetris (terbelah, membulat diujung). 
Hampir pada semua perlakuan media memiliki bibit yang 
pertumbuhannya abnormal kecuali pada media cocopeat 
dan media campuran kompos+sekam. Kematian bibit juga 
terjadi pada semua perlakuan kecuali pada media kompos, 
cocopeat, campuran kompos+cocopeat (1:1), dan kompos+ 
sekam(1:1). Tampaknya perlakuan media tidak 
mempengaruhi persentase pertumbuhan bibit yang normal, 
abnormal, kematian, maupun tunas lebih dari 1. Keragaman 
bentuk daun dan pertumbuhan tunas lebih dari satu 
(Gambar 7G) diduga karena adanya mutasi gen yang 
berpengaruh terhadap variasi morfologinya, namun 
kejadian ini memerlukan penelitian genetika tersendiri.  

Beberapa bibit mengalami layu dan mati (Gambar 7H), 
namun ada juga yang layu tetapi beberapa hari kemudian 
tumbuh tunas baru. Kematian bibit diduga karena adanya 
jamur/penyakit yang terbawa oleh media perkecambahan 
dan menyerang akar bibit. Gejala yang nampak pada bibit 
yang mati adalah akar mengalami kerusakan akibat 
terserang penyakit, diikuti layu pada batang dan daun, serta 
berakhir dengan kematian bibit. Media semai sebaiknya 
disterilkan lebih dahulu sebelum digunakan untuk 
percobaan. Pada Gambar 4 dan 5 tampak bahwa pada 
semua media dengan campuran tanah terjadi kematian bibit 
dengan persentase yang bervariasi. Dari serangkaian 
media yang dicoba dan dengan mempertimbangkan 
adanya kematian bibit tampaknya media yang terpilih dan 
dapat direkomendasikan untuk perkecambahan ramin 

adalah cocopeat, kompos, campuran kompos+cocopeat 
(1:1), kompos+sekam(1:1). 

KESIMPULAN  

Media berpengaruh terhadap perkecambahan dan 
pertumbuhan ramin. Media yang terpilih dan 
direkomendasikan untuk perkecambahan ramin adalah 
kompos, cocopeat dan campuran kompos+cocopeat (1:1), 
Media tanah saja tidak disarankan sebagai media tumbuh 
ramin. Perkecambahan dan pertumbuhan ramin tampaknya 
tidak memerlukan media semai dengan pH spesifik. 
Terdapat keragaman pertumbuhan dan bentuk daun yang 
cukup besar sampai bibit berumur 60 hari setelah tanam. 
Perlu dilakukan penelitian penyebab kematian bibit ramin di 
tingkat persemaian/pembibitan 
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Pengaruh Komposisi Media dan Ukuran Eksplan terhadap 
Pembentukan Kalus Embriogenik Beberapa Genotip Lokal Ubi 

Kayu (Manihot esculenta Crantz)  
Effect of medium composition and explant size on embryogenic calli formation of 

cassava (Manihot esculenta Crantz) local genotypes  

DODY PRIADI♥, ENNY SUDARMONOWATI 
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ABSTRACT  

Cassava (Manihot esculenta Crantz) is an important tropical crop species used for human consumption, feed and raw material for various 
industries. Genetic transformation through embryogenic tissues is known as an effective method for cassava genetic improvements. 
Objective of this study was to obtain a suitable medium and length of explants to induce embryogenic callus on friable embryogenic callus 
(FEC) as a target for genetic transformation. Immature leaf lobes (1-3 mm, 3-5 mm and larger than 5 mm in length) of local genotypes of 
cassava (Adira 4. Menti, Iding, Gebang, Rawi and Timtim-29) cultured in vitro were used as explants. The explants were incubated for 2 
and 4 weeks on MS (Murashige-Skoog) or GD (Greshooff & Doy) semi solid medium containing 10 mg/L picloram, 6 mg/L NAA 
supplemented with 4% sucrose and 4 µM CuSO4. Results showed that the highest percentage (100%) of embryogenic calli formation for 4 
weeks obtained by culturing Iding of 3-5 mm length on GD semi solid medium, whereas the lowest (33%) one obtained by incubation 5 mm 
leaf lobe of Timtim-29 on the same medium. The most suitable medium for callus induction was GD, whereas the optimum length of 
explants was 5 mm or larger. Further study needs to be done to obtain friable embryogenic calli (FEC) by employing different concentration 
of picloram and varying other critical factors. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Manihot esculenta Crantz, cassava, medium, embryogenic, callus. 

PENDAHULUAN  

Ubi kayu (Manihot esculenta Crantz.) adalah tanaman 
daerah tropik yang dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah, 
bahkan pada tanah yang tidak subur sekalipun (Priadi et al., 
2004). Perbanyakan ubi kayu dilakukan secara vegetatif 
sehingga vigor dan produktivitasnya dapat dipertahankan 
(Roca et al., 2000). Umbi ubi kayu mengandung sumber 
karbohidrat (termasuk pati) untuk pangan dan pakan serta 
untuk bahan baku berbagai macam industri. Berbagai 
penelitian pemuliaan telah dilakukan untuk memperoleh 
tanaman ubi kayu unggul yang mempunyai kandungan 
amilose dan amilopektin yang tepat sesuai dengan 
tujuannya, baik untuk pangan maupun industri. Salah satu 
teknik untuk meningkatkan mutu genetik ubi kayu adalah 
dengan rekayasa genetik. Menurut Zhang et al. (2001), 
rekayasa genetik ubi kayu mempunyai potensi yang besar 
untuk melengkapi teknik pemuliaan tradisional dalam 
menghasilkan bibit yang tahan terhadap hama dan penyakit 
atau meningkatkan mutu umbinya. Pemuliaan ubi kayu 
secara tradisional seringkali mengalami kesulitan 
diantaranya karena heterozigositas yang tinggi dan secara 
alami mempunyai fertilitas yang rendah (Li et al., 1996). 

Penelitian in vitro ubi kayu difokuskan diantaranya pada 
propagasi klonal dan teknologi transformasi genetik untuk 

memperoleh sifat-sifat yang diinginkan (Thro et al., 1999). 
Jaringan embriogenik telah digunakan sebagai target 
transformasi genetik maupun regenerasi tanaman ubi kayu 
transgenik (Taylor et al., 2001). Kalus embriogenik adalah 
media yang efektif untuk transformasi genetik melalui teknik 
particle bombardment maupun Agrobacterium. Joseph et al. 
(2004) juga menggunakan kalus embriogenik sebagai 
bahan penelitian induksi mutasi pada ubi kayu melalui 
iradiasi sinar-γ. Eksplan yang berasal dari jaringan somatik 
seperti daun pucuk juga dapat digunakan untuk inisiasi 
sistem regenerasi tanaman yang efisien, oleh karena itu 
Szabados et al. (1987) menggunakan tunas pucuk dan 
daun muda ubi kayu yang berasal dari kultur in vitro 
sebagai eksplan. Dilaporkan oleh Joseph et al. (2000) 
bahwa kalus embriogenik juga telah berhasil diinduksi dari 
daun pucuk muda kerabat ubi kayu penghasil getah yaitu 
Manihot glaziovii Muell. Arg.  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh komposisi 
media dan ukuran eksplan yang tepat untuk induksi kalus 
embriogenik khususnya friable embryogenic callus (FEC) 
yang akan digunakan sebagai target transformasi genetik. 

BAHAN DAN METODE 

Sumber eksplan 
Genotip ubi kayu yang digunakan sebagai bahan 

penelitian berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan 
ditanam di Kebun Plasma Nutfah Puslit Bioteknologi-LIPI, 



BIODIVERSIT AS  Vol. 7, No. 3, Juli 2006, hal. 269-272 270 

Cibinong, Jawa Barat. Eksplan yang digunakan adalah 
daun pucuk yang masih kuncup dalam berbagai macam 
ukuran (1-3 mm, 3-5 mm dan >5 mm) berasal dari stek ubi 
kayu yang ditumbuhkan secara in vitro pada media MS 
tanpa zat pengatur tumbuh. Genotip ubi kayu yang 
digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Genotip ubi kayu bahan penelitian 
 
Genotip Asal koleksi Peruntukan 
Adira 4 Cibinong, Jawa Barat Industri/pakan
Menti Wonosari, Jawa Timur Pangan 
Iding Cibinong, Jawa Barat Pangan 
Gebang Cibinong, Jawa Barat Pangan 
Rawi Balit Tanaman Pangan, Bogor Pangan 
Timtim 29 Bobonaro, Timor Timur Pangan 
 

Media 
Eksplan ditanam pada media dengan komposisi 

berbeda yaitu: Media GD (Gresshoff dan Doy) (Duchefa 
Biochemie BV) atau MS (Murashige dan Skoog) yang 
ditambah dengan 10 mg/L picloram, 6 mg/L NAA, 4% 
sukrosa, 4 µM CuSO4. Sebelum disterilisasi, media diatur 
pHnya menjadi 5,8 dan dipadatkan dengan 0,8% agar 
Oxoid No.1. Media disterilisasi menggunakan otoklaf pada 
suhu 121ºC (1,5 atm) selama 20 menit. Kultur yang 
menghasilkan kalus berbentuk globular ditransfer ke media 
yang sama seperti semula tetapi dengan konsentrasi zat 
pengatur tumbuh yang lebih rendah, 6 mg/L picloram dan 
0,5 mg/L NAA atau ke media MS tanpa zat pengatur 
tumbuh (MS0). Kultur dipelihara di dalam ruang kultur 
(25ºC) tanpa cahaya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh media 
Pada ubi kayu terdapat dua jenis embriogenesis 

somatik, yaitu embriogenesis sekunder dan friable 
embryogenic callus (FEC) (Raemakers et al., 2001). FEC 
adalah ratusan embrio globular yang terbenam dalam suatu 
bahan lunak sel-sel hyalin (Lopez et al., 2001). Hasil 
pengamatan pertumbuhan kalus setelah eksplan diinkubasi 
ada media MS dan GD selama 2 minggu menunjukkan 
bahwa hanya genotip Iding, Gebang dan Menti yang 

berhasil membentuk kalus, 
sedangkan sisanya belum 
menunjukkan adanya 
pertumbuhan. Media MS 
maupun GD berhasil 
menginduksi kalus Gebang, 
tetapi kalus Iding hanya 
berhasil diinduksi pada media 
MS, sedangkan kalus Menti 
berhasil diinduksi pada media 
GD. Pengamatan 
pertumbuhan kalus setelah 27 
hari inkubasi menunjukkan 
bahwa hampir semua genotip 
ubi kayu dapat membentuk 
kalus yang berwarna putih 
kekuning-kuningan, kecuali 
pada genotip Adira 4 (60%) 
yang berasal dari eksplan 
berukuran lebih dari 5 mm 

yang diinkubasi pada media MS dan genotip Rawi (42%) 
dengan ukuran eksplan yang sama tetapi diinkubasi pada 
media GD (Tabel 2 dan Gambar 1).  

 
 

Tabel 2. Pengamatan induksi kalus beberapa genotip ubi kayu 
lokal 
 

Eksplan membentuk kalus (%) 
Genotipe Media 

Ukuran 
daun 
(mm) 

Inkubasi 
2 minggu 

Inkubasi 
4 minggu 

Adira 4 MS 1-3 * 100 
  3-5 * 100 
  >5 * 60 
 GD 1-3 * 100 
  3-5 * 100 
  >5 * 100 
Iding MS 1-3 100 100 
  3-5 100 100 
  >5 100 100 
 GD 1-3 0 100 
  3-5 0 100 
  >5 0 100 
Gebang MS 1-3 100 100 
  3-5 0 100 
  >5 100 100 
 GD 1-3 100 100 
  3-5 100 100 
  >5 100 100 
Rawi MS 1-3 0 100 
  3-5 0 100 
  >5 0 100 
 GD 1-3 0 100 
  3-5 0 100 
  >5 0 42 
Menti MS 1-3 0 100 
  3-5 0 100 
  >5 0 100 
 GD 1-3 100 100 
  3-5 100 100 
  >5 100 100 
Timtim 29 MS 1-3 0 100 
  3-5 0 100 
  >5 0 100 
 GD 1-3 0 100 
  3-5 0 100 
  >5 0 100 
Keterangan: *) = tidak dilakukan karena sampel terbatas. MS = 
Basal MS +10 mg/L picloram + 6 mg/L NAA + 4% sukrosa + 4 μM 
CuSO4. GD = Basal Greshoff dan Doy +10 mg/L picloram + 6 mg/L 
NAA + 4% sukrosa + 4 μM CuSO4  
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Gambar 1. Pembentukan kalus embriogenik dari daun pucuk ubi kayu yang diinduksi pada media A. 
MS dan B. GD 
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Pada penelitian ini media GD lebih efektif dari pada MS 

dalam menginduksi eksplan 
daun pucuk ubi kayu menjadi 
kalus embriogenik pada 
sebagian besar genotip ubi 
kayu yang digunakan pada 
penelitian ini. Penelitian Taylor 
et al. (1996) menunjukkan 
bahwa media GD yang 
ditambah picloram telah 
berhasil dalam menginduksi 
kalus embriogenik ubi kayu 
secara efisien, sedangkan 
media MS komposisi penuh 
maupun setengah komposisi 
direkomendasikan untuk 
diferensiasi dan 
perkembangan embrio somatik 
ubi kayu yang mampu 
berkecambah (Groll et al., 
2002).  

Menurut Danso dan Lloyd 
(2002) penambahan CuSO4 
pada media dapat 
meningkatkan induksi embrio 
primer dan meningkatkan 
produksi embrio sekunder 
serta dapat mempersingkat 
waktu pematangan embrio 
somatik menjadi 25 hari sejak 
inisiasi embrio. Penambahan 
unsur logam lain seperti seng 
(Zn) pada media GD telah 
terbukti mempunyai pengaruh 
yang baik terhadap 
embriogenesis somatik 
(Raemakers et al., 2001). 
Penambahan senyawa AgNO3 
pada media dapat 
meningkatkan frekuensi 
regenerasi dan mengurangi 
pembentukan kalus (Zhang et 
al., 2001). 

Setelah diinkubasi selama 
7 hari, eksplan ditransfer ke 
media yang konsentrasi zat 
pengatur tumbuhnya 
diturunkan menjadi 6mg/L 
picloram dan 0,5 mg/L NAA.  

Pengaruh ukuran eksplan 
Inkubasi selama 2 minggu 

pada media MS maupun GD 
menunjukkan bahwa genotip 
Gebang dapat menghasilkan 
kalus (100%) pada semua 
ukuran eksplan kecuali yang 
berukuran 3-5 mm pada media 
MS. Eksplan genotip Iding 
dalam berbagai ukuran dapat 
menghasilkan kalus pada 
media MS tetapi belum 
membentuk kalus pada media 
GD. Eksplan genotip Menti 
dalam berbagai ukuran yang 
diinkubasi pada media GD 
dapat menghasilkan kalus 
tetapi pada media MS belum 

 

Gambar 2. Kalus embriogenik beberapa genotip ubi kayu yang diinduksi dari berbagai ukuran 
eksplan daun dan diinkubasi pada media berbeda, A. Adira 4 (lebih dari 5 mm, MS), B. Iding (lebih 
dari 5 mm, GD), C. Timtim 29 (lebih dari 5 mm, GD),  D. Iding (1-3 mm, GD), E. Iding (3-5, GD), dan 
F. Rawi (lebih dari 5 mm, GD) 

 

 

Gambar 3. Perkembangan kalus embriogenik genotip Iding setelah ditransfer ke media MS0. A. 
Embrio somatik yang membentuk kecambah, B. Kumpulan kecambah yang tumbuh dari embrio 
somatik, dan C. Kecambah yang telah dipisahkan 

 

A 

B C 
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membentuk kalus. Genotip Rawi dan Timtim 29 yang 
diinkubasi selama 2 minggu pada media MS maupun GD 
belum dapat menghasilkan kalus. Hal ini menunjukkan 
bahwa setiap genotip ubi kayu memerlukan periode tertentu 
untuk inisiasi pembentukan kalus, terbukti pada genotip 
yang sama setelah diinkubasi selama 4 minggu, semuanya 
dapat membentuk kalus. Faktor lain yang berpengaruh 
terhadap inisiasi pembentukan kalus adalah zat pengatur 
tumbuh. Penelitian Joseph et al, (2001) menunjukkan 
bahwa eksplan pucuk ubi kayu genotip PRC 60a, M Col 22 
dan Putih yang diinkubasi pada media MS yang 
mengandung 4µM 2,4-D tanpa cahaya selama 1 minggu 
sudah dapat menghasilkan kalus, tetapi embrio somatik 
berbentuk globular dapat terbentuk setelah 4 minggu.  

Eksplan yang diinkubasi selama 4 minggu hampir 
semuanya menghasilkan kalus pada semua genotip, tetapi 
kalus yang berhasil berkembang menjadi kalus embriogenik 
terjadi hanya pada genotip Iding, Rawi dan Menti. Pada 
umumnya kalus embriogenik berhasil diinduksi dari eksplan 
berukuran lebih dari 5 mm, kecuali pada genotip Iding yang 
menghasilkan kalus embriogenik dari tiga kisaran ukuran 
eksplan yang dicoba. Persentase kalus embriogenik 
tertinggi (100%) ditunjukkan oleh genotip Iding yang berasal 
dari ukuran eksplan 3-5 cm yang diinkubasi pada media 
GD, sedangkan terendah (33%) ditunjukkan oleh genotip 
Timtim 29 yang berasal dari ukuran eksplan lebih dari 5 mm 
yang diinkubasi pada media yang sama (Gambar 1B). 
Szabados et al. (1987) menyatakan bahwa setiap varietas 
ubi kayu mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 
menghasilkan kalus embriogenik. Respon tanaman untuk 
menghasilkan tunas baru (multiplikasi tunas) atau kalus 
embriogenik bervariasi bergantung kepada banyak faktor 
antara lain bagian tanaman yang digunakan, umur fisiologis 
bagian tersebut atau umur pohon induk, jenis tanaman dan 
prosedur perbanyakan termasuk jenis zat pengatur tumbuh 
yang ditambahkan pada media (Sudarmonowati et al., 
2002). Penampilan kalus embriogenik beberapa genotip ubi 
kayu dapat dilihat pada Gambar 2.  

Kalus embriogenik yang telah terbentuk, kemudian 
ditransfer ke media MS tanpa zat pengatur tumbuh (MS0) 
dan ditransfer ke media segar setiap 2 bulan. Beberapa 
kalus embriogenik Iding telah berkembang ke tahap 
pembentukan embrio somatik tetapi tidak semua embrio 
berbentuk globular menjadi bentuk torpedo untuk 
berkecambah. Kondisi perkembangan seperti itu terjadi 
juga pada genotip M Col 22 (Raemakers et al., 1993). 
Perkembangan kalus embriogenik ditunjukkan pada 
Gambar 3. 

KESIMPULAN 

Baik media MS maupun GD dapat menginduksi kalus 
friable, tetapi hanya media GD yang lebih efektif untuk 
menginduksi kalus embriogenik semua genotip ubi kayu 
yang digunakan sebagai bahan penelitian. Sebagian besar 

kalus embriogenik dihasilkan dari eksplan yang berukuran 
lebih dari 5 mm yang diperoleh dari daun pucuk tanaman 
yang dipelihara in vitro. Persentase kalus embriogenik 
tertinggi (100%) diperoleh dari genotip Iding, sedangkan 
terendah (33%) diperoleh dari genotip Timtim 29. Genotip 
Iding relatif lebih responsif terhadap media GD bila 
dibandingkan dengan genotip lain, walaupun perlu 
penelitian lanjutan yang membandingkan perlakuan lain 
yang lebih bervariasi. 
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ABSTRACT 

Anti-arthritic effects of Musa paradisiaca sapientum L. and Aloe vera L. on the index responses of arthritic were investigated using 
adjuvant-induced arthritic rats. M. paradisiaca sapientum  and A. vera pulp were blended into juice then the juices were administered orally 
on 17-30th day. To evaluate anti-arthritic effect of the juice, an arthritic rat model was developed using Complete Freund Adjuvant on 1-16th 
day. In addition, the research was divided into groups (n=5) including normal control groups, positive control groups, negative control 
groups, 3 groups were treated by M. paradisiaca juice at 50, 100, 200 mg/kgBW doses and the other groups were treated by A. vera  juices 
at 1, 2 and 4 mg/kgBW doses. The indexes of arthritic were determined on 17th and 31st days then analyzed using ANOVA test and t test 
(p<0.05). The result showed that the indexes of arthritic rats were evidently decreased by either M. sapientum or A. vera juice. Moreover, 
indexes of arthritic to be closely restored to the normal levels through M.  paradisiaca treatment at 50 mg/kg BW dose. In conclusion, both 
of juice is found to be effective in decreasing the inflammatory response and arthritic symptoms in adjuvant-induced arthritic rats. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Musa paradisiaca sapientum L., Aloe vera L., adjuvant-induced rat arthritic, indexes of arthritic. 

PENDAHULUAN 

Tanaman obat merupakan sumber daya biologi (bio-
resource) utama dalam pengembangan obat herbal, 
neutraceutical, obat baru, dan starting materials untuk obat 
semi sintesis atau modern. Pengembangan obat yang 
berasal dari produk alam telah terbukti berhasil di masa lalu 
dan teknologi baru telah dikembangkan untuk memperoleh 
senyawa-senyawa turunan dari berbagai jenis tanaman. 
Pisang dan lidah buaya merupakan kekayaan hayati yang 
memiliki banyak manfaat, termasuk berpotensi sebagai 
bahan obat anti artritis. 

Artritis reumatoid adalah penyakit kronis, dimana terjadi 
inflamasi pada persendian di dalam tubuh yang dikarak-
terisasi dengan munculnya rasa nyeri serta pembengkakan 
sendi khususnya pada jari-jari, pergelangan dan lutut 
(Kumar et al., 1992). Proses inflamasi tidak hanya menye-
rang persendian dan tulang saja, tetapi juga dapat merusak 
organ lain di dalam tubuh. Penyakit ini dapat berkembang  
sangat agresif sehingga dapat menimbulkan kecacatan 
(Hilliquin dan Menkes, 1994). Prevalensi penyakit artritis 
reumatoid menyebar luas di dunia, menyerang sekitar 0,5-
1% populasi. Penyakit ini merupakan suatu penyakit 
autoimun yang lebih banyak menyerang wanita daripada 
pria dengan perbandingan 3:1. Penyakit ini dapat 

menyerang segala umur tetapi umumnya pada umur sekitar 
40-60 tahun (Bodman dan Roitt, 1994; Markenson, 1991).  

Peningkatan katabolisme pada penderita artritis 
rheumatoid akan meningkatkan kebutuhan energi sehingga 
akan menurunkan berat badan. Kondisi ini dikenal dengan 
istilah rheumatoid cachexia, ditandai dengan menurunnya 
massa sel, serta massa dan kekuatan otot. Kondisi ini 
berperan penting akan timbulnya resiko komplikasi dan 
sering dihubungkan dengan peningkatan produksi sitokin 
yang berperan dalam inflamasi yaitu interleukin-1 (IL-1) dan 
tumor necrosis factor-α (TNF-α) (Roubenoff et al., 1994). 

Pengobatan konvensional artritis reumatoid yang sering 
dilakukan menggunakan DMARD’s (disease modifying anti 
rheumatic drugs). Obat-obat ini memiliki khasiat antiradang 
kuat dan berdaya anti-erosif, artinya dapat menghentikan 
atau memperlambat proses kerusakan tulang rawan. 
Senyawa-senyawa ini biasanya dikombinasikan dengan 
non steroid anti inflammation drugs (NSAID’s) untuk 
memperkuat efeknya. DMARD’s bersifat toksik bagi darah 
dan ginjal (Tjay dan Rahardja, 2002) dan NSAID’s dapat 
mengakibatkan perdarahan pada gastrointestinal. Kadang 
pula DMARD’s menimbulkan efek samping berupa mual 
dan muntah, ruam, rambut rontok, kepala pusing, sariawan, 
dan nyeri otot (Olsen dan Stein, 2004). Akibatnya banyak 
penderita artritis reumatoid yang beralih ke pengobatan 
alternatif termasuk menggunakan suplemen makanan 
(neutraceutical). Dengan mengkonsumsi diet yang 
seimbang makanan yang mengandung antioksidan dan 
mengandung banyak zat besi, kalsium, vitamin D, A, dan B 
serta polyunsaturated fatty acid (PUFA) dapat mengurangi 
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gejala artritis reumatoid dan memperbaiki kesehatan secara 
keseluruhan (Rennie et al., 2003).  

Pisang juga merupakan tanaman yang banyak tumbuh 
di Indonesia, pisang termasuk dalam 5 komoditas pangan 
selain gandum atau terigu, ubi atau singkong, ubi jalar, dan 
jagung. Penelitian tentang pisang yang telah terbukti secara 
ilmiah adalah sebagai antioksidan, anti Helicobacter pylori 
(Goel et al., 2001), dan radikal scavengers (Herraiz dan 
Galisteo, 2003). Dosis tepung pisang sebagai antioksidan 
sebesar 50 mg/kg BB tikus 2 kali sehari selama 5 hari. 
Penelitian lain membuktikan pisang sebagai gastric 
mucosal sheeding, antiulcer (Goel et al., 2001) dan 
pelindung lambung dari aspirin (Lewis et al., 1999). Pisang 
dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan 
kolesterol (Usha et al., 1989) dan berperan sebagai 
penginduksi enzym tipe II quinon reduktase (Jang et al., 
2002).  

Tanaman lain yang mempunyai potensi untuk 
dikembangkan sebagai neutraceutical adalah lidah buaya. 
Sekarang ini banyak dipasarkan produk olahan lidah buaya 
yang dikatakan banyak mengandung nutrisi dan baik untuk 
kesehatan. Sejak dulu lidah buaya sangat berguna untuk 
mengobati infeksi dan  mengatasi masalah kulit (Shelton, 
1991) dan daging lidah buaya diketahui mengandung 
polisakarida emolien yaitu glukomanan (Henry, 1979). 
Manan merupakan fraksi karbohidrat yang paling besar 
dalam daging lidah buaya, mempunyai polimer manosa 
rantai panjang yang larut dalam air berkhasiat 
mempercepat penyembuhan luka (Peng et al., 1991). Lidah 
buaya dapat berperan sebagai immunomodulator, sebagai 
aktivator makrofag, dan memproduksi sitokin (Zhang dan 
Tizard, 1996) serta sebagai antineoplastik dan antiviral 
(Rammamoorthy et al., 1996). Daging lidah buaya juga 
mengandung bradikinase yang bersifat antiinflamasi (Yagi 
et al., 1982), magnesium laktat, asam salisilat serta 
antiprostaglandin lain yang dapat mengurangi inflamasi 
(Kemper dan Chiou, 1999). 

Berdasarkan data penelitian sebelumnya tentang 
kandungan dari pisang dan lidah buaya, diduga keduanya 
kemungkinan mempunyai efek anti-artritis. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efek antiartritis antara pisang 
ambon dan lidah buaya pada tikus artritis yang diinduksi 
menggunakan complete freund’s adjuvant (CFA).  

BAHAN DAN METODE  

Bahan 
Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah buah pisang ambon, lidah buaya, complete freund’s 
adjuvant (CFA) yang mengandung Mycobacterium 
butyricum, natrium diklofenak sebagai reference drug 
antiradang (kontrol positif) dan larutan salin. Hewan uji yang 
dipergunakan adalah tikus jantan galur Sprageue Dawley 
(SD), umur 1 bulan, berat badan 150-250 g dan diberi 
pakan BR2-F dan minum ad-libitum. 

Cara kerja 
Pembuatan jus pisang ambon dan jus lidah buaya 

Pisang ambon yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah daging buahnya, sementara bagian kulit dikupas 
dan dibuang. Lidah buaya yang digunakan adalah daging 
daunnya setelah daunnya dibuang. Daging buah pisang 
dan daging daun lidah buaya yang telah dipotong-potong 
dimasukan ke dalam blender, ditambahkan sedikit air dan 
dihaluskan, lalu disimpan dalam wadah yang sesuai. 

Penentuan dosis pisang ambon dan lidah buaya  
Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa dosis 

efektif pisang sebagai antioksidan adalah 50 mg/kg BB 
tikus (Goel et al., 2001), sehingga pada penelitian ini dosis 
pisang yang digunakan 50, 100 dan 200 mg/kg BB. 
Sedangkan dosis efektif untuk lidah buaya sebagai 
antioksidan adalah 200 mg/kg BB. Dosis lidah buaya yang 
digunakan pada tikus 4 mg/kg BB, 2 mg/kg BB dan 1 mg/kg 
BB. Stok natrium diklofenak yang digunakan sebagai 
kontrol positif, yaitu 0,214 mg/ 200 g BB tikus (Anonim, 
2006).  

Uji adjuvant-induced arthritic pada tikus  
Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak 

pola searah. Sebanyak 30 ekor tikus galur SD jantan, dibagi 
menjadi beberapa kelompok (n=5) dan diberi makan dan 
minum standar ad libitum serta perlakuan seperti Tabel 1.  

 
Tabel 1. Perlakuan jus pisang ambon dan lidah buaya terhadap 
adjuvant-induced arthritic pada tikus. 
 

Perlakuan Kelompok 
(n = 5) Pisang ambon Lidah Buaya 

I (kontrol normal) Tanpa perlakuan 
II (kontrol negatif) Hari 1 diberi CFA, 17-30 diberi aquades 
III (kontrol positif) Hari 1 diberi CFA, hari 17-30 diberi Na 

diklofenak 
IV (perlakuan I) Hari 1 diberi CFA, hari 

17-30 diberi 50 mg/kg 
BB 

Hari 1 diberi CFA,  
hari 17-30 diberi 1 
mg/kg BB 

V (perlakuan II) Hari 1 diberi CFA,  
hari 17-30 diberi 100 
mg/khBB 

Hari 1 diberi CFA,  
hari 17-30 diberi 2 
mg/khBB 

VI (perlakuan III) Hari 1diberi CFA,   
hari 17-30 diberi 200 
mg/kg BB 

Hari 1 diberi CFA,  
hari 17-30 diberi 4 
mg/kg BB 

 
Tikus diinduksi dengan CFA pada hari ke-1 dan 

dibiarkan  sampai dengan hari ke-16. Masing-masing tikus 
disuntik CFA pada paha kanannya sebanyak 0,1 mL 
dengan kondisi dibius (Anderson, 1970). Sebagai kontrol 
normal tikus disuntik dengan 0,1 mL larutan salin. Setelah 
hari ke-17 sampai hari ke-30 tikus diberi perlakuan seperti 
tabel 1. Pada hari ke-17 dan ke-31 ditetapkan indeks artritis 
seperti pada Tabel 2 (Smit, 2000). 

 
Tabel 2. Parameter pengamatan indeks artritis (Smit, 2000). 
 
No Gejala artritis yang nampak pada tikus Skor 
1. Bengkak dan merah pada 1 jari kaki 0,25 
2. Bengkak dan merah sedikitnya 2 jari kaki 0,50 
3. Bengkak pada telapak kaki 0,75 
4. Bengkak dan merah pada jari kaki dan perubahan 

bentuk pada telapak kaki 
1,00 

5. Bengkak dan merah pada jari kaki dan telapak kaki 1,25 
6. Bengkak dan merah pada jari kaki dan sedikit bengkak 

pada sebagian telapak dan pergelangan kaki 
1,50 

7. Bengkak dan merah pada jari dan telapak kaki serta 
bengkak pada seluruh telapak dan pergelangan kaki 

1,75 

8. Bengkak dan merah pada jari kaki, telapak dan 
pergelangan kaki 

2,00 

Analisis hasil 
Setelah masing-masing tikus dari tiap kelompok diamati 

indeks skala terjadinya artritis, maka dibuat persentase tikus 
yang mengalami indeks  artritis terhadap kontrol normal. 
Hasil pengamatan dari persentase indeks artritis yang 
didapatkan untuk tiap kelompok kemudian dibandingkan 
dengan menggunakan Analisis statistika ANOVA satu arah 
(p<0,05) dan dilanjutkan dengan uji t (p<0,05).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pisang ambon dan lidah buaya yang digunakan dalam 
penelitian ini diberikan dalam bentuk jus karena menurut 
Utami (2004), jus buah dan sayuran serta jenis makanan 
lainnya lebih mudah diserap dan dicerna oleh tubuh 
daripada makanan padat, baik mentah maupun dimasak. 
Setelah dibuat jus akan diperoleh butiran-butiran halus, 
dinding selulosa buah dan sayuran terbuka, sehingga serat 
yang hilang relatif sedikit.  

Complete freund’s adjuvant (CFA) penginduksi artritis 
dengan hewan uji tikus telah sangat luas digunakan 
sebagai model laboratorium dalam berbagai kasus nyeri 
artritis (Nagakura et al., 2003). Skala yang digunakan untuk 
mengukur tingkat keparahan terjadinya suatu artritis 
reumatoid atau suatu skala yang digunakan untuk 
mengetahui apakah tikus menderita artritis reumatoid atau 
tidak, dilihat dari gejala-gejala yang timbul dinyatakan 
sebagai indeks artritis. Tikus dapat dikatakan artritis 
reumatoid jika indeks yang terjadi ≥ 1 dan biasanya ditandai 
dengan bengkak, kemerahan, serta perubahan bentuk pada 
jari dan telapak kaki (Smit, 2000). Semakin tinggi 
persentase indeks artritis, maka artritis yang terjadi akan 
semakin parah dan apabila persentase artritis semakin 
rendah maka artritis yang terjadi tidak parah. Pada hari ke-1 
sampai hari ke-16, tikus diinduksi dengan CFA dan belum 
mendapatkan perlakuan dengan tujuan membuat tikus 
menjadi artritis yang ditandai dengan indeks artritis ≥1.  
Persentase indeks artritis dihitung pada hari ke-17 dan 
pada hari ke-31 (Smit, 2000). 

Pada Tabel 3, setelah tikus diinduksi dengan CFA pada 
hari ke-1 dan dibiarkan sampai  hari ke-16, terlihat bahwa 
100% semua kelompok  telah mengalami artritis. Pada 
kelompok normal mempunyai persentase indeks artritis 0, 
karena kelompok tersebut tidak diinduksi dengan CFA 
sehingga tidak terjadi artritis. Kontrol normal digunakan 

sebagai pembanding untuk melihat tingkat keparahan 
terjadinya artritis pada kelompok perlakuan.  

Pada hari ke-31 seperti ditunjukkan pada Tabel 4, tikus 
yang telah mengalami arthritis menunjukkan persentase 
indeks artritis yang bervariasi karena telah mengalami 
perlakuan pengobatan. Gambar tikus adjuvant induced 
arthritic yang tidak diberi perlakuan dan diberi jus pisang 
ambon dan lidah buaya diperlihatkan pada Gambar 1.  
Pemberian jus pisang ambon dan jus lidah buaya 
menurunkan gejala artritis seperti halnya pada kelompok 
kontrol positif. Pada Gambar 1, bengkak dan kemerahan 
akibat randang yang muncul pada kaki tikus sangat 
berkurang dibandingkan kelompok kontrol negatif.  Hasil ini 
menunjukkan respon radang/inflamasi yang muncul 
berkurang dengan pemberian perlakuan jus pisang ambon 
dan lidah buaya. Pada kelompok kontrol negatif yang tidak 
mendapat perlakuan, indeks artritisnya tinggi dan ini 
menunjukkan bahwa artritis yang terjadi semakin parah 
ditandai dengan munculnya bengkak dan merah yang 
menyerang seluruh kaki tikus.  

Uji statistik menunjukkan bahwa antara kelompok 
kontrol positif, kelompok perlakuan jus pisang 50, 100 dan 
200 mg/kg BB menunjukkan perbedaan secara bermakna 
(p<0,05) dengan kelompok kontrol negatif. Data ini 
menunjukkan bahwa pengobatan dengan jus pisang ambon 
dan natrium diklofenak dapat menurunkan indeks artritis 
secara signifikan daripada yang tidak mendapatkan 
pengobatan. Efek natrium diklofenak dalam menurunkan 
indeks artritis tidak memberikan perbedaan yang signifikan 
dengan efek yang ditimbulkan oleh jus pisang dosis 100 
dan 200 mg/kg BB. Jika dibandingkan di antara ketiga dosis 
jus pisang ambon tersebut, jus pisang ambon dosis 50 
mg/kg BB memberikan efek anti-artritis yang paling besar 
ditandai dengan rendahnya persentase indeks artritis pada 
tikus. Hal ini mengindikasikan efek anti-artitis jus pisang 50 
mg/kg BB lebih besar dibandingkan dengan efek natrium 
diklofenak yang telah diketahui bersifat antiinflamasi.  

 
 

   
A B C D E 

     

   

 

F G H I  
 
Gambar 1. Adjuvant-induced arthritis pada tikus. A. Kontrol normal, B. Kontrol negatif, C. Kontrol positif, D-F. Perlakuan jus pisang ambon 
berturut-turut 50, 100, 200 mg/kg BB, G-I. Perlakuan jus lidah buaya berturut-turut 1, 2, 4 mg/kg BB.  
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Tabel 3. Persentase (%) indeks artritis hari ke-17. 
 

Pisang ambon Lidah buaya 
Kelompok 

(n=5) 
% Indeks artritis 
≥1 hari ke-31 (X±SE) 

Kelompok 
(n=5) 

% Indeks artritis 
≥1 hari ke-31 (X±SE)

Kontrol normal     0,00 ± 0,00 a,b Normal     0,00 ± 0,00 a,b 
Kontrol positif 100,00 ± 0,00 a,c Positif 100,00 ± 0,00 a,c 
Kontrol negatif 100,00 ± 0,00 b,c Negatif 100,00 ± 0,00 b,c 
50 mg/kg BB 100,00 ± 0,00 a,c 1 mg/kg BB  100,00 ± 0,00 a,c 
100 mg/kg BB 100,00 ± 0,00 a,c 2 mg/kg BB 100,00 ± 0,00 a,c 
200 mg/kg BB 100,00 ± 0,00 a,c 4 mg/kg BB 100,00 ± 0,00 a,c 
a: berbeda bermakna dengan kelompok kontrol negatif (p<0,05) 
b: berbeda bermakna dengan kelompok kontrol positif (p<0,05) 
c: berbeda bermakna dengan kelompok kontrol normal (p<0,05) 
 
 
Tabel 4. Persentase (%) dari indeks artritis hari ke-31. 
 

Pisang ambon Lidah buaya 
Kelompok 

(n=5) 
% Indeks artritis 
≥1 hari ke-31 (X±SE) 

Kelompok 
(n=5) 

% Indeks artritis 
≥1 hari ke-31 (X±SE)

Kontrol normal  0,00 ± 0,00 a,b Normal  0,00 ± 0,00 a,b 
Kontrol positif 40,00 ± 6,12 a,c Positif 40,00 ± 6,12 a,c 
Kontrol negatif 90,00 ± 10,00 b,c Negatif 90,00 ± 10,00 b,c 
50 mg/kg BB  5,00 ± 5,00 a,b,c 1 mg/kg BB  50,00 ± 0,00 a,c 
100 mg/kg BB 40,00 ± 6,12 a,c 2 mg/kg BB 50,00 ± 0,00 a,c 
200 mg/kg BB 25,00 ± 0,00 a,c 4 mg/kg BB 52,00 ± 2,00 a,c  
a: berbeda bermakna dengan kelompok kontrol negatif (p<0,05) 
b: berbeda bermakna dengan kelompok kontrol positif (p<0,05) 
c: berbeda bermakna dengan kelompok kontrol normal (p<0,05) 

 
 
Tabel 4 juga menunjukan persentase indeks artritis dari 

kelompok kontrol positif serta  kelompok perlakuan jus lidah 
buaya 1, 2 dan 4 mg/kg BB mengalami penurunan. 
Sedangkan pada kelompok kontrol negatif, persentase 
indeks artritis semakin meningkat dan ini menunjukkan 
bahwa artritis yang terjadi semakin parah. Jus lidah buaya 
pada dosis 1 dan 2 mg/kg BB memberikan efek penurunan 
persentase indeks artiritis sebesar 50%. Jus lidah buaya 
dosis 4 mg/kg BB memberikan efek penurunan indeks 
artritis yang paling besar dibanding dua dosis yang lainnya 
meskipun tidak berbeda signifikan secara statistik. Efek 
yang ditimbulkan oleh jus lidah buaya 1, 2 dan 4 mg/kg BB 
tidak berbeda signifikan dengan natrium diklofenak. Data ini 
mengindikasikan efek anti-artritis dari jus lidah buaya setara 
dengan efek dari natrium diklofenak. Terjadinya penurunan 
indeks artritis akibat pengobatan dapat terjadi melalui: (i) 
pengurangan volume udem yang menyebabkan penurunan 
tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah sehingga 
mengurangi jumlah air yang ditarik jaringan, (ii) kemerahan/ 
eritema, hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan 
aliran darah dan permeabilitas kapiler pembuluh darah.  

Efek anti-artritis pisang ambon berkaitan dengan 
kandungan polisakarida pisang ambon yang mudah larut 
dalam air sehingga sangat membantu dalam perbaikan 
rawan sendi karena rawan sendi terdiri dari jaringan yang 
mengandung banyak air (65-80%), terutama dalam bentuk 
gel kolagen atau proteoglikan (Moehadsjah dkk., 1996). 
Proteoglikan tersusun atas glycosaminoglycan yang 
merupakan gabungan antara protein dan karbohidrat yang 
berfungsi sebagai pelumas sendi saat bergerak. Selain itu  
pisang telah dibuktikan sebagai antioksidan dan radikal 
scavengers (Goel et al., 2001; Herraiz dan Galisteo, 2003) 
sehingga dapat menekan timbulnya reaksi inflamasi. Pisang 
ambon mengandung juga lemak, protein, kalsium, fosfor, 
besi, vitamin A, B, C, dan mineral-mineral yaitu Na, Mn, Fe, 
S, Mg, P, Cl, dan I (Rismunandar, 1989). Menurut Rennie  
et al. (2003) senyawa-senyawa ini sangat baik untuk 

mengurangi rheumatoid chachexia yang biasanya terjadi 
pada artritis reumatoid. 

Efek anti-artritis lidah buaya dapat dihubungkan dengan 
kandungan senyawa polisakarida glukomanan dan 
acemannan yang berkhasiat antiinflamasi, sehingga dapat 
menurunkan radang akibat artritis reumatoid. Acemannan 
dapat meningkatkan kerja makrofag untuk memproduksi IL-
1, IL-6, TNF-α, dan gamma interferon (INF-γ) (Zhang dan 
Tizard, 1996; Marshall dan Druck, 1993). Ekstrak lidah 
buaya juga telah diketahui menghambat produksi prosta-
glandin dan tromboksan dari asam arakhidonat, sehingga 
mengurangi inflamasi (Robson et al., 1982; Cera et al., 
1980; Vasques  et al., 1996). Kandungan lainnya adalah 
carboxypeptide, magnesium, seng, kalsium, glukosa, γ-
linolenic acid (GLA), vitamin A, C, E, lignin, saponin, sterol, 
dan asam amino (Afzal dan Ali, 1991). Senyawa-senyawa 
ini dapat memperbaiki metabolisme sehingga dapat 
memperbaiki gejala artritis (Rennie et al., 2003). 

KESIMPULAN  

Pemberian jus pisang ambon dan lidah buaya dapat 
menurunkan indeks artritis pada adjuvant-induced arthritic 
pada tikus. Dosis efektif jus pisang ambon adalah 50 mg/kg 
BB tikus, sementara jus lidah buaya adalah 1 mg/kg BB 
tikus. 
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Pengaruh Ekstrak Butanol Buah Tua Mahkota Dewa (Phaleria 
macrocarpa) terhadap Jaringan Ginjal Mencit (Mus musculus) 
 

Effect of butanol extract of maturated mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) fruit on 
kidney tissue of Mice (Mus musculus) 
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ABSTRACT  

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.) is very popular recently because it is presumed as traditional medicine which can 
conquer various diseases, but research on the plant is still difficult to find. Although mahkota dewa is very popular as medicinal plants, it is 
very poisonous, especially if it is directly consumed which can cause swollen, sprue, numb at tongue, fever, even unconscious. A research 
was conducted to find out effect of sub chronic dosage of butanol extract of maturated mahkota dewa fruit. Observation was carried out on 
kidney tissue which is susceptible to chemicals entering body. Dosage of butanol extract of 0; 42.5; 85 and 170 mg/kg body weight was 
administered intra peritoneal to mice. The result showed that butanol extract of maturated mahkota dewa fruit with dosage until 85 mg/kg 
body weight did not affect kidney tissue. At dosage 170 mg/kg body weight, a light necrosis on proximal convoluted tubules was occurred. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Phaleria macrocarpa, plant extract, Mus musculus, kidney, necrosis. 

PENDAHULUAN  

Alam tumbuhan Indonesia sangat kaya akan sumber-
daya plasma nutfah (keanekaragaman hayati) yang menye-
diakan berbagai bahan baku obat-obatan. Keadaan ini 
sangat berguna dalam mengatasi berkembangnya berbagai 
jenis penyakit yang mengancam kehidupan manusia. Salah 
satu tumbuhan obat Indonesia yang sangat populer saat ini 
adalah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) 
Boerl.) dari suku Thymelaceae. Mahkota dewa tergolong 
tumbuhan perdu yang tumbuh dari dataran rendah hingga 
ketinggian 1200 m dpl. (Burkill, 1966). 

Penampilan tumbuhan ini sangat menarik, terutama 
saat buahnya mulai tua sehingga banyak dipelihara sebagai 
tanaman hias. Buah mahkota dewa sesungguhnya dapat 
dimakan, meskipun bijinya mengandung racun (Eisai 
Indonesia, 1986). Buahnya bulat, hijau ketika muda dan 
merah marun ketika tua. Ukuran buahnya bervariasi dari 
sebesar ukuran bola pingpong sampai sebesar apel dengan 
ketebalan kulit 0,1-0,5 mm (Harmanto, 2002). Meskipun 
demikian akhir-akhir ini tumbuhan mahkota dewa banyak 
digunakan sebagai obat tradisional, baik secara tunggal 
maupun dicampur dengan obat-obatan tradisional lainnya. 
Hal tersebut disebabkan mbuhan mahkota dewa 
mengandung senyawa-senyawa alkaloid, saponin, 
flavonoid, resin, tanin dan lain-lain yang berkhasiat untuk 
antihistamin, antioksidan, obat asam urat, lever, rematik, 
kencing manis, ginjal, tekanan darah tinggi sampai kanker 

(Harmanto, 2003). Menurut Gotama dkk. (1999) di dalam 
kulit buah mahkota dewa terkandung senyawa alkaloid, 
saponin, dan flavonoid, sedang dalam daunnya terkandung 
alkaloid, saponin, serta polifenol. Dikatakan pula bahwa 
senyawa saponin merupakan larutan berbuih yang 
diklasifikasikan berdasarkan struktur aglycon ke dalam 
triterpenoid dan steroid saponin. Kedua senyawa tersebut 
mempunyai efek anti inflamasi, analgesik, dan sitotoksik 
(De Padua dkk., 1999).  

Selain memiliki khasiat obat, ternyata tumbuhan ini 
memiliki racun yang apabila dikonsumsi secara langsung 
dapat menyebabkan bengkak, sariawan, mati rasa pada 
lidah, kaku, demam, bahkan dapat menyebabkan pingsan 
(Harmanto, 2002). Menurut Johnson dkk. (2000) 
ethyleugenol yang banyak digunakan pada berbagai 
makanan, minuman dan kosmetika, bila diberikan setiap 
hari selama 2 tahun akan dapat menyebabkan terjadinya 
hiperplasia pada tubulus ginjal, nefropati dan 
adenokarsinoma pada tikus. Mahkota dewa yang 
dikonsumsi secara berlebihan dikhawatirkan dapat bersifat 
nefrotosik pada jaringan ginjal. Meskipun berat ginjal hanya 
1% dari berat badan, tetapi ginjal secara terus menerus 
menerima sekitar 20% darah dari curah jantung. Hal 
tersebut menjadikan ginjal sangat peka terhadap bahan-
bahan kimia berbahaya yang ada di dalam sirkulasi darah.  

Ginjal tersusun dari beberapa juta unit fungsional 
(nefron) yang akan melakukan ultrafiltrasi, reabsorpsi dan 
ekskresi. Kerja ginjal dimulai saat dinding kapiler 
glomerulus melakukan ultrafiltrasi untuk memisahan plasma 
darah dari sebagian besar air, ion-ion dan molekul-molekul 
dengan berat rendah. Ultrafiltrat hasil ultrafiltrasi ini, 
dialirkan ke tubulus proksimalis untuk direabsorpsi melalui 
brush border dengan mengambil bahan-bahan yang 
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diperlukan tubuh seperti gula, asam-asam amino, vitamin 
dan sebagainya. Sisa bahan-bahan buangan yang tidak 
diperlukan disalurkan ke saluran penampung (collecting 
tubulus) dan diekskresikan sebagai urin yang dikeluarkan 
setiap harinya (Maxie, 1985). 

Berdasarkan kepopuleran dari tumbuhan mahkota dewa 
sebagai obat berbagai jenis penyakit dan banyaknya 
masyarakat yang mengkonsumsi tumbuhan ini, 
dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping saat 
dikonsumsi dalam jumlah besar. Penelitian-penelitian 
mengenai tumbuhan ini masih jarang yang dipublikasikan, 
sehingga diperlukan adanya pengujian dosis subkronik agar 
mengetahui keamanan dalam mengkonsumsi tumbuhan ini.  

BAHAN DAN METODA 

Pengujian pengaruh ekstrak butanol dari buah tua 
mahkota dewa dilakukan di Laboratorium Kimia Bahan 
Alam, Pusat Penelitian Bioteknologi-LIPI, Jalan Raya Bogor 
Km 46, Cibinong. Hewan percobaan yang digunakan 
adalah mencit (Mus musculus) dari strain Balb/c yang 
berumur ± 2 bulan. Mencit tersebut di tempatkan dalam 
bak-bak plastik yang masing-masing berisi 5 mencit jantan. 
Bak plastik tersebut ditutup dengan kawat serta diberi 
makan dan minum secara ad libitum.  

Ekstrak butanol diperoleh dengan cara mengekstraksi 
buah tua mahkota dewa menggunakan etanol, kemudian 
dipartisi dengan etilasetat-air (1: 1). Lapisan air yang 
diperoleh, selanjutnya diekstraksi kembali dengan 
menggunakan pelarut butanol untuk memisahkan lapisan 
air dan butanol. Lapisan butanol yang diperoleh, kemudian 
diuapkan hingga kering dan dilarutkan dalam garam 
fisiologis sampai jenuh dengan bantuan alat sonikator.  

Ekstrak butanol yang diperoleh dari buah tua mahkota 
dewa tersebut, selanjutnya diberikan melalui penyuntikan 
intra peritoneal pada mencit dengan dosis tunggal sebesar 
0; 42,5; 85 dan 170 mg/kg berat badan. Pengamatan 
dilakukan 3 minggu setelah pemberian dosis, dengan 
mengamati terjadinya perubahan pada jaringan ginjal 
mencit secara histologis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap 
ekstrak butanol buah tua dari mahkota dewa, diketahui 
bahwa pemberian dosis 0; 42,5; 85 dan 170 mg/kg berat 
badan tidak menyebabkan terjadinya perubahan perilaku 
fisik dan juga tidak berpengaruh terhadap berat ginjal (P > 
0,05). Pada pengamatan histologi yang dilakukan, diketahui 
bahwa pada perlakuan 42,5 dan 85 mg/kg berat badan, 
terlihat adanya disintegrasi sel-sel epitel tubuler dan 
material cast pada lumen tubuler yang mungkin 
menunjukan adanya tanda-tanda kebocoran pada tubulus. 
Pada dosis pemberian sebesar 170 mg/kg berat badan, 
kelainan-kelainan tersebut berkembang menjadi nekrosis 
ringan pada bagian tubulus proksimal. Hal ini menyerupai 
suspensi serbuk temu putih yang dianggap juga memiliki 
efek anti kanker. Pada pemberian dosis 132,93 mg/kg berat 
badan yang diberikan secara oral, suspensi serbuk temu 
putih dapat menyebabkan terjadinya kebocoran pada tubuli 
ginjal. Kerusakan tersebut akan berkembang menjadi 
nekrosis ketika dosis pemberian ditingkatkan menjadi 
560,96 mg/kg (Sari dan Wigati, 2000). 

Kerusakan yang terjadi pada tubuli, disebabkan karena 
2/3 dari ultrafiltrat glomerulus, secara terus menerus 
direabsorpsi pada tubuli. Proses transpor yang terjadi pada 
tubuli juga memungkinkan terjadinya akumulasi toksin-
toksin intrarenal, sehingga mempertinggi konsentrasi lokal 
dari bahan-bahan berbahaya tersebut (Their, 1985). Bahan-
bahan asing yang masuk ke dalam tubuh, pada umumnya 
dapat dimetabolisme melalui proses enzimatik sebagai 
pertahanan untuk melindungi tubuh dari bahan-bahan kimia 
berbahaya. Secara simultan, bahan-bahan berbahaya hasil 
buangan metabolisme tersebut diproses dan diekskresikan 
dalam bentuk urin yang dikeluarkan setiap hari (Aldridge, 
1993). Kemampuan untuk memproteksi kerusakan akibat 
bahan kimia di atas, umumnya dimiliki oleh semua jenis 
mamalia, meskipun kemampuan melawan partikel-partikel 
bahan tersebut bervariasi diantara species, terutama dalam 
memindahkan 1 group etil melalui oksidasi mikrosomal 
(Donninger, 1971).  

Menurut Huxtable (1988) ginjal mempunyai kemampuan 
yang luar biasa sehingga masih sanggup mempertahankan 
fungsi normalnya, walaupun hanya dengan sekitar 30-35% 
nefron yang masih berfungsi. Apabila keadaan ini 
berlangsung lama, akan menyebabkan terjadinya kelebihan 
solute (bahan-bahan terlarut), akibatnya ginjal akan 
mengalami kesulitan dalam mengatur konsentrasi urinnya. 
Kelebihan bahan-bahan terlarut ini mengakibatkan hewan 
mengalami oliguria yang merupakan tanda-tanda awal 
terjadinya payah ginjal akut (Di Bartola, 1981).  

Pada beberapa kasus payah ginjal akut, oliguria 
merupakan mekanisme pertahanan dari nefron. Menurut 
Maxie (1985) kerusakan ginjal menyebabkan kehilangan 
natrium dan ginjal menghambat pengeluaran cairan dengan 
cara oliguria. Nefron sehat melakukan regenerasi dan 
menstimulasi natrium dalam konsentrasi tinggi pada tubulus 
distalnya, sehingga terjadi poliurik. Keadaan ini diwakili oleh 
hewan dengan sekitar 75% nefronnya mengalami 
kerusakan dan nefron sehatnya secara teratur akan 
memperbaiki filtrat, meskipun demikian kelebihan solut 
membuat fungsi ginjal menjadi tidak efektif (Huxtable, 
1988). Secara biokimia, payah ginjal adalah keabnormalan 
metabolisme pada ikatan rantai asam amino dan keto 
akibat kurangnya peran ginjal terhadap metabolisme asam 
amino yang berdampak payah ginjal dan asidosis pada 
metabolisme nitrogen di seluruh tubuh. Suatu analisis 
terbaru, menyimpulkan bahwa mengurangi asupan protein 
pada pasien payah ginjal dapat menurunkan kematian 
ginjal sampai 40% dibandingkan dengan asupan protein 
besar atau tidak dibatasi. Sehingga penambahan ikatan 
rantai asam amino dan keto diusulkan untuk mengurangi 
serapan protein dan mempertahankan status nutrisi yang 
baik (Noël dkk., 2006) 

Perubahan histopatologi yang ditemukan pada payah 
ginjal akut bermacam-macam mulai dari nekrosis tubuler, 
regenerasi epitel tubulus, silinder-silinder intratubuler, 
oedema interstisial sampai infiltrasi interstisial, bahkan 
tanpa kelainan samasekali. Banyak penderita payah ginjal 
akut yang tidak memiliki perkembangan jelas sampai 
terjadinya payah ginjal kronis (Kincaid-Smith dan 
Whitworth, 1987). Menurut Richet dan Mayaud (1978) 
payah ginjal akut pada manusia baru tampak setelah lebih 
dari 12 tahun dengan penampakan histopatologi meliputi 
kelainan tubuler (umumnya nekrosis tubuler), kelainan 
vaskuler, kelainan glomerular dan interstisial. Hal ini juga 
disepakati oleh Stein dkk (1978) yang menyatakan bahwa 
payah ginjal akut tidak hanya disebabkan oleh nekrosis 
tubulus, tetapi merupakan komplikasi penyakit-penyakit 
vaskuler dan glomeruler yang ditandai dengan adanya  
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Gambar 1. Potongan melintang ginjal yang diberi ekstrak butanol 
buah tua tumbuhan mahkota dewa dengan dosis 0 mg/kg berat 
badan 

Gambar 2. Potongan melintang ginjal yang diberi ekstrak butanol 
buah tua tumbuhan mahkota dewa dengan dosis 42,5mg/kg berat 
badan. 

  
  

 
  
Gambar 3. Potongan melintang ginjal yang diberi ekstrak butanol 
buah tua tumbuhan mahkota dewa dengan dosis 85 mg/kg berat 
badan. 

Gambar 4. Potongan melintang ginjal yang diberi ekstrak butanol 
buah tua tumbuhan mahkota dewa dengan dosis 170 mg/kg berat 
badan. 

 
 

 
penurunan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerular. 
Keadaan ini sering diikuti dengan gejala-gejala klinis seperti 
lesu, tidak nafsu makan (anorexia), kehilangan berat, 
muntah dan dehidrasi. Selama percobaan berlangsung 
keadaan ini tidak pernah terjadi pada hewan percobaan, 
sehingga diduga sampai pemberian dosis 170 mg/kg berat 
badan, ekstrak butanol buah tua mahkota dewa tidak 
menimbulkan gangguan ginjal yang berarti. 

Diduga pemberian dosis subkronik secara tunggal yang 
dilakukan pada penelitian ini, tidak mengakibatkan 
kerusakan yang mengganggu proses fungsional ginjal, 
sehingga memungkinkan ginjal untuk segera memperbaiki 
kerusakan-kerusakan yang terjadi. Menurut Di Bartola 
(1981) bila proses keracunan dihentikan pada tahap awal 
kerusakan ginjal, maka proses nefrotoksik akan segera 
berhenti dan ginjal akan melakukan perbaikan fungsinya 

secara sempurna. Menurut Huxtable (1988) ginjal yang 
terkena bahan nefrotoksik akan melakukan perbaikan 
utama pada 1 sampai 2 minggu fase penyembuhan dan 
perbaikan dapat terus berlangsung hingga 12 bulan atau 
sampai fungsi ginjal normal kembali. Menurut Skopicki dkk., 
(1996) bahan nefrotoksik yang masuk kedalam ginjal 
mungkin akan memperpanjang masa toksisitasnya sampai 
bahan-bahan tersebut mengalir keluar dari tubulus 
proksimalis brush border. Diduga sampai pemberian 85 
mg/kg berat badan dosis ekstrak butanol buah tua mahkota 
dewa, hanya terjadi kerusakan minimal dan proses 
perbaikan yang dilakukan ginjal berlangsung dengan cepat. 
Pada pemberian dosis 170 mg/kg berat badan, proses 
perbaikan masih menyisakan adanya nekrosis yang 
sifatnya ringan. 
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KESIMPULAN  

Ekstrak butanol buah tua dari tumbuhan mahkota dewa 
sampai dosis 170 mg/kg berat badan yang diberikan dalam 
dosis tunggal, dijumpai adanya nekrosis ringan pada tubulus 
proksimalis namun relatif tidak mengganggu fungsi ginjal.  
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ABSTRACT  

The aims of the research were to find out (i) the direct exploitation in the mangrove ecosystem, (ii) the land use in its surrounding, and (iii) 
the restoration activities in the mangrove ecosystem in northern coast and southern coast of Central Java Province. This was descriptive 
research that was done qualitatively, in July until December 2003, at 20 sites of mangrove habitat. 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 the direct exploitation in the mangrove ecosystem included fishery, 
forestry, food stuff, cattle woof, medicinal stuff, industrial material, and also tourism and education. The land use around mangrove 
ecosystem included fishery/embankment, agriculture, and the area of developing and building. The anthropogenic activities had been 
degraded mangrove ecosystem, it was called for restoration. The mangrove restoration had been done success in Pasar Banggi, but it 
failed in Cakrayasan and Lukulo. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: direct use, land use, mangrove ecosystem, degradation, restoration, Central Java Province. 

PENDAHULUAN 

Mangrove merupakan salah satu ekosistem langka dan 
khas di dunia, 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. 
Fungsi ekologi hutan mangrove meliputi tempat sekuestrasi 
karbon, remediasi bahan pencemar, menjaga stabilitas 
pantai dari abrasi, intrusi air laut, dan gelombang badai, 
menjaga kealamian habitat, menjadi tempat bersarang, 
pemijahan dan pembesaran berbagai jenis ikan, udang, 
kerang, burung dan fauna lain, serta pembentuk daratan. 
Fungsi sosial-ekonomi hutan mangrove meliputi kayu 
bangunan, kayu bakar, kayu lapis, bubur kertas, tiang 
telepon, tiang pancang, bagan penangkap ikan, dermaga, 
bantalan kereta api, kayu untuk mebel dan kerajinan 
tangan, atap huma, tannin, bahan obat, gula, alkohol, asam 
asetat, protein hewani, madu, karbohidrat, dan bahan 
pewarna, serta memiliki fungsi sosial-budaya sebagai areal 
konservasi, pendidikan, ekoturisme dan identitas budaya. 
Tingkat kerusakan ekosistem mangrove dunia, termasuk 
Indonesia, sangat cepat dan dramatis. Ancaman utama 
kelestarian ekosistem mangrove adalah kegiatan manusia, 
seperti pembuatan tambak (ikan dan garam), penebangan 
hutan, dan pencemaran lingkungan. Di samping itu terdapat 
pula ancaman lain seperti reklamasi dan sedimentasi, 
pertambangan dan sebab-sebab alam seperti badai. 

Restorasi hutan mangrove mendapat perhatian secara luas 
mengingat tingginya nilai sosial-ekonomi dan ekologi 
ekosistem ini. Restorasi berpotensi besar menaikkan nilai 
sumber daya hayati mangrove, memberi mata pencaharian 
penduduk, mencegah kerusakan pantai, menjaga biodiver-
sitas, produksi perikanan, dan lain-lain (Setyawan, 2002).  

Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dikategorikan 
menjadi pemanfaatan ekosistem secara keseluruhan (nilai 
ekologi) dan pemanfaatan produk-produk yang dihasilkan 
ekosistem tersebut (nilai sosial ekonomi dan budaya). 
Secara tradisional, masyarakat setempat menggunakan 
mangrove untuk memenuhi berbagai keperluan secara 
lestari, tetapi meningkatnya jumlah penduduk dapat menye-
babkan terjadinya tekanan yang tidak terbaharukan pada 
sumber daya ini. Referensi tertua mengenai pemanfaatan 
tumbuhan mangrove berasal dari tahun 1230 di Arab, yakni 
penggunaan bibit (seedling) Rhizophora sebagai sumber 
pangan, getah untuk mengobati sakit mulut, batang tua 
untuk kayu bakar, tanin dan pewarna, serta menghasilkan 
minuman yang memiliki efek afrodisiak bagi lelaki dan 
pengasihan bagi perempuan (Bandaranayake, 1998).  

Ekosistem mangrove di Jawa Tengah memiliki bentuk 
yang beragam. Pantai utara berbatasan dengan Laut Jawa 
yang hempasan gelombangnya relatif kecil. Sebaliknya 
pantai selatan berbatasan langsung dengan Laut Selatan 
(Samudera Hindia) yang kondisi gelombangnya sangat 
besar. Hal ini menyebabkan penampakan fisiografi dan 
fisiognomi vegetasi mangrove di kedua kawasan tersebut 
berbeda. Di pantai utara, sedimen dari sungai dan laut 
terendapkan pada lokasi-lokai tertentu yang terlindung dan 
membentuk tidal flat atau mud flat (dataran lumpur pasang 
surut). Di pantai selatan sedimen yang terbawa sungai dan 
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laut mengendap di muara sungai membentuk tanggul dan 
gumuk pasir (sand dunes) yang menghambat masuknya air 
sungai ke laut, sehingga terbentuk laguna. Di pantai utara 
mangrove tidak hanya tumbuh di muara sungai, namun 
juga pada kawasan tidal flat, sedangkan di pantai selatan 
mangrove hanya tumbuh pada laguna di muara sungai, 
termasuk laguna Segara Anakan, Cilacap, kawasan 
mangrove terluas di Jawa (Steenis, 1958; 1965). 
Keragaman bentuk fisiografi pantai ini mempengaruhi kultur 
masyarakat termasuk dalam menyikapi kondisi ekosistem 
mangrove. Perubahan fisik di dalam hutan mangrove 
seperti pengeringan, pembangunan kanal-kanal air dan 
pemakaian pupuk dalam pengelolaan tambak, 
menyebabkan perubahan habitat mangrove (Tanaka, 
1992), sehingga komposisi dan struktur vegetasi hutan ini 
dapat berubah-ubah (Odum, 1971). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) jenis-jenis 
pemanfaatan langsung di dalam ekosistem mangrove, (ii) 
jenis-jenis penggunaan lahan di sekitar ekosistem mangrove, 
serta (iii) kerusakan dan upaya restorasi ekosistem 
mangrove di pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah. 

BAHAN DAN METODE 

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

2003. Penelitian lapangan dilakukan pada 20 habitat 
mangrove di pantai utara dan selatan Jawa Tengah. 
Keduapuluh lokasi tersebut meliputi: (1) Wulan, Demak (2) 
Sigrogol, Demak (3) Serang, Demak (4) Bulak, Jepara, (5) 
Telukawur, Jepara, (6) Tayu, Pati, (7) Juwana, Pati, (8) 
Pecangakan, Rembang, (9) Pasar Bangi, Rembang, (10) 
Lasem, Rembang, (11) Bogowonto, perbatasan Kulonprogo 
dan Purworejo, (12) Cakrayasan, Purworejo, (13) Lukulo, 
Purworejo, (14) Cincingguling, Kebumen, (15) Ijo, 
Kebumen, (16) Bengawan, Cilacap, (17) Serayu, Cilacap, 
(18) Tritih, Cilacap (19) Motean, Cilacap, dan (20) Muara 
Dua, Cilacap. Lokasi ke-4, 5, 9, dan 10 terletak langsung di 
tepi pantai (marine environment) dan jauh dari muara 
sungai besar, lokasi ke-18, 19, 20 terletak di laguna Segara 
Anakan, sedangkan lokasi sisanya terletak di muara sungai 
(riverine environment). Tabulasi data dilakukan di 
Laboratorium Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta.  

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. Pemanfaatan langsung 
di dalam ekosistem mangrove adalah pemanfaatan yang 
dilakukan oleh penduduk setempat atau masyarakat lain 
secara langsung di dalam ekosistem mangrove, baik tetap 
mempertahankan kondisi aslinya atau mengubahnya dalam 
bentuk baru. Penggunaan lahan di sekitar ekosistem 
mangrove adalah bentuk-bentuk konversi lahan alami ke 
bentuk antropogenik di luar batas ekosistem mangrove. 

Dalam penelitian ini, kegiatan koleksi data 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 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 

Pemanfaatan langsung di dalam ekosistem mangrove 
Nilai ekonomi kawasan mangrove yang muncul sebagai 

akibat dari peran ekologi dan produk panennya sering 
diabaikan sehingga kawasan ini banyak diubah menjadi 
kawasan pertanian, pertambakan ikan, tambak garam, 
kehutanan, dan infrastruktur (Ronnback, 1999). Dalam 
penelitian ini, tidak ada satupun dari ke-20 lokasi yang 
diteliti telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga 
aktivitas manusia di dalamnya relatif tinggi. Pemanfaatan 
langsung di dalam ekosistem mangrove, baik dengan 
mengubah area tersebut maupun tidak mencakup tambak 
ikan/udang, pemasangan jaring apung (karamba), tempat 
penangkapan langsung, sumber kayu bakar dan arang, 
sumber kayu bangunan, sumber bahan pangan, pakan 
ternak, bahan obat, bahan baku industri, serta kepentingan 
sosial-budaya berupa pariwisata dan pendidikan (Tabel 1). 

Perikanan 
Perikanan merupakan sumber daya ekonomi paling 

utama di kawasan mangrove. Di Wulan dan Segara Anakan, 
sebagian vegetasi mangrove ditebang untuk tambak 
ikan/udang. Hampir semua tambak tersebut menggunakan 
sistem tambak intensif, hampir tidak ada yang 
melakukannya dengan sistem empang parit (tambak 
tumpang sari). Pada tambak intensif, semua tumbuhan 
mangrove dibersihkan, tumbuhan mangrove hanya 
disisakan di tepian tambak, khususnya yang berbatasan 
dengan sungai untuk mencegah abrasi, sedangkan pada 
sistem empang parit luasan tambak dan luasan vegetasi 
mangrove yang disisakan relatif sama (Hartina, 1996; 
Anonim, 1997), sehingga tetap memungkinkan tumbuhnya 
vegetasi mangrove.  

Sama halnya dengan tambak, jaring apung/karamba 
juga dikembangkan secara luas di kedua lokasi tersebut. 
Jaring apung ini sekaligus digunakan untuk menangkap 
anakan biota laut yang menggunakan lingkungan mangrove 
untuk berkembangbiak, seperti udang dan ikan bandeng, 
sehingga dalam sudut pandang konservasi jaring apung 
dapat mengganggu suplai bibit ke perairan laut demersal di 
tepi pantai. Perikanan tangkap merupakan produk 
mangrove yang bernilai ekonomi paling tinggi (Hamilton 
dkk., 1989). Perikanan tangkap juga dilakukan di dalam 
kawasan mangrove, khususnya pada kawasan yang 
memiliki perairan luas seperti Wulan dan Segara Anakan. 
Di tempat-tempat lain juga terjadi penangkapan langsung, 
tetapi jumlahnya relatif terbatas, mengingat terbatasnya 
luasan ekosistem mangrove. Perikanan tangkap langsung 
di kawasan mangrove yang memberi dampak langsung 
terhadap ekonomi masyarakat secara luas terjadi di Segara 
Anakan, jenis-jenis yang ditangkap beragam dari udang, 
ikan, kerang, hingga kepiting. Hasil tangkapan ini banyak 
dijual di pasar-pasar kota Cilacap. Di samping itu, jenis-
jenis ini juga menjadi sumber protein utama masyarakat 
Kampung Laut yang tinggal di dalam kawasan tersebut.  
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Tabel 1. Pemanfaatan langsung di dalam ekosistem mangrove dan penggunaan lahan di sekitar (di luar tegakan) ekosistem mangrove di 
pantai utara dan selatan Jawa Tengah. 
 

Pemanfaatan langsung di dalam ekosistem mangrove  Penggunaan lahan di sekitar/di luar ekosistem mangrove 
Perikanan Kayu     Sosial  Pertam
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Wulan       1) • • •  •   •  • •  • •  • • 
Sigrogol • •  • •  1) • • • • •   •  • •  • • • • • 
Serang • •   •  1) • • • • •   •  • •  • • • • • 
Bulak • • • • • • • • •     • • • •  • • • • • 
Telukawur • • • • • • • • • •    • • • • •  • • • • 
Tayu • • • • •  1) • • • • •   • • • • •  •   • 
Juwana • •  • • • • • •  •   • • • • •    • • 
Pecangakan • •     1) • • • • •   • • •  • •   • 
Pasar Banggi • •     1)  • •     • • • •  •   • 
Lasem • • • • • •  • • • •   • • • •  •   • 
Bogowonto • • • • • •   • •    • •    • •   • 
Cakrayasan • • • • • •  • • • •   • •    • •  • • 
Lukulo • • • • • •  • • • •   • •    • • • • • 
Cingcingguling • • • • • •  • • • •  • •  • •  • • • • • 
Ijo • • • • •  2)  • •  •   • •  •  • •   • 
Bengawan • • • • • • • • • • •  • •   •  • • •  • 
Serayu • • • • • •  •  1) • •  • •   •  • •   • 
Tritih • •     3) • •  2)     •  • • •      
Motean       3) •   3)     • • • •  • • • • • 
Muara Dua       3) •   3)     • • • •  • • • • • 
Keterangan:  = hadir, • = tidak hadir 
*)  Sumber: pengamatan (survei) lapangan, wawancara (in-depth interview), serta kajian peta topografi dan citra satelit. 
**)  Bahan pangan dari tumbuhan yang kadang-kadang masih dijual di pasar: 1) buah Avicennia, 2) buah Nypa fruticans, 3) berbagai jenis 

tetapi tidak dijual di pasar, seperti buah Nypa fruticans, buah Sonneratia, propagul Rhizophora. 
***)  Pakan ternak umumnya mencakup: daun/ranting Rhizophora, Sonneratia, Avicennia, dan rumput-rumputan (Gramineae). 
****)  Jenis bahan baku industri: 1) pasir bijih besi; 2) lempung campuran semen; 3) kepala shuttlecock dari pneumatofora Sonneratia. 
 

 
Ikan yang menggunakan mangrove sebagai habitat 

tetap relatif terbatas, namun sejumlah besar ikan dan 
spesies laut menggunakan mangrove sebagai tempat 
berkembangbiak dan membesarkan anak. Ikan-ikan ini 
banyak ditangkap nelayan di tepian pantai maupun di lepas 
pantai dengan nilai ekonomi tinggi. Mangrove merupakan 
area pembibitan yang penting bagi udang dan kepiting 
komersial. Di selat Malaka, sekitar 49% ikan demersal, 
serta di keseluruhan Asia Tenggara sekitar 30% ikan dan 
hampir 100% udang kehidupannya secara langsung terkait 
dengan lingkungan mangrove. Kepiting mangrove 
merupakan salah satu produk ekonomi terpenting 
lingkungan mangrove, termasuk Scylla serrata yang 
berharga mahal. Mangrove juga menjadi habitat sejumlah 
besar spesies kerang, karena tersedianya cukup bahan 
organik yang diperlukan hewan penyaring ini (Ronnback, 
1999), misalnya kerang thokthok (Gelonia erosa) yang 
banyak dipanen masyarakat Kampung Laut. 

Keterkaitan mangrove dengan produktivitas perikanan 
telah banyak dilaporkan (e.g. Primavera, 1995). Kawasan 
mangrove sangat diperlukan untuk perikanan pantai di 
daerah tropik. Habitat ini merupakan tempat persembunyian 
utama dan tempat mencari makan berbagai ikan dan 
kerang komersial yang penting. Pembabatan hutan 
mangrove, dapat menyebabkan hancurnya perikanan 
pantai secara permanen, sehingga terdapat perhatian besar 
untuk membentuk hutan mangrove (Bashan dkk., 1998). 
Pembabatan ekosistem mangrove selalu diikuti penurunan 
hasil tangkapan ikan dan udang pada perairan pantai di 
sekitarnya (Martosubroto dan Naamin, 1977), termasuk 

pembabatan mangrove untuk pertambakan. Oleh karena itu 
perlu adanya manajemen yang terintegrasi antara 
pengelola hutan mangrove dan perikanan, sehingga 
terbuka kesempatan untuk melakukan budidaya tambak 
secara berkelanjutan (Kairo dkk., 2001).  

Kayu 
Kawasan mangrove merupakan sumber kayu yang 

penting bagi masyarakat pesisir. Penebangan kayu 
ditujukan untuk bahan baku pembuatan arang, kayu bakar, 
dan bahan bangunan. Penebangan pohon untuk 
pembuatan arang hanya dilakukan di Segara Anakan, 
namun penebangan untuk tujuan kayu bakar lebih luas 
cakupan lokasinya. Sedangkan penggunaan kayu 
mangrove untuk bangunan rumah dalam jumlah besar juga 
hanya ditemukan di Segara Anakan, meskipun dalam 
jumlah terbatas juga dilakukan di Wulan, Pecangakan dan 
Pasar Banggi. Jenis pohon yang ditebang untuk pembuatan 
arang umumnya Rhizophora spp. karena memiliki kalori 
yang cukup tinggi, sedangkan untuk kayu bakar hampir 
semua pohon digunakan. Adapun untuk bahan bangunan, 
selain digunakan Rhizophora spp., digunakan pula 
Sonneratia spp. dan Bruguiera spp., sedangkan daun N. 
fruticans untuk atap rumah masih dijumpai di Wulan. 
Pembabatan pepohonan merupakan penyumbang utama 
kerusakan ekosistem mangrove di dalam kawasan hutan, 
sebagaimana kawasan hutan mangrove Segara Anakan. 
Penebangan hutan hingga tingkat yang tidak 
memungkinkan penyembuhan secara alami merupakan 
ancaman serius ekosistem mangrove (Hasmonel dkk., 
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2000). Pembabatan hutan mangrove menyebabkan abrasi 
di Bulak dan Telukawur, hingga menghapus beberapa 
kawasan dari peta. Sebaliknya pengelolaan hutan 
mangrove yang baik di sekitar Pasar Banggi menyebabkan 
kawasan tersebut aman dari abrasi dan badai. Badai 
tsunami merupakan salah satu bencana alam paling 
merusak di kawasan pantai.  

Bahan pangan 
Ekosistem mangrove sebagai sumber protein hewani 

telah dikenal luas sejak lama, tetapi sebagai sumber protein 
dan bahan makanan nabati relatif belum banyak dikenal. 
Dalam penelitian ini, banyak lokasi yang masyarakatnya 
memanfaatkan tumbuhan mangrove untuk bahan makanan, 
namun kuantitas dan kualitasnya relatif terbatas. Beberapa 
jenis bahan pangan dari tumbuhan mangrove masih dapat 
dijumpai di pasar. Buah Avicennia spp. biasa dimakan 
sebagai sayuran di kawasan pantai utara Jawa Tengah, 
bahkan masih dijual di pasaran, misalnya di Wulan dan 
Pasar Banggi. Sedangkan buah N. fruticans banyak 
dikonsumsi di kawasan pantai selatan, khususnya di 
Cingcingguling dan Ijo, bahkan kadang-kadang dijual 
sebagai buah tangan untuk wisatawan, sebagaimana di 
kawasan wisata pantai Lohgending, Ayah, Kebumen yang 
terletak di muara sungai Ijo. Adapun di Segara Anakan, 
buah N. fruticans, buah Sonneratia spp., dan propagul 
Rhizophora spp. masih dikonsumsi penduduk namun tidak 
diperdagangkan.  

Pemanfaatan tumbuhan mangrove sebagai bahan pa-
ngan di lokasi penelitian ini, jauh lebih rendah dari pada 
potensi yang ada. Di seluruh dunia, pada dasarnya tum-
buhan mangrove menyediakan banyak bahan makanan. 
Buah/hipokotil Bruguiera spp., Sonneratia caseolaris, dan 
Terminallia catapa mengandung pati dan dapat menjadi 
sumber karbohidrat. Daun muda Acrostichum aureum, 
Avicennia marina, dan Pluchea indica, hipokotil B. 
gymnorrhiza dan B. sexangula, serta buah, biji, dan 
seedling A. marina, A. officinalis, B. sexangula dapat 
dijadikan sayuran. Ekstraks galih kayu Avicennia alba dan 
A. officinalis dapat digunakan sebagai tonik; buah 
Rhizophora spp. dan Sonneratia caseolaris secara berturut-
turut dapat dijadikan tuak dan sari buah. Nira bunga N. 
fruticans dapat diolah menjadi gula merah dan tuak, karena 
kandungan sukrosanya yang tinggi. Nipah juga dapat 
menghasilkan minyak goreng, daunnya untuk kertas rokok, 
dan abunya untuk sumber garam (Bandaranayake, 1998). 
Rendahnya pemanfaatan tumbuhan mangrove di lokasi 
penelitian sebagai bahan pangan, selain disebabkan 
karena rasa, warna, dan penampilannya, diduga karena 
adanya kesan bahwa bahan makanan tersebut hanya layak 
dikonsumsi orang miskin atau pada masa paceklik, serta 
adanya kemudahan mendapatkan uang dari tangkapan 
biota laut untuk ditukar dengan beras atau bahan pangan 
lainnya. 

Bahan pakan ternak 
Pakan ternak dari tumbuhan mangrove umumnya 

mencakup daun/ranting Rhizophora, Sonneratia, Avicennia, 
serta jenis rumput-rumputan (Gramineae). Hal ini dilakukan 
baik di pantai utara maupun selatan. Di pantai selatan, 
kawasan yang sering tergenang banjir di musim hujan atau 
dikenal dengan nama bonorowo, biasa digunakan sebagai 
lokasi penggembalaan ternak, baik sapi maupun kerbau, 
seperti di Bogowonto dan Lukulo. Di Bogowonto dan 
sekitarnya yang kawasan bonorowo-nya cukup luas dan 
sering tergenang, masyarakat banyak memelihara ternak 
kerbau yang relatif tahan terhadap rerumputan basah di 

area penggembalaan; rerumputan dari kawasan ini 
merupakan pakan utama hewan ternak tersebut. Di Lukulo 
yang kawasan bonorowo-nya lebih sempit dan cenderung 
kering, masyarakat umumnya memelihara sapi; rerumputan 
dari kawasan tersebut hanya menyumbangkan sebagian 
kecil dari komposisi pakan ternak. Di Segara Anakan 
pemanfaatan tumbuhan mangrove sebagai pakan ternak 
sangat terbatas, karena budaya beternak tidak dilakukan 
masyarakat Kampung Laut. Di pantai utara, pemanfaatan 
kawasan mangrove untuk pengembangan peternakan 
relatif kurang berkembang. Hal ini antara lain di sebabkan 
kawasan pertanian terletak jauh dari tempat tumbuhnya 
mangrove di tepian pantai. Berbeda dengan pantai selatan 
yang kawasan mangrove dan lahan pertanian hanya 
dipisahkan tanggul-tanggul, di pantai utara kedua kawasan 
ini umumnya dipisahkan area pertambakan yang cukup 
luas, misalnya di sepanjang pesisir Kabupaten Jepara dan 
Demak. Orientasi masyarakat di pantai utara cenderung ke 
arah penangkapan ikan di laut atau budidaya perairan 
payau, sedangkan di pantai selatan ke arah budidaya 
pertanian, mengingat ombak lautnya yang besar dan 
kurang sesuai untuk perahu nelayan tradisional. 

Bahan obat 
Secara tradisional, kandungan bioaktif tumbuhan 

mangrove banyak digunakan sebagai bahan obat, yang 
mencakup anti-helmintik, anti mikrobia, anti virus, anti 
jamur; kanker, tumor; diare, pendarahan; analgesik, 
inflamasi, disinfektan; serta anti oksidan dan astringen. Di 
samping itu digunakan pula sebagai racun yang mencakup 
moluskisida, insektisida, racun ikan, dan spermisida. 
Bangsa Arab merupakan bangsa yang pertama-tama 
menyusun farmakope yang sangat baik mengenai berbagai 
spesies mangrove, sehingga Linnaeus menamai salah satu 
spesies mangrove paling penting dan penyebarannya 
paling luas berdasarkan nama Ibnu Sina (Avicennia; 980-
1036), seorang dokter dan filosof Arab paling dihormati dan 
termashur (Bandaranayake, 1998). 

Dalam penelitian ini, pemanfaatan tumbuhan mangrove 
sebagai bahan obat masih sangat terbatas. Obat-obatan 
tradisional Jawa umumnya bersumberkan tumbuhan darat, 
sangat jarang digunakan spesimen mangrove atau laut. 
Dalam kajian dari berbagai pustaka, Bandaranayake (1998) 
hanya menemukan penggunaan Pluchea indica di Jawa 
sebagai tumbuhan obat. Daun dan akar tumbuhan ini 
digunakan sebagai astringen dan antipiretik, serta 
digunakan sebagai diaforetik pada demam. Daun segar 
digunakan sebagai tapal melawan lemah daya dan borok. 
Yayasan Prosea Bogor yang mengkompilasi beberapa 
tumbuhan mangrove dari Asia Tenggara, terutama 
mengelompokkannya dalam “tumbuhan penghasil pewarna 
dan tannin” (Lemmens dan Wulijarni-Soetjipto, 1992), 
bukan dalam kelompok “tumbuhan obat dan racun” (Padua 
dkk., 1999; Valkenburg dan Bunyapraphatsara, 2002; Lemmens 
dan Bunyapraphatsara, 2003). Hal ini menunjukkan nilai 
obat tumbuhan ini relatif kurang diperhatikan. 

Pengetahuan manfaat obat tumbuhan mangrove umum-
nya diperoleh masyarakat setempat dari masyarakat luar 
yang mencari tumbuhan tersebut, bukan sebagai penge-
tahuan tradisional warisan nenek moyangnya. Dalam 
pengobatan tradisional masyarakat Segara Anakan, yang 
merupakan keturunan prajurit Kerajaan Mata-ram, 
digunakan tumbuhan darat sebagaimana masyarakat Jawa 
pada umumnya. Meskipun demikian di Bogowonto dan 
Segara Anakan masyarakat mengetahui potensi obat 
beberapa tumbuhan mangrove, seperti buah (biji) Acanthus 
ilicifolius yang berpotensi untuk pengobatan hepatitis. 
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Menurut Bandaranayake (1998), tumbuhan ini berperan 
sebagai afrodisiak, asma, pembersih darah (buah), 
diabetes, diuretik, dispepsia, hepatitis, lepra (buah, daun, 
akar), neuralgia, paralisis, cacingan, rematik, penyakit kulit, 
gigitan ular, dan sakit perut (kulit kayu, buah, daun). 

Kurang berkembangnya pemanfaatan tumbuhan 
mangrove dalam farmakope Jawa, yang juga menjadi 
pegangan masyarakat pantai dalam pengobatan tradisional, 
diduga terkait dengan kuatnya kultur Jawa pedalaman yang 
dikembangkan raja-raja Mataram, yang mendasarkan 
kekuasaannya pada budaya pertanian, sehingga kawasan 
pantai dan laut dijadikan halaman belakang yang kurang 
diperhatikan serta potensinya kurang dikembangkan. 
Potensi tumbuhan mangrove sebagai bahan obat sangat 
besar, pada saat ini kandungan metabolit sekunder 
tumbuhan mangrove mulai banyak terungkap. Tumbuhan 
ini kaya akan steroid, triterpen, saponin, flavonoid, alkaloid, 
dan tannin (Bandaranayake, 1995). Kajian kandungan kimia 
tumbuhan mangrove sangat penting karena merupakan 
jenis hutan yang paling mudah tumbuh dan dapat tumbuh 
pada lingkungan marjinal, sehingga diperkirakan mengha-
silkan berbagai metabolit sekunder yang khas untuk 
beradaptasi. Kandungan kimia tumbuhan mangrove sangat 
berpotensi sebagai sumber senyawa baru agrokimia dan 
senyawa bernilai obat (Bandaranayake, 1998). Perkem-
bangan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru 
bagi masyarakat setempat sebagai penyuplai bahan baku, 
sehingga memacu upaya perlindungan ekosistem mangrove. 

Bahan baku industri 
Pemanfaatan kawasan mangrove sebagai sumber 

bahan baku industri dapat berasal dari hidupan liar 
setempat maupun bahan galian C. Kawasan mangrove di 
muara Serayu merupakan tempat penambangan pasir besi, 
sedangkan di Kecamatan Kawunganten, Cilacap yang 
membawahi Segara Anakan terdapat penambangan 
lempung untuk bahan baku semen. Dalam penelitian ini, 
satu-satunya bahan baku industri dari tumbuhan mangrove 
yang memberi kontribusi langsung terhadap kesejahteraan 
masyarakat adalah pemanfaatan pneumatofora Sonneratia 
spp. untuk pembuatan kepala shuttlecock di sekitar Segara 
Anakan. Hidupan liar lainnya yang menjadi bahan baku 
industri umumnya terkait dengan perikanan. 

Potensi tumbuhan mangrove sebagai bahan baku 
industri cukup luas. Menurut Walsh (1977) pneumatofora 
Sonneratia alba dan S. caseolaris, dapat digunakan untuk 
sol sepatu. Kayu berbagai jenis tumbuhan mangrove, 
seperti Heritiera spp. dan Rhizophora spp. dapat digunakan 
untuk menghasilkan pulp. Menurut Field (1995) beberapa 
tumbuhan mangrove lainnya juga berpotensi sebagai bahan 
baku industri, misalnya pneumatofora B. gymnorrhiza dan 
B. sexangula dapat menghasilkan parfum dan rempah-
rempah. Ekstrak Acanthus spp. dan Xylocarpus spp. dapat 
menghasilkan penguat rambut, ekstrak S. caseolaris untuk 
losion kulit, ekstrak Excoecaria agallocha untuk afrodisiak, 
ekstrak Avicennia spp. untuk sabun, ekstrak kulit kayu B. 
gymnorrhiza, B. sexangula, dan Ceriops tagal untuk lem.  

Tumbuhan mangrove juga dikenal sebagai sumber 
utama tanin untuk bahan pewarna dan penyamak dalam 
dunia industri. Menurut Lemmens dan Wulijarni-Soetjipto 
(1992), getah dan kulit kayu Ceriops spp. secara tradisional 
diolah menjadi bahan pewarna kain batik dan dikenal 
sebagai soga, sedangkan kulit kayu H. littoralis, R. 
mucronata, S. caseolaris dan lain-lain banyak diolah 
menjadi bahan penyamak kulit dan memperkuat jala yang 
terbuat dari serat tumbuhan. Namun dalam penelitian ini 
tidak tercatat adanya penggunaan tumbuhan mangrove 

untuk pewarna dan penyamak, penggunaan bahan-bahan 
sintetis tampaknya telah menggantikan peran bahan alami 
ini, misalnya digunakannya pewarna sintetis dari unsur 
logam yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan, serta 
penggunaan jaring nilon menggatikan jaring serat 
tumbuhan, sehingga tidak memerlukan penguatan dengan 
tanin. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada 
akhirnya turut mendorong upaya pelestarian ekosistem 
mangrove. 

Pariwisata dan pendidikan 
Penggunaan kawasan mangrove sebagai lokasi wisata 

telah dikembangkan sejak lama. Tritih merupakan lokasi 
wisata yang dibangun Perhutani pada pertengahan tahun 
1970-an untuk tujuan konservasi dan pendidikan ekosistem 
mangrove, namun fasilitas ini kini telah terbengkalai. Salah 
satu kawasan mangrove alami yang berpotensi untuk 
ekowisata adalah Segara Anakan, mengingat kelengkapan 
atraksi alam dan sarana akomodasinya yang memadahi. Di 
kawasan ini terdapat fasilitas kapal penyeberangan yang 
sekaligus merupakan kapal wisata, terdapat pula perahu-
perahu nelayan yang berukuran lebih kecil dan dapat 
disewa untuk mengelilingi kawasan, serta terdapat sarana 
penginapan yang mudah dijangkau di kota Cilacap. Dalam 
jumlah terbatas, arus turis ke kawasan mangrove juga 
teramati di Wulan, Bulak, Juwana, Pasar Banggi, dan Ijo. 
Kawasan Pasar Banggi sangat potensial sebagai lokasi 
wisata karena areanya cukup luas, dikelola dan diawasi 
masyarakat sehingga cukup lestari, serta letaknya strategis 
di tepi jalan negara pantai utara. 

Kawasan mangrove dapat menjadi lokasi pendidikan 
konservasi. Dalam penelitian ini, beberapa lokasi telah 
dikunjungi para pelajar dan mahasiswa untuk tujuan 
pendidikan, seperti Bulak, Telukawur dan Pasar Banggi 
yang banyak digunakan penelitian mahasisiwa Universitas 
Diponegoro (UNDIP) Semarang. Bogowonto banyak 
didatangi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) 
Yogyakarta dan Institut Pertanian ‘Instiper’ Yogyakarta. 
Segara Anakan banyak diteliti mahasiswa UGM 
Yogyakarta, Universitas Jenderal Sudirman (UNSOED) 
Purwokerto dan lain-lain. Adapun mahasiswa Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta antara lain menggunakan 
mangrove di Pasar Banggi dan Segara Anakan untuk 
praktikum dan penelitian.  

Penggunaan lahan di sekitar ekosistem mangrove 
Dalam penelitian ini, penggunaan lahan di sekitar 

ekosistem mangrove, meliputi pertambakan (udang/ikan, 
garam), pertanian (sawah, tegalan, ladang penggembalaan/ 
pastoral), pemukiman (rural, urban), pelabuhan (besar; 
kecil/dermaga ikan dan tempat pelelangan ikan/TPI), jalan 
negara dan propinsi, serta kawasan industri (Tabel 2). Tata 
guna lahan sangat terkait dengan kelestarian ekosistem 
mangrove. Perubahan lahan mangrove ke pertambakan 
ikan merupakan penyebab utama kerusakan ekosistem ini. 
Di samping itu terdapat pula kerusakan akibat penebangan 
kayu, pembangunan kawasan industri dan pemukiman 
(Pagiola, 2001). 

Pertambakan 
Jenis penggunaan lahan yang paling sering ditemui di 

sekitar ekosistem mangrove adalah pertambakan 
ikan/udang, baik di pantai utara maupun di pantai selatan, 
di samping itu terdapat pula tambak garam yang hanya 
ditemukan di pantai utara.  
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Tabel 2. Kegiatan restorasi ekosistem mangrove di pantai utara dan selatan Jawa Tengah *). 
 

Lokasi Resto-
rasi Inisiatif Perkiraan 

luas 
Spesies utama 
yang ditanam Tujuan Tingkat **) 

keberhasilan
Wulan  Pemerintah 5-10 ha Rhizophora spp. Menjaga stabilitas garis pantai 

Memperluas area mangrove 
++ 

Sigrogol  Masyarakat ± 1 ha Avicennia spp. Menjaga stabilitas tebing sungai dan garis pantai ++ 
Serang • - - - - - 
Bulak  Pemerintah, 

Univ. 
1-2 ha Rhizophora spp. Menjaga stabilitas garis pantai 

Membangun kawasan wisata dan pendidikan 
+++ 

Telukawur  Pemerintah, 
Univ. 

± 1 ha Rhizophora spp. Menjaga stabilitas garis pantai + 

Tayu • - - - - - 
Juwana • Masyarakat < 1 ha Exoecaria agallocha

Sonneratia spp.  
Menjaga stabilitas tebing sungai + 

Pecangakan  Masyarakat 1-2 ha Avicennia spp. Memperluas area mangrove.  
Menjaga stabilitas garis pantai 
Menahan hempasan gelombang laut 

++ 

Pasar Banggi  Pemerintah, 
masyarakat 

15-20 ha Rhizophora spp. Memperluas area mangrove.  
Menjaga kawasan sekitarnya dari sedimentasi 
Membangun kawasan wisata dan pendidikan 
Menahan hempasan gelombang laut 
Menyediakan suplai kayu masyarakat 

++++ 

Lasem  Masyarakat ± 1 ha Rhizophora spp. Menjaga stabilitas tebing sungai dan garis pantai ++ 
Bogowonto  Pemerintah, 

Univ., 
Masyarakat 

1-2 ha Rhizophora spp., 
Sonneratia spp. 

Mengembalikan fungsi ekosistem yang hampir hilang 
Menjaga warisan ekosistem mangrove satu-satunya di 
Yogyakarta 

+ 

Cakrayasan  Pemerintah ± 1 ha Rhizophora spp. Mengembalikan fungsi ekosistem yang hampir hilang - 
Lukulo  Pemerintah ± 1 ha Rhizophora spp. Mengembalikan fungsi ekosistem yang hampir hilang - 
Cingcingguling  Masyarakat < 1 ha Nypa fruticans Menjaga stabilitas tebing sungai 

Menyediakan suplai bahan pangan 
+ 

Ijo  Masyarakat < 1 ha Nypa fruticans Menjaga stabilitas tebing sungai 
Menyediakan suplai bahan pangan 

++ 

Bengawan • - - - - - 
Serayu • - - - - - 
Tritih  Pemerintah 

(Perhutani) 
± 10 ha Rhizophora spp. Membangun kawasan wisata alam dan pendidikan  

Menjaga keanekaragaman hayati 
Membangun kawasan konservasi ex situ 

+++ 

Motean  Pemerintah 
(BPKSA) 

± 5 ha Rhizophora spp. Mengembalikan fungsi ekosistem yang rusak 
Menjaga keanekaragaman hayati (tempat berbiak, 
mencari makan dan membesarkan anakan hewan) 
Menyediakan suplai kayu masyarakat  
Menyediakan suplai bahan pangan 
Menjaga nilai budaya 
Menyediakan sarana pendidikan dan wisata 

+ 

Muara Dua  sda sda sda sda sda 
Keterangan:  = hadir, • = tidak hadir;  
*)  Sumber: pengamatan (survei) lapangan, wawancara (in-depth interview), serta kajian peta topografi dan citra satelit. 
**)  ++++ = sangat berhasil, +++ = berhasil, ++ = sedang, + = hampir gagal, - = gagal atau tidak ada restorasi. 
 

 
Tambak ikan atau udang banyak ditemukan di pantai 

utara dan selatan Jawa Tengah, meskipun dalam skala 
besar hanya dijumpai di pantai utara. Tambak tidak 
ditemukan di Cingcingguling, Bengawan dan Serayu karena 
lahan disekitarnya digunakan penduduk untuk bertanam 
padi sawah yang menghasilkan panen lebih stabil dan 
kepastian harganya lebih terjamin. Konversi kawasan 
mangrove menjadi lahan tambak ikan dan udang 
merupakan penyebab utama rusaknya ekosistem 
mangrove. Nilai ekonomi udang yang tinggi menjadikannya 
mata dagangan penting di dunia. Keberhasilan teknik 
budidaya udang pada tahun 1970-an mendorong upaya 
pertambakan udang secara modern dalam skala luas. Di 
Indonesia pembuatan tambak udang pada awalnya di mulai 
di pantai utara Jawa. Hal ini mendorong perusakan hutan 
mangrove secara besar-besaran antara pertengahan tahun 
1970-1990-an. Pembuatan tambak di sekitar muara sungai 
dan dataran pantai utara Jawa menyebabkan perubahan 
vegetasi muara secara nyata. Ekosistem mangrove hanya 
tersisa pada tempat-tempat tertentu yang sangat terisolasi 
atau ditanam di tepi tambak yang berbatasan dengan 
pantai atau sungai untuk mencegah abrasi.  

Di sepanjang pantai utara, tambak ikan 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. Secara intensif hal ini berlangsung antara lain di 
pantai Demak, Pati, dan Rembang, meskipun beberapa 
areal tambak tampaknya tidak lagi produktif akibat 
perubahan kondisi hidrologi, edafit (tanah sulfat asam), 
penyakit dan pencemaran lingkungan, misalnya di Pati, 
puluhan hektar tambak beserta sarana produksinya 
dibiarkan rusak tidak terurus. Di pantai selatan terdapat 
pula upaya mengubah lahan mangrove menjadi tambak. 
Dalam jumlah terbatas hal ini dijumpai di muara Sungai 
Lokulo, Cakrayasan, Bogowonto, dan Ijo, sedang dalam 
skala besar dilakukan di Segara Anakan. Usaha pertam-
bakan ini sering gagal karena adanya akumulasi pirit yang 
beracun (tanah sulfat asam) dan tidak adanya kepastian 
hukum atas tanah yang digunakan (Yudho, 1988). 

Ekosistem mangrove berperan penting dalam 
mendukung usaha pertambakan ikan/udang. Vegetasi 
mangrove yang subur dapat mencegah erosi, menjaga area 
dari banjir, badai dan bencana alam lain, sehingga tidak 
diperlukan biaya tinggi untuk membangun infrastruktur 
tambak, misalnya pembuatan sabuk hijau mangrove di 
sepanjang tepian pantai dan tebing muara sungai pada 
kawasan pertambakan di pantai utara Jawa. Di sisi lain 
mangrove juga dapat mengurangi tingkat polusi secara 
alamiah, sehingga mencegah jatuhnya usaha tambak 
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intensif akibat limbah cair yang dihasilkannya, seperti 
tingginya kadar nitrogen dan fosfor (Ronnback, 1999). Nilai 
ekonomis tambak tergantung daya dukung lingkungan 
mangrove di sekitarnya, namun nilai ini jarang dihitung 
dalam biaya produksi. 

Tambak garam dalam skala luas hanya dijumpai di 
Pecangakan, Pasar Banggi, dan Lasem, kesemuanya di 
Kabupaten Rembang, kabupaten penghasil garam terbesar 
di Propinsi Jawa Tengah (Kompas, 03/03/2003). Pada 
musim kemarau saat ketersediaan air melimpah dan 
intensitas sinar matahari lebih rendah, tambak-tambak 
garam ini banyak yang diubah menjadi tambak ikan 
bandeng. Konversi ekosistem mangrove menjadi tambak 
ikan merupakan tekanan utama terhadap kelestarian 
ekosistem mangrove di dunia, sehingga harus dikendalikan 
dan dikelola dengan baik. 

Pertanian 
Konversi ekosistem mangrove menjadi lahan pertanian 

pangan umumnya kurang berhasil, seperti yang 
dilaksanakan di Kecamatan Kawunganten, Cilacap sejak 
jaman kolonial. Upaya ini dilakukan dengan mengubah arah 
aliran air sungai, sehingga sedimentasi mengumpul pada 
area tertentu yang akhirnya menjadi daratan, selanjutnya 
untuk mengurangi tingkat salinitas, dilakukan 
penggelontoran secara teratur tanah tersebut dengan air 
tawar untuk mendesak keluarnya kandungan garam dari 
dalam sedimen. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi 
terhadap kecenderungan berubahnya ekosistem mangrove 
di Segara Anakan menjadi ekosistem daratan, namun 
upaya ini pada akhirnya berhenti dengan sendirinya akibat 
sulitnya menemukan varietas padi dengan produktivitas 
tinggi untuk lahan tersebut, serta menyebabkan 
ketidakpastian penghasilan nelayan akibat berkurangnya 
luasan laguna (ECI, 1975; Winarno dan Setyawan, 2003).  

Usaha untuk mengubah kawasan mangrove menjadi 
area pertanian pangan (sawah) sering kali berhasil pada 
lokasi yang berbatasan langsung dengan ekosistem air 
tawar, misalnya di Serayu, Bengawan, dan Cingcingguling 
yang terletak di pantai selatan, serta Wulan, Sigrogol, dan 
Serang di pantai utara. Sawah-sawah tersebut umumnya 
dapat dipisahkan dengan ekosistem mangrove atau area 
tambak yang berair asin dengan bendungan atau tanggul. 
Di pantai utara, dengan ketinggian lahan persawahan 
sangat rendah dan luas, biasanya sungai-sungai dilengkapi 
dengan bendung gerak untuk mencegah membanjirnya air 
laut pada saat pasang. Sedangkan di pantai selatan, 
dengan aliran keluar masuknya air pasang terbatas hanya 
di sungai-sungai besar, maka biasanya dibuat tanggul di 
sepanjang garis sempadan sungai tersebut, seperti di 
Cingcingguling. Pada masa lalu tanggul-tanggul ini 
diperkuat dengan vegetasi N. fruticans yang memiliki 
batang bawah tanah (rhizoma) sangat kuat, namun pada 
saat ini perannya digantikan batu gunung, beton tetrapod, 
dan tanggul yang diperkeras, meskipun biaya pemeliharaan 
vegetasi tersebut lebih murah dan daya tahan tanggulnya 
tidak kalah dengan bangunan penahan. Berbeda dengan 
konversi ke area pertambakan yang menjadi penyebab 
utama kerusakan mangrove di pantai utara Jawa, maka di 
pantai selatan Jawa konversi ke lahan sawah diperkirakan 
merupakan penyebab utama berkurangnya area mangrove 
dan rawa burit/belakang (back swamp). 

Selain pertanian sawah basah terdapat pula pertanian 
tegalan kering di sekitar ekosistem mangrove, misalnya di 
Bogowonto, Cakrayasan, Lukulo, Bengawan, dan Serayu. 
Terutama pada tempat-tempat yang sedikit lebih tinggi dari 
lahan mangrove sehingga cenderung bertanah kering. Area 

ini banyak ditanami sayuran dan palawija, namun pada 
musim hujan tetap ditanami padi. Ladang penggembalaan 
(pastoral) ditemukan di Bogowonto, Cakrayasan, dan 
Lukulo, terutama pada lahan kering yang tidak dapat diolah 
karena terlalu asin dan berpasir, sehingga tidak cocok 
untuk tanaman budidaya. Kegiatan pertanian dapat 
menyebabkan hilangnya area mangrove karena dikonversi 
menjadi sawah atau tegalan. Kegiatan penggembalaan juga 
dapat mengganggu kelangsungan ekosistem mangrove 
karena perumputan terhadap bibit-bibit mangrove. Kegiatan 
pertanian intensif juga dapat menyebabkan eutrofikasi apa-
bila penggunaan pupuk kimia dilakukan secara berlebihan. 

Kawasan pengembangan dan bangunan 
Kawasan pantai merupakan sumber yang kaya akan 

pangan, energi, dan mineral, sehingga menjadi sumber 
mata pencaharian utama banyak masyarakat. Kawasan ini 
juga menjadi sumberdaya biologi dan penjaga kelestarian 
lingkungan. Pembangunan ekonomi, pertambahan penduduk 
yang cepat dan migrasi dari kawasan pedalaman 
meningkatkan terkanan terhadap kawasan pantai. Pada 
saat ini, sejumlah besar kawasan pantai khususnya di dunia 
ketiga mengalami penurunan produktivitas dan peran 
ekologinya mulai jatuh, sehingga pengelolaan kawasan 
pantai harus dilakukan lebih baik dengan mengintegrasikan 
keseluruhan rencana pembangunan mulai dari tingkat 
nasional hingga lokal (Pappas dkk., 1994.) 

Kawasan mangrove tidak lepas dari tekanan kepadatan 
penduduk, hingga area mangrove yang sering diasumsikan 
dengan lokasi terpencil, pada kenyataannya tetap menjadi 
salah satu lokasi dengan jumlah penduduk cukup padat. 
Kawasan pemukiman dengan tingkat kepadatan rendah 
(rural) dengan mudah dapat ditemukan di semua lokasi 
penelitian, termasuk di Segara Anakan yang terletak di 
tengah-tengah laguna dan dikelilingi hutan mangrove. 
Beberapa area mangrove bahkan terletak di dekat kawasan 
pemukiman padat (urban), seperti Cilacap, Jepara, Juwana 
(Pati), serta Rembang dan Lasem (Rembang). Aktivitas 
pemukiman secara nyata dapat mempengaruhi kawasan 
mangrove karena limbah yang dihasilkannya, serta adanya 
aktivitas kehidupan sehari-hari.  

Kawasan mangrove juga sering terletak di dekat 
pelabuhan, baik pelabuhan besar maupun kecil (dermaga 
ikan atau tempat pelelangan ikan/TPI). Dalam penelitian ini 
pelabuhan samudera yang cukup besar terdapat di Cilacap, 
beberapa kilometer dari lokasi penelitian Tritih, sedangkan 
pelabuhan ikan yang cukup besar terdapat di Juwana, 
pelabuhan ikan kedua terbesar di Propinsi Jawa Tengah. 
Adapun pelabuhan kecil/TPI ditemukan pada hampir semua 
lokasi penelitian lainnya. Kegiatan pelabuhan dapat 
menghasilkan limbah seperti sisa-sisa bahan bakar, di 
samping itu arus gelombang air laut yang disebabkan 
pergerakan kapal dapat menghambat pemantapan dan 
pertumbuhan bibit mangrove. 

Jalan negara dan jalan propinsi yang merupakan kelas 
jalan dengan kepadatan lalu lintas tertinggi dalam sistem 
transportasi di Indonesia, dapat dijumpai pada hampir 
semua lokasi yang diteliti, kecuali di Motean dan Muara 
Dua yang terletak di tengah-tengah laguna Segara Anakan. 
Hal ini menunjukkan besarnya arus barang dan manusia di 
lokasi-lokasi penelitian. Kegiatan transportasi ini juga 
menghasilkan bahan pencemar logam berat, khususnya 
Pb, yang dapat mengganggu kehidupan mangrove. 

Industri besar dalam penelitian ini hanya dijumpai di 
Cilacap. Kota ini merupakan kota pelabuhan terbesar di 
pantai selatan Jawa dan telah dikembangkan sejak jaman 
kolonial, sehingga sejak lama telah menjadi tempat 
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manusia beraktivitas. Di kota ini terdapat pula instalasi 
pengilangan minyak mentah dan industri semen yang 
cukup besar. Aktivitas pelabuhan, pengilangan minyak, 
industri semen, dan kawasan perumahan secara kontinu 
menghasilkan bahan pencemar yang dapat mengganggu 
kehidupan di kawasan mangrove. Pada saat-saat tertentu 
aktivitas kapal tangker dapat mengalami kecelakaan, 
sehingga menumpahkan limbah minyak dalam jumlah 
cukup besar dan dapat mematikan mangrove secara masal. 
Industri semen yang mengambil tanah liat di Kawunganten 
dan tanah karst (gamping) di Nusakambangan dapat 
meningkatkan sedimentasi, sehingga memperparah laju 
sedimentasi di Segara Anakan. Debu dari pabrik semen 
dapat menutupi stomata dan lentisel tumbuhan mangrove, 
sehingga mengganggu fotosintesis dan respirasi. Limbah 
domestik seperti sampah padat dapat mengganggu 
perakaran mangrove dan pertumbuhan bibit mangrove. 

Kerusakan dan upaya restorasi 
Jenis-jenis pemanfaatan langsung dalam ekosistem 

mangrove dan penggunaan lahan di sekitarnya merupakan 
proses antropogenik yang secara nyata mempengaruhi 
kelestarian ekosistem mangrove di Jawa Tengah. Beberapa 
aktivitas yang mempengaruhi kehidupan mangrove secara 
luas adalah: konversi habitat ke pertambakan (ikan/udang 
dan garam), penebangan pohon secara berlebih untuk 
diambil kayunya, sedimentasi, dan pencemaran lingkungan. 
Lemahnya pemahaman mengenai nilai khas dari jasa 
ekologi dan produk panen ekosistem mangrove, 
menyebabkan ekosistem ini sering kurang dihargai dan 
cenderung dikonversi ke penggunaan lain. Penilaian yang 
rendah juga merupakan akibat sulitnya menerapkan 
standar moneter pada faktor-faktor yang terkait dengan 
peran ekologi dan produk panen ekosistem mangrove. Hal 
ini memerlukan pengetahuan yang mendalam dan holistik 
(Bandaranayake, 1998; Ronnback, 1999).  

Pembuatan tambak merupakan ancaman utama 
kelestarian ekosistem mangrove dunia (Hamilton dkk., 
1989; Primavera, 1998). Di Jawa budidaya tambak, 
khususnya ikan bandeng (Chanos chanos), memiliki 
sejarah panjang dan telah dilakukan sejak 500 tahun yang 
lalu (Schuster, 1952), namun penemuan teknologi 
pertambakan udang pada tahun 1970-an telah mengubah 
orientasi tambak tradisional yang lebih ramah lingkungan 
menjadi tambak modern yang sarat dengan bahan kimia, 
seperti antibiotik, makanan tambahan, dan pupuk kimia. 
Keuntungan besar dari tambak udang telah menyebabkan 
dikonversinya hampir seluruh ekosistem mangrove di pantai 
utara Jawa Tengah menjadi lahan tambak. Ironisnya, 
produktivitas tambak sangat tergantung pada kondisi alami 
ekosistem mangrove di sekitarnya, yang menjadi penyuplai 
air bersih, bibit, pakan, dan lain-lain (Hamilton dan 
Snedaker, 1984; Larsson dkk., 1994; Beveridge dkk., 
1997). Kini banyak tambak yang tidak produktif lagi karena 
akumulasi bahan kimia, pirit, penyakit, perubahan pola 
hidrologi, dan pencemaran lingkungan. Tambak yang gagal 
ini banyak dijumpai di pantai utara Demak, Jepara, Pati dan 
Rembang, serta Segara Anakan. Masa produktif tambak 
ikan/udang yang dikelola secara intensif atau semi intensif 
umumnya hanya sekitar 5-10 tahun (Gujja dan Finger-Stich, 
1996), dan sekitar 70% tambak yang semula produktif pada 
akhirnya akan ditinggalkan (Stevenson, 1997). 

Penebangan pohon menjadi ancaman serius terhadap 
kelestarian ekosistem mangrove, karena tidak hanya 
menyebabkan hilangnya pepohonan yang ditebang namun 
juga mengubah iklim mikro sehingga mengganggu 
kehidupan ekosistem secara keseluruhan. Penebangan 

pepohonan mangrove secara intensif di Segara Anakan 
menyebabkan berubahnya penampakan vegetasi kawasan 
tersebut dari hutan berpohon menjadi semak-semak 
belukar yang didominasi A. ilicifolius yang secara ekonomi 
kurang menguntungkan. Penebangan pohon untuk 
berbagai keperluan, termasuk untuk pembukaan tambak 
juga ditemukan di Wulan dan Pecangakan. 

Sedimentasi dibutuhkan untuk pemantapan ekosistem 
mangrove, namun sedimentasi yang berlebih dapat 
mengubah ekosistem ini menjadi ekosistem darat. Di 
Segara Anakan sedimentasi merupakan masalah utama 
yang mengancam kelestarian laguna dan hutan mangrove. 
Sifat laguna Segara Anakan yang tertutup, muara sungai 
tidak langsung terhubung dengan laut bebas, menyebabkan 
sejumlah besar sedimen didepositkan dalam laguna. Setiap 
tahun sungai Citanduy dan Cimeneng/Cikonde masing-
masing mengangkut 5 juta m3 dan 770.000 m3 sedimen, 
sebanyak 740.000 m3 dan 260.000 m3 di antaranya 
diendapkan di Segara Anakan (ECI, 1994). Pelumpuran ini 
menyebabkan menjoroknya daratan sejauh 17-30 m per 
tahun, sehingga dalam jangka panjang akan mengubah 
ekosistem mangrove menjadi ekosistem daratan, dengan 
jenis komponen biotik (flora dan fauna) yang berbeda 
(Tjitrosoepomo, 1981), sehingga tidak hanya mempe-
ngaruhi ekosistem alami, namun juga mempengaruhi kultur 
masyarakat. Hal ini sudah terbukti dengan perubahan 
konstruksi rumah penduduk Kampung Laut, yakni dari 
rumah panggung di atas permukaan laut menjadi rumah 
tembok di daratan. Perubahan ekosistem ini mendorong 
penduduk untuk mengubah mata pencaharian dari nelayan 
menjadi petani (Brotosusilo, 1988). Sebaliknya sedimentasi 
di kawasan pantai utara Jawa Tengah, seperti Wulan, 
Juwana, dan Pecangakan menyebabkan bertambahnya 
luasan area mangrove secara terus menerus ke arah laut. 
Sedimentasi di pantai utara Jawa, tampaknya tidak banyak 
mempengaruhi ekosistem mangrove walaupun sangat 
merugikan perekonomian (Anonim, 2001a).  

Pencemaran lingkungan dapat menjadi ancaman serius 
terhadap ekosistem mangrove. Sebagai kawasan peralihan 
dari darat ke laut, maka semua jenis bahan pencemar dari 
kedua lokasi tersebut dapat terakumulasi di kawasan 
mangrove. Dalam penelitian ini, bahan pencemar yang 
secara kasat mata mudah dijumpai dan mempengaruhi 
ekosistem mangrove adalah minyak bumi dan sampah 
domestik padat. Pencemaran minyak bumi ditemukan di 
Segara Anakan akibat aktivitas pengilangan minyak dan 
pelabuhan besar Cilacap, serta tumpahan minyak dari 
kecelakaan kapal tangker. Sampah domestik padat dapat 
dijumpai di semua lokasi penelitian. Sampah ini dapat 
mengganggu pertumbuhan bibit mangrove sehingga 
menghambat regenerasi dan menggagalkan upaya 
restorasi, seperti di Lukulo, Cakrayasan, dan Pasar Banggi.  

Munculnya kesadaran akan pentingnya konservasi 
ekosistem mangrove, meskipun tidak selalu dengan tujuan 
dan intensitas pemahaman yang sama di antara para pihak 
telah memunculkan upaya-upaya restorasi (rehabilitasi) 
(Tabel 2.). Tujuan utama restorasi mangrove adalah 
mengelola struktur, fungsi, dan proses-proses ekologi di 
dalamnya, serta mencegah kepunahan, fragmentasi atau 
degradasi lebih lanjut dari ekosistem ini (Anonim, 2001b). 
Restorasi diperlukan apabila ekosistem yang rusak tidak 
dapat memperbaharui diri dan melaksanakan fungsinya 
secara normal, karena homeostasisnya secara permanen 
terhenti (Stevenson dkk., 1999; Morrison, 1990). Dalam 
restorasi mangrove kadang-kadang hanya fungsi tertentu 
yang ingin dikembalikan, karena telah terjadi perubahan 
faktor edafik dan keanekaragaman jenis (Lewis, 1990, 
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1992). Tujuan restorasi lainnya adalah memperkaya 
keanekaragaman hayati landskap, mempertahankan suplai 
produksi sumberdaya alam, terutama perikanan dan kayu, 
melindungi kawasan pantai, dan fungsi sosial budaya 
(Ronnback dkk., 1999).  

Di Wulan, kegiatan restorasi ditujukan terutama untuk 
memperluas area mangrove. Tumbuhan mangrove dapat 
memantapkan garis pantai dan mendorong terbentuknya 
daratan, menguatkan tanggul-tanggul lumpur, mengurangi 
hembusan angin, mengurangi energi gelombang laut dan 
air pasang. Penanaman tumbuhan mangrove relatif lebih 
murah dan tidak kalah efektif sebagai pelindung pantai. 
Tumbuhan mangrove dapat memecahkan gelombang dan 
menahan sedimen sehingga memantapkan garis pantai 
(Broom dkk., 1981). Hal ini dapat mengurangi laju 
sedimentasi pada kolam pelabuhan, maupun kawasan 
pantai yang menjadi lokasi wisata (Bandaranayake, 1998). 

Di Sigrogol penanaman tumbuhan mangrove terutama 
untuk menjaga tebing sungai dari abrasi, sehingga dapat 
menjaga kelancaran lalu lintas perahu nelayan. Di Bulak 
dan Telukawur restorasi terutama ditujukan untuk menjaga 
stabilitas garis pantai, mengingat beberapa tahun 
sebelumnya kawasan ini terkena abrasi yang cukup luas. 
Penanaman Rhizophora spp. di Bulak pada akhirnya juga 
menyediakan kawasan pendidikan dan wisata bagi masyarakat.  

Di Tayu aktivitas reboisasi hampir tidak ada, bahkan 
terdapat sejumlah besar area mangrove di tepian pantai 
yang dibersihkan untuk diambil kayunya dan dibuat tambak. 
Pesisir Tayu merupakan daerah penumpukan lumpur/akresi 
dari sungai Juwana dan sungai-sungai kecil di sekitarnya, 
sehingga relatif tidak terdapat ancaman abrasi terhadap 
pantai yang gundul. Di Juwana aktivitas reboisasi sangat 
terbatas, terutama hanya pada tepian sungai Juwana untuk 
memperlambat runtuhnya tebing sungai. Kawasan ini 
sangat sesuai untuk pertambakan bandeng sehingga 
hampir tidak ada lahan yang disisakan kecuali untuk 
tambak. Tipisnya vegetasi mangrove di tebing sungai dan 
tepian garis pantai menyebabkan alur pelayaran di sungai 
ini harus sering dikeruk mengingat seringnya tebing sungai 
longsor, di samping tingginya sedimentasi dari daerah hulu.  

Di Pecangakan, reboisasi ditujukan untuk memperluas 
area mangrove, menjaga stabilitas garis pantai, dan 
menahan gelombang laut. Tanah yang terbentuk sekitar 3-5 
tahun sejak penanaman mangrove tersebut akan dibuka 
untuk tambak, namun sebelum dibuka area mud flat di arah 
laut telah ditanami pula dengan mangrove lagi. Kegiatan ini 
menyebabkan garis pantai secara terus-menerus mengarah 
ke laut. Teknik ini sangat efektif untuk memperluas area 
daratan, namun dataran baru yang terbentuk umumnya 
sangat rendah, hampir sejajar dengan permukaan laut 
sehingga rawan terhadap penggenangan, khususnya pada 
saat pasang purnama atau pasang perbani, dimana rata-
rata permukaan air laut dapat naik hingga 1-2 m di atas 
rata-rata pasang harian. 

Restorasi mangrove di Pasar Banggi merupakan yang 
paling berhasil di antara lokasi-lokasi yang diteliti. Restorasi 
di kawasan ini juga memiliki tujuan yang lebih beragam, 
yakni memperluas area mangrove, menahan hempasan 
gelombang laut, mengurangi sedimentasi, membangun 
kawasan wisata dan pendidikan, serta menyediakan suplai 
kayu bagi masyarakat. Tujuan yang beragam ini sangat 
didukung masyarakat setempat yang diikutsertakan dalam 
manajemen pengelolaan, masyarakat diberi hak untuk 
mengambil panen dari kawasan mangrove tanpa merusak, 
serta diikutsertakan dalam program restorasi secara 
berkala sebagai penyedia bibit mangrove. Tujuan yang 
beragam ini juga didukung lokasinya yang strategis di 

tepian jalan negara sehingga memudahkan akses. 
Kawasan ini merupakan area akresi tidal flat, namun 
terdapat pelabuhan perikanan yang cukup besar. Adanya 
area mangrove diharapkan dapat mengurangi sedimentasi. 
Di Lasem, restorasi terutama ditujukan untuk menjaga 
tebing sungai dan memantapkan garis pantai. 

Di pantai selatan Jawa Tengah, upaya restorasi 
ekosistem mangrove relatif terbatas, mengingat terbatasnya 
luasan mangrove, serta kecilnya peran sosial ekonomi, 
ekologi, dan sosial budaya ekosistem ini, kecuali di Segara 
Anakan yang memiliki ekosistem mangrove cukup luas. 
Kegiatan restorasi di kawasan ini terutama ditujukan untuk 
menghadirkan kembali ekosistem mangrove yang hampir 
hilang. Di Bogowonto, restorasi juga ditujukan untuk 
menyelamatkan satu-satunya warisan ekosistem mangrove 
di Yogyakarta. Di Cakrayasan dan Lukulo restorasi 
ditujukan untuk mengembalikan ekosistem mangrove yang 
hilang, namun kegiatan ini relatif kurang berhasil. Beberapa 
faktor yang mempengaruhinya adalah perumputan oleh 
hewan ternak, penutupan oleh sampah, kesalahan 
pemilihan spesies bibit, dan tiadanya pemeliharaan yang 
cukup berarti. Di antara Cakrayasan dan Lukulo terdapat 
muara sungai Wawar yang telah musnah ekosistem 
mangrovenya. Hal ini mengindikasikan kemungkinan 
hilangnya ekosistem mangrove sepenuhnya di Cakrayasan 
dan Lukulo, mengingat kondisi lingkungan biotik, abiotik, 
dan kultur masyarakatnya yang tidak berbeda jauh. Di 
Cingcingguling dan Ijo aktivitas restorasi ditujukan untuk 
menjaga stabilitas tanggul pada tebing sungai dan 
menyediakan suplai pangan berupa N. fruticans. Di Tritih, 
aktivitas restorasi ditujukan untuk membangun kawasan 
wisata alam, pendidikan, dan menjaga keanekaragaman 
hayati, termasuk konservasi ex situ beberapa burung dari 
kawasan mangrove Segara Anakan.  

Di Motean dan Muara Dua, keduanya di laguna Segara 
Anakan, aktivitas restorasi ditujukan untuk mengembalikan 
fungsi ekosistem yang rusak, menjaga keanekaragaman 
hayati (tempat untuk berbiak, mencari makan dan 
membesarkan anak berbagai fauna), menyediakan suplai 
kayu masyarakat, menyediakan bahan pangan, menjaga 
nilai budaya, menyediakan sarana pendidikan dan wisata. 
Bagi masyarakat Kampung Laut, mangrove di sekitarnya 
tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, namun 
telah menjadi bagian dari budaya setempat, mengingat 
mereka telah tinggal di kawasan ini selama ratusan tahun. 

Upaya restorasi ekosistem mangrove untuk menghidup-
kan kembali fungsi semula, dengan menghadirkan (pena-
naman) bibit-bibit mangrove mayor, seperti Rhizophora, 
Sonneratia, dan Avicennia, telah dilakukan, baik oleh 
pemerintah, perhutani, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, dan masyarakat awam. Dalam skala besar, 
kegiatan ini antara lain pernah atau sedang dilakukan di 
Wulan, Pasar Banggi, Bogowonto, Cakrayasan, Lukulo, dan 
Segara Anakan. Keberhasilan upaya restorasi terkait 
banyak faktor, baik faktor biotik, abiotik maupun budaya 
masyarakat setempat. Kegagalan penanaman S. alba di 
Bogowonto antara lain disebabkan kesalahan pemilihan 
spesies bibit, yakni bibit yang diambil dari Segara Anakan 
tidak dapat bertahan terhadap genangan di Bogowonto, di 
samping akibat perumputan oleh kerbau (Bos bubalis). 
Kegagalan restorasi mangrove di Cakrayasan dan Lukulo 
antara lain disebabkan karena timbunan sampah domestik 
pada bibit, sehingga mengakibatkan kematian bibit 
tersebut. Keberhasilan restorasi mangrove (R. mucronata) 
di Pasar Banggi antara lain karena peran aktif masyarakat 
setempat, yang diikutsertakan dalam pengelolaan kawasan 
mangrove tersebut. 
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KESIMPULAN 

Pemanfaatan langsung dalam ekosistem mangrove di 
Jawa Tengah mencakup perikanan, kayu, bahan pangan, 
pakan ternak, bahan obat, bahan baku industri, serta 
pariwisata dan pendidikan. Adapun penggunaan lahan di 
sekitar ekosistem mangrove, mencakup perikanan/tambak, 
pertanian, serta kawasan pengembangan dan bangunan. 
Kegiatan antropogenik tersebut telah menurunkan peran 
ekologi, ekonomi dan sosial budaya ekosistem mangrove, 
oleh karena itu banyak dilakukan upaya restorasi. Upaya 
restorasi yang cukup berhasil terjadi di Pasar Banggi, 
keberhasilan ini tampaknya karena pengikutsertaan 
masyarakat dalam manajemennya. Kegiatan restorasi yang 
gagal terjadi di Cakrayasan dan Lukulo; penyebab utama 
kegagalan ini tampaknya adalah kesalahan pemilihan bibit 
dan tiadanya pemeliharaan yang cukup berarti. 
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ABSTRACT 

Until now it is complicated for demarcating species of prokaryotes. The 16S rRNA gene sequence provide phylogenetic basis for 
classification. It has been widely accepted that more than 97% similarity in 16S rRNA gene sequence is a species definition for 
prokaryotes. However, this criterion can not correspond to real ecological unit, thus can not reveal the functional diversity in nature. The 
interaction with the environment is defined at the level of functional genes, not 16S rRNA gene. Protein-coding genes sequence can be 
expected to disclose much previously unknown ecological population of prokaryotes. These are the genes that determine the role of the 
species. Sequence similarity in multiple protein-coding genes is recommended as a primary criterion for demarcating taxa.  
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PENDAHULUAN 

Definisi spesies merupakan tujuan dari sistematik. 
Sistematik diperlukan untuk mengenali kelompok 
organisme yang serupa dalam suatu skema hirarki. Dalam 
sistematik, keanekaragaman diatur dalam suatu tatanan 
melalui proses karakterisasi dan pengelompokan. Unit 
fundamental dari keanekaragaman adalah spesies, 
sehingga definisi yang tepat mengenai spesies penting 
untuk mempelajari keanekaragaman hayati di alam. 
Prokaryota menempati dua domain kehidupan, yaitu 
Bacteria dan Archaea. Kelompok mikroorganisme ini 
memiliki peran yang penting di alam dan sangat mudah 
tumbuh (versatile). Mereka berperan dalam berbagai siklus 
biogeokimia dan degradasi berbagai senyawa, baik 
senyawa alami maupun xenobiotik. Metabolisme yang 
dimiliki kelompok ini sangat beragam, seluruh jalur 
metabolisme yang dikenal pada makhluk hidup dapat 
ditemukan pada prokaryota. Mengingat pentingnya peranan 
prokaryota dalam menjaga stabilitas ekosistem, perlu 
dipahami keanekaragaman dan peranan komunitas 
mikroorganisme ini di alam. Walau mikroorganisme lebih 
berperan jika berada dalam suatu komunitas dibandingkan 
dengan jika berada sebagai individu yang berdiri sendiri 
(Buckley dan Schmidt, 2002), pengetahuan mengenai 

spesies-spesies yang menyusun struktur komunitas penting 
untuk memahami keseluruhan sistem. Sampai saat ini 
masih menjadi perdebatan tentang definisi yang tepat untuk 
menggambarkan spesies pada prokaryota. 

DEFINISI SPESIES PROKARYOTA 

Berbeda dengan hewan atau tumbuhan, penentuan 
definisi spesies pada prokaryota tidak mudah. Parameter 
yang dengan mudah digunakan untuk kelompok organisme 
lain sulit untuk diterapkan pada prokaryota. Prokaryota 
memiliki karakter khusus, berukuran mikroskopis dan 
memiliki struktur yang relatif sederhana. Beberapa definisi 
spesies untuk prokaryota dibuat berdasarkan parameter 
fenotipe dan genotipe untuk menggambarkan kekerabatan 
secara filogeni. Konsep spesies filogenetik lebih sesuai 
untuk diterapkan pada prokaryota dibandingkan dengan 
konsep spesies biologi karena kelompok ini bereproduksi 
secara aseksual. Definisi spesies untuk prokaryota yang 
diterima secara luas sampai saat ini adalah suatu kategori 
yang membatasi suatu kelompok dari isolat atau galur 
individual yang memiliki derajat kesamaan tinggi pada 
banyak ciri independen, terutama jika koheren secara 
genomik (Rosello-Mora dan Amann 2001). Perbandingan 
harus dilakukan dalam suatu uji yang terstandardisasi 
dengan baik.  

Parameter morfologi jarang digunakan untuk 
mengkarakterisasi prokaryota, karena kesederhanaan 
struktur selnya. Pada kelompok prokaryota yang memiliki 
morfologi relatif kompleks, seperti cyanobacteria dan 
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actinomycetes, penentuan spesies berdasar morfologinya 
dapat dilakukan. Morfologi masih digunakan dalam 
taksonomi bakteri, seperti pada Bergey’s Manual of 
Systematic Bacteria (Krieg dan Holt, 1984), walaupun 
hanya untuk membedakan takson yang lebih tinggi. 

Berbeda dengan morfologi, fisiologi pada kelompok 
prokaryota sangat kompleks dan beragam. Fenotipe 
fisiologis umum digunakan sebagai parameter penentuan 
spesies pada prokaryota. Jalur metabolisme yang dimiliki 
dapat menggambarkan jarak evolusi suatu kelompok 
prokaryota. Hanya saja pendekatan ini sulit untuk dilakukan 
karena memerlukan isolat-isolat yang dapat dikulturkan di 
laboratorium. Sebagian besar prokaryota sampai saat ini 
tidak dapat dikulturkan pada medium buatan karena 
keterbatasan untuk dapat menyamai kondisi sesungguhnya 
di alam. Diperkirakan hanya sekitar 1% saja dari seluruh 
prokaryota yang ada di alam yang dapat dikulturkan di 
laboratorium. 

Pendekatan genomik lebih sering digunakan untuk 
penentuan spesies pada prokaryota. Pendekatan ini 
memungkinkan juga untuk menganalisis spesies-spesies 
yang tidak dapat dikulturkan di laboratorium. Kemajuan 
teknologi telah memungkinkan untuk melakukan isolasi 
DNA atau RNA langsung dari sampel yang diperoleh 
langsung dari lingkungan, sehingga dapat diperoleh 
gambaran yang menyeluruh untuk suatu komunitas. Selain 
itu juga dimungkinkan untuk melakukan hibridisasi DNA-
DNA secara in situ. 

Parameter standar yang diakui untuk menggambarkan 
spesies pada prokaryota adalah adanya hibridisasi DNA-
DNA sebesar 70% dan perbedaan suhu leleh (Tm) sebesar 
5°C. Dua isolat dapat dianggap sebagai satu spesies jika 
terdapat hibridisasi DNA-DNA lebih dari 70% serta 
perbedaan Tm-nya kurang dari 5°C. Walaupun cukup andal 
untuk penentuan spesies, teknik hibridisasi DNA-DNA 
memiliki keterbatasan. Teknik ini lambat, rumit, serta sangat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik maupun kimia. 
Akibatnya, reprodusibilitas metode ini rendah. Selain itu, 
datanya bersifat tidak kumulatif, karena memerlukan galur 
untuk referensi. Karena itu The Ad-Hoc Committee for the 
Reevaluation of the Species Definition in Bacteriology 
(Stackebrandt, 2002) mendorong pengembangan metode 
lain untuk mengungkapkan hubungan kekerabatan 
interspesies maupun intraspesies prokaryota.  

Berbagai metode analisis DNA yang cepat telah 
diperkenalkan, antara lain yang mentarget keseluruhan 
genom seperti AFLP (Savelkoul et al., 1999), RAPD 
(Power, 1996), ERIC (Hulton et al., 1991), BOX (Martin et 
al., 1992), REP (Gilson et al., 1984), dan PFGE (Tenover et 
al., 1995). Analisis juga dapat mentarget hanya suatu 
klaster gen seperti ribotyping pada operon rrn (Khetawat et 
al., 1999), atau bahkan gen individual seperti ARDRA 
(Vogel et al., 2003) dan T-RFLP (Dunbar et al., 2001) pada 
gen penyandi 16S rRNA, intergenic spacer regions/ISR 
(Garcia-Martinez et al., 1999), serta elemen genetik mobile 
(Gordon et al., 1999; Papadopoulus et al., 1999). 

Di antara berbagai teknik yang digunakan, RNA 
ribosomal paling banyak digunakan sebagai penanda 
molekuler. Pada prokaryota terdapat tiga jenis RNA 
ribosomal, yaitu 5S, 16S, dan 23S rRNA. Di antara 
ketiganya, 16S rRNA yang paling sering digunakan. 
Molekul 5S rRNA memiliki urutan basa terlalu pendek, 
sehingga tidak ideal dari segi analisis statistika, sementara 
molekul 23S rRNA memiliki struktur sekunder dan tersier 
yang cukup panjang sehingga menyulitkan analisis. Analisis 
gen penyandi 16S rRNA telah menjadi prosedur baku untuk 

menentukan hubungan filogenetik dan menganalisis suatu 
ekosistem. 

16S rRNA dapat digunakan sebagai penanda molekuler 
karena molekul ini bersifat ubikuitus dengan fungsi yang 
identik pada seluruh organisme. Molekul ini juga dapat 
berubah sesuai jarak evolusinya, sehingga dapat digunakan 
sebagai kronometer evolusi yang baik. Molekul 16S rRNA 
memiliki beberapa daerah yang memiliki urutan basa yang 
relatif konservatif dan beberapa daerah urutan basanya 
variatif. Perbandingan urutan basa yang konservatif 
berguna untuk mengkonstruksi pohon filogenetik universal 
karena mengalami perubahan relatif lambat dan 
mencerminkan kronologi evolusi bumi. Sebaliknya, urutan 
basa yang bersifat variatif dapat digunakan untuk melacak 
keragaman dan menempatkan galur-galur dalam satu 
spesies. Jika urutan basa 16S rRNA menunjukkan derajat 
kesamaan yang rendah antara dua taksa, deskripsi suatu 
takson baru dapat dilakukan tanpa hibridisasi DNA-DNA 
(Stackebrandt dan Goebel, 1995). Biasanya jika derajat 
kesamaan urutan basa gen penyandi 16S rRNA kurang dari 
97% dapat dianggap sebagai spesies baru. 

Analisis gen penyandi 16S rRNA praktis untuk definisi 
spesies, karena molekul ini bersifat ubikuitus, sehingga 
dapat dirancang suatu primer yang universal untuk seluruh 
kelompok. Penentuan spesies baru pun dapat dilakukan 
tanpa mengisolasi mikroorganisme yang bersangkutan. 
Taksa baru yang ditetapkan hanya berdasarkan data 
molekular oleh The International Committee on Systematic 
Bacteriology diberi status provisional candidatus (Murray 
dan Stackebrandt, 1995). 

GEN PENYANDI 16S rRNA VERSUS PENGARUH 
LINGKUNGAN 

Data urutan basa gen penyandi 16S rRNA 
memungkinkan digunakan untuk mengkonstruksi pohon 
filogenetik yang dapat menunjukkan nenek moyang dan 
hubungan kekerabatan organisme, tetapi organisme yang 
sekerabat atau identik berdasarkan parameter ini belum 
tentu memiliki kesamaan secara fisiologi (Ward, 2002). Hal 
ini disebabkan gen penyandi 16S rRNA bukan merupakan 
suatu gen yang fungsional untuk kelangsungan hidup dan 
adaptasi prokaryota pada lingkungan tertentu.  

Ward (1998) mengamati fenomena adanya perbedaan 
secara ekologi dari suhu optimum yang dimiliki oleh 
mikrobia termofil dengan kurang dari 1% perbedaan urutan 
basa gen 16S rRNA, yang mendorongnya untuk 
mengajukan konsep spesies natural, yang merupakan 
adaptasi dari ecological species concept (ESC) dari 
Simpson (1961). ESC menggabungkan informasi peranan 
mikroorganisme dalam lingkungannya dengan informasi 
genetik, berdasarkan pemikiran bahwa fenotipe merupakan 
kombinasi dari ekspresi genetik dan pengaruh lingkungan. 
Pada bakteri dikenal ekotipe, yaitu kelompok yang 
menempati relung ekologi yang sama yang pemisahannya 
akibat seleksi alam. Jika ekotipe ini dianggap sebagai 
spesies, maka banyak bakteri yang ada selama ini akan 
naik tingkatannya menjadi genus (Cohan, 2002).  

Untuk menggambarkan keanekaragaman dalam 
kaitannya dengan fungsi secara ekologi, diperlukan analisis 
suatu gen yang fungsional. Gen yang fungsional adalah 
gen yang mengkodekan suatu protein. Pada gen semacam 
ini, keragaman pada tingkat DNA tidak selalu menghasilkan 
keragaman pada tingkat protein karena adanya third codon 
wobble. Kurang diskriminatifnya gen penyandi 16S rRNA 
prokaryota dibandingkan dengan gen pengkode protein 
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adalah karena gen fungsional berevolusi lebih cepat 
dibandingkan dengan gen 16S rRNA, karena berhubungan 
erat dengan proses adaptasi (Avise, 1994). Populasi yang 
berbeda secara ekologi mungkin baru saja berevolusi, dan 
perubahan ini baru dapat diakumulasikan pada lokus yang 
berevolusi secara cepat, sehingga belum sempat 
diakumulasikan pada gen yang konservatif seperti gen 16S 
rRNA (Palys et al., 1997). 

Taksa yang berkerabat sangat dekat sering memiliki 
kesamaan yang ekstrim pada gen penyandi 16S rRNA-nya. 
Ketidakmampuan analisis berdasarkan gen 16S rRNA 
untuk membedakan kelompok bakteri berkerabat dekat 
yang secara ekologi berbeda teramati pada kasus 
Mycobacterium avium dan M. Intracellulare. Keduanya 
memiliki sekuens gen 16S rRNA yang 99,8% identik 
(Boddinghaus et al., 1990), tetapi keduanya dapat 
dibedakan menjadi kluster yang terpisah berdasarkan 
sekuens dua gen penyandi protein, yaitu hsp (Kapur et al., 
1995; Ros dan Belak, 1996) serta protein 32 kDa (Soini et 
al., 1994).  

Contoh kasus lain adalah pada Bacillus globisporus dan 
B. psychrophilus yang hampir identik berdasar sekuens 16S 
rRNA, yakni hanya memiliki perbedaan pada dua basa 
yang konsisten pada sekuens 16S rRNA (Fox et al. 1992; 
Suzuki dan Yamasato, 1994), tetapi kedua spesies ini 
memiliki beberapa perbedaan dalam beberapa karakter 
fenotipe seperti kondisi optimum untuk pertumbuhan, serta 
dapat dengan mudah dibedakan dengan reasosiasi DNA-
DNA (Nakamura, 1984). Keduanya dapat dimasukkan ke 
dalam klaster yang berbeda berdasarkan urutan basa gen 
penyandi piruvat kinase dan alanin dehidrogenase (Palys et 
al., 2000). Oleh karena itu, definisi spesies berdasarkan 
urutan basa gen 16S rRNA tidak cukup untuk 
menggambarkan keanekaragaman fungsional suatu 
komunitas prokaryota.  

Beberapa gen fungsional telah digunakan dalam 
analisis dan terbukti dapat membedakan populasi yang 
secara ekologi berbeda, walaupun urutan basa gen 16S 
rRNA-nya serupa. Curtis et al. (2002) menggunakan 
analisis gen amo untuk menggambarkan keanekaragaman 
bakteri pengoksidasi ammonia (AOB, ammonia oxidizing 
bacteria). Kelompok AOB memiliki distribusi yang 
monofiletik berdasarkan gen 16S rRNA. Dalam kelompok 
ini hanya terdapat satu jalur untuk oksidasi ammonia yang 
diatur oleh gen amo (mengkodekan enzim ammonia 
monooksigenase). Hasilnya, populasi yang secara ekologi 
berbeda menunjukkan adanya keragaman pada urutan 
basa gen amo. Curtis menggunakan tingkat perbedaan 
sebesar 5% untuk menentukan spesies karena gen 
fungsional memiliki keragaman lebih besar dibandingkan 
dengan gen 16S rRNA. Sebagai perbandingan, manusia 
dengan simpanse memiliki perbedaan kurang dari 3% 
(Enard et al., 2002), jauh lebih kecil dari definisi spesies 
untuk prokaryota. 

Gen pengkode lain yang telah banyak digunakan untuk 
penentuan spesies adalah gen penyandi protein ribosomal, 
Hsp60 (GroEL), Hsp70 (DnaK), suksinil-CoA sintetase, 
pirofosfatase, Lon protease, biotin sintase, DNA gyrase B, 
UDP-glukosa epimerase, PAC-transformilase, dan RecA 
(Gupta, 2000). Tidak seperti gen penyandi 16S rRNA, 
belum banyak database yang dikembangkan untuk gen 
penyandi protein. Masih diperlukan identifikasi dan 
karakterisasi dari gen-gen penyandi protein untuk spesies-
spesies yang telah lama dikenal maupun baru, untuk 
menyusun suatu database yang diperlukan jika parameter 
ini dijadikan sebagai prioritas dalam penentuan spesies 
prokaryota.  

Perbandingan langsung gen 16S rRNA dengan gen 
fungsional pada kelompok mikroorganisme tidak selalu 
menunjukkan hasil yang konsisten, misalnya pada 
kelompok bakteri denitrifikasi. Kemampuan untuk 
melakukan proses denitrifikasi dimiliki oleh organisme dari 3 
domain kehidupan, tetapi pada organisme yang terdapat 
pada satu klaster 16SrRNA, kemampuan ini tersebar 
secara sporadis (Zumft, 1997). Gen-gen fungsional yang 
terkait jalur denitrifikasi (menyandikan nitrit reduktase dan 
nitrooksida reduktase) menunjukkan keragaman urutan 
basa yang sangat tinggi, sehingga sulit untuk dijadikan 
suatu kronometer evolusi. 

TRANSFER GEN SECARA HORIZONTAL 

Pengaruh lingkungan juga digambarkan oleh adanya 
transfer gen secara horizontal dalam suatu komunitas. 
Untuk organisme yang bereproduksi secara aseksual, 
diasumsikan bahwa taksa pada prokaryota bersifat 
monofiletik, tetapi pada taksa ini terdapat fenomena umum 
berupa terjadinya rekombinasi genetik antar kelompok yang 
tidak sekerabat. Transfer gen semacam ini telah diketahui 
sejak tahun 1928. Transfer gen dapat terjadi langsung 
melalui kontak antar sel (konjugasi) maupun dengan 
perantaraan virus (transduksi). Bahkan sel bakteri juga 
memiliki kemampuan untuk mengambil molekul DNA bebas 
yang ada di lingkungannya. Hal ini merupakan salah satu 
penyebab tingginya laju mutasi pada genom bakteri. 

Gen yang umumnya dipertukarkan dalam komunitas 
biasanya berhubungan dengan kemampuan kelangsungan 
hidup, misalnya gen penyandi resistensi terhadap antibiotik, 
logam berat, serta fiksasi nitrogen. Gen-gen tersebut 
biasanya berukuran kecil, fungsional, dan adaptif. Tetapi  
beberapa penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa 
transfer gen secara horizontal ternyata lebih umum terjadi 
daripada yang diperkirakan. Sistem gen integrase yang 
berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran gen, ternyata 
umum dimiliki oleh banyak kelompok bakteri, bersama 
dengan gen fungsional yang diperoleh dengan cara ini 
(Mazel et al. 1998). 

Transfer gen secara horizontal teramati pada gen hrp, 
yang berfungsi dalam interaksi patogen dengan inang dan 
dapat ditemukan pada berbagai sub kelas proteobacteria. 
Gen ini diduga diperoleh melalui pertukaran gen secara 
horizontal daripada melalui pewarisan oleh tetua (Gabriel, 
1999). Pada Escherichia coli (Milkman dan Bridges, 1993) 
dan Pseudomonas (Haubold dan Rainey, 1996) transfer 
gen semacam ini sangat sering terjadi, bahkan pada E. coli 
diperkirakan sekitar 18% dari total genomnya merupakan 
hasil integrasi gen yang ditransfer secara horizontal 
(Lawrence dan Ochman, 1998). Pada bakteri pemfiksasi 
nitrogen, lebih dari 5% bagian kromosom merupakan hasil 
pertukaran gen dan sebagian besar berhubungan dengan 
fungsi simbiosis (Sullivan dan Ronson, 1998). 

Transfer gen secara horizontal berpotensi untuk 
meningkatkan kemampuan adaptasi di lingkungan yang 
baru. Dubnau (1999) menyimpulkan bahwa integrasi gen 
asing pada bakteri gram negatif maupun gram positif 
berfungsi untuk menciptakan keragaman genetik, yang 
kemudian diekspresikan menjadi keragaman fenotipe, 
untuk mempertahankan kebugaran evolusioner dari 
populasi. Selanjutnya stabilitas gen asing ini dipertahankan 
dengan seleksi alam, gen yang sesuai dengan lingkungan 
akan dipertahankan, sedangkan yang tidak diinginkan akan 
cenderung dipertukarkan lagi. Adanya sekuens gen yang 
tidak diinginkan pada spesies bakteri tertentu akan 
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mendukung terjadinya pertukaran gen tersebut (Lan dan 
Reeves, 1996). 

Dengan adanya transfer gen secara horizontal ini maka 
spesies dan genus bakteri sebaiknya dilihat sebagai 
kelompok organisme yang memiliki suatu inti struktur 
kromosom yang umum dimiliki kelompok tersebut dengan 
kemungkinan bahwa individu berpotensi menerima gen apa 
pun dari kelompok yang tidak sekerabat. Pandangan bahwa 
taksa bakteri bersifat monofiletik perlu ditinjau kembali. 
Spesies harus didefinisikan kembali dengan pendekatan 
yang juga menggabungkan adanya pengaruh lingkungan. 

PERLUNYA PENDEKATAN MULTILOKUS 

Perbedaan antara populasi yang berbeda secara 
ekologi dapat dilihat dengan analisis gen-gen yang terletak 
pada lokus yang tidak berpautan, yang dikenal sebagai 
teknik multiple locus sequence typing (MLST). Teknik ini 
berkembang dari teknik multi locus enzyme electrophoresis 
(MLEE) yang digunakan untuk melihat keragaman alel 
enzim. Prinsip dari MLST adalah, galur atau klon yang 
berada dalam satu klaster yang sama berdasarkan sekuens 
tertentu (misalnya klaster A) akan memiliki frekuensi yang 
lebih tinggi untuk terjadinya transfer gen horizontal di antara 
gen-gen ortologus dibanding dengan galur atau klon dari 
klaster lain (misalnya klaster B). Dengan tidak adanya 
rekombinasi akibat pertukaran gen di antara klon A dan 
klon B maka dapat diasumsikan bahwa kedua klon telah 
mencapai level isolasi tertentu hingga dapat dianggap 
sebagai suatu spesies (Lan dan Reeves, 2001). 
Pendekatan dilakukan secara multi lokus karena ada 
kemungkinan terjadi rekombinasi homolog antar taksa yang 
berbeda yang dapat mengubah keragaman urutan basa 
pada lokus tunggal (Guttman dan Dykhuysen, 1994). 
Pengaruh rekombinasi akan berkurang dengan 
dilakukannya analisis pada dua atau lebih lokus yang tidak 
berpautan. 

Pendekatan ini dapat mengungkap kekerabatan 
genomik interspesies dan intraspesies dengan melakukan 
analisis urutan basa dari gen-gen yang disebut 
housekeeping gene, yang merupakan target dari seleksi 
stabilisasi. Pada teknik ini, digunakan lokus yang memiliki 
sifat sangat variatif yang menyandikan enzim-enzim 
housekeeping. Housekeeping gene merupakan gen-gen 
yang fungsional dan mengkodekan protein. Gen-gen yang 
sering digunakan untuk MLST, antara lain DMSO reduktase 
rantai A, glutamine sintetase, fosfomannomutase, 
aspartokinase, thymidilat kinase, dan anthranilat sintase 
komponen A (Achtmann et al., 1999).  

Pada awalnya MLST lebih banyak digunakan untuk 
studi epidemiologi, untuk isolat-isolat klinis seperti Neisseria 
meningitidis (Maiden et al., 1998). MLST mulai digunakan 
juga untuk studi ekologi. MLST terbukti dapat membedakan 
populasi yang berbeda secara ekologi. MLST yang 
dilakukan pada 36 isolat archaea Pyrococcus yang berasal 
dari sistem hidrotermal berbeda di Samudera Pasifik dan 
Laut Mediterania menunjukkan bahwa populasi dari lokasi 
geografi yang berbeda ternyata berdiferensiasi secara 
genetik (Escobar-Paramo et al., 2005). Jika dibandingkan 
dengan analisis gen penyandi 16S rRNA, MLST lebih 
diskriminatif, tetapi dalam beberapa hal kurang aplikatif. 
Tidak seperti pada analisis gen penyandi 16S rRNA yang 
dapat diamplifikasi dengan satu primer universal, gen 
pengkode protein untuk MLST memiliki laju mutasi yang 
lebih tinggi sehingga primer baru dengan nukleotida 
“wobble” perlu dikembangkan. Berbagai set gen berbeda 

perlu dikembangkan untuk pengenalan koherensi genomik 
secara optimal.  

Selain itu, sulit untuk menyamai karakteristik 
universalitas dari gen penyandi 16S rRNA. Hanya sedikit 
gen, diperkirakan jumlahnya sekitar 100 gen, yang 
keberadaannya bersifat universal pada bakteri (Santos dan 
Ochman, 2004; Koonin, 2003). Penggunaan lebih dari satu 
gen juga akan menimbulkan masalah praktis dalam 
pengerjaan, misalnya saja untuk mensekuens seluruh gen 
akan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih 
besar, sehingga perlu diatasi menggunakan teknik-teknik 
yang menghilangkan keharusan untuk mengklon dan 
mensekuens gen, seperti denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE) dan terminal restriction fragment 
length polymorphism (TRFLP).  

PENUTUP  

Menurut Young (2001) perubahan evolusioner 
diasumsikan terjadi melalui seleksi alam dari mutasi dalam 
genom yang relatif stabil. Pengaruh lingkungan berfungsi 
untuk menginduksi perubahan, sehingga stabilitas 
merupakan fungsi dari struktur genom. Perubahan evolusi 
merupakan hasil dari tekanan lingkungan. Genom 
prokaryota sangat mudah mengalami mutasi karena secara 
alami laju mutasinya tinggi dan ditambah oleh adanya 
transfer gen horizontal. Seleksi alam memegang peran 
utama dalam mempertahankan stabilitas suatu taksa yang 
telah ada atau menghasilkan perubahan adaptasional yang 
akan menuju evolusi suatu taksa baru. 

Lingkungan memiliki andil cukup signifikan dalam 
evolusi prokaryota. Perlu atau tidaknya suatu definisi 
spesies yang juga dapat menggambarkan keanekaragaman 
fungsional di alam ini berpulang kembali kepada tujuan 
akhir dari sistematik, misalnya untuk membuat 
pengelompokkan atau mengungkap keanekaragaman di 
alam. Keanekaragaman prokaryota tidak dapat hanya 
dilihat sebagai kumpulan spesies-spesies, tetapi juga 
merupakan kumpulan peran ekologi dan interaksi antar 
spesies yang menyusunnya.  

Penggunakan analisis gen 16S rRNA sebagai satu-
satunya pendekatan untuk definisi spesies pada prokaryota 
dapat menunjukkan hubungan kekerabatan, tetapi tidak 
dapat menggambarkan keanekaragaman prokaryota di 
alam. Untuk dapat memahami efek keanekaragaman 
terhadap fungsi ekosistem, suatu definisi spesies yang 
dapat menggambarkan fungsinya secara ekologi 
diperlukan. Penggunaan analisis gen penyandi protein pada 
multilokus dapat dijadikan kriteria utama dalam penentuan 
taksa. Pencarian dan pencirian berbagai gen penyandi 
protein yang baru dan membuat suatu database yang 
memadai mendesak untuk dilakukan.  
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ABSTRACT 

As an alternative technology, plant improvement through somaclonal variation is expected to support conventional breeding. New superior 
variants with a better performance and more attractive texture could be obtained through this method. To enhance genetic variation, both 
physical and chemical treatments such as gamma ray (Co60) and Ethyl Methane Sulphonate (EMS) compound could be applied. In 
particular for vegetative propagated plants, in vitro induced mutation is the most effective method to improve variation. For obtaining the 
desired characteristic of plant, in vitro selection is the best method due to its capability to manipulate the variation to the expected result. 
Therefore, by applying the selection agent to the media, plant tolerance to both abiotic and biotic could be acquired. Generally, the 
tolerance at the callus level at the specific selection agent is positively correlated with the tolerance at the plant level. At this point, PEG 
(polyethylene glycol) and manitol is chemical compound useful for drought tolerance, fusaric or filtrate is for fusarium wilt, A1Cl3.6H2O is for 
Al tolerance. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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INTRODUCTION 

Plant improvement through somaclonal variation and in 
vitro selection is some techniques of in vitro culture for 
obtaining plant genotype tolerance to the biotic or abiotic 
stress, such as drought, high salinity, Al stress, acid soil, 
and disease tolerance (Ahmed et al., 1996; Yusnita et al., 
2005). In addition, the plants are expected to have some 
desired characters such as having bigger fruit size, more 
interesting flower texture, more delicious taste and higher 
production (Pedrieri, 2001; Ahloowalia and Maluszynski, 
2001; Witjaksono, 2003). Ahloowalia (1986) states, that 
somaclonal variation would give advantages if it increases 
genetic variation, particularly the character which is not 
obtained at the mother plant. Because of its low genetic 
variation, particular plants which are only vegetative 
propagation or self-pollination, desired characters could be 
obtained through somaclonal variation. 

In vitro selection is one of somaclonal variation method. 
Its effectiveness and efficiency are due to its ability of 
changing the plant to the desired character, either by 
applying a selection agent on the culture media or by giving 
particular condition to change the somaclone with the 
required character (Van den Bulk, 1991; Karp, 1995). 
Somaclonal variation occurs at the plant resulted from cell 
regeneration during in vitro culture period, generally are not 
originated from the axilar shoot or tip-shoot. Somaclonal 

variation are caused by several factors, such as: by 
genotype and polyploidy level, environment during the 
growing period, the applied growth regulator, culture period 
and the applied procedure (Maluszynski et al., 1995) and 
the presence of selection agent. 

Somaclonal variation occurs among the population of 
plant resulted from in vitro culture. It is apparently caused 
by gene amplification, the alteration of a basic couple, 
transposing migration, methylation transform, chromosome 
instability, chromosome inversion, one spot mutation, 
translocation, ploidy change, restructuring or deletion 
(George and Sherington, 1984; Phillips et al., 1990; Dennis, 
2004; Kumar and Marthur, 2004). The high range of 
mutation is called chimera, pleytrophy, genetic instability 
and epigenetic variation. Epigenetic variation is the one 
when the resulted change was so unstable that the resulted 
expression returns to its origin. The new mutant could be 
created through induced mutations by using chemical 
mutagen such as ethylene scimine (ES), diethyl sulphonate 
(DES), ethyl methane-sulphonate (EMS), and the azida 
group. Physical mutagen frequently used is x-rays, gamma-
rays (Co60), fast neutron (nf) and thermal neutron (Nth). 

Through in vitro selection to numerous mutant or genetic 
material is possible (Maluszynski et al., 1995). Likewise, in 
vitro selection could also be conducted at the population 
such as cell and callus and shoot resulted from 
regeneration in the small area and in the controlled 
condition. Application of the selecting agent in the culture 
media, in vitro method is very advantageous. Only such a 
tolerant plant is capable to grow that to obtain the plant with 
the desired character does not take a long time (Biswas et 
al., 2002). The achievement of in vitro selection technique 
to obtain the tolerant plant requires the availability of: (i) 
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high variation of cell, (ii) easy application of in vitro selection 
method, (iii) regeneration method of tolerant cell 
(Widoretno, 2003), and (iv) the desired character to be 
inherited (Yusnita, 2005). 

IN VITRO SELECTION FOR FUSARIUM DISEASES 
TOLERANCE 

The availability of the appropriate selection agent is the 
determining factor for the optimum result. Generally, the 
selection agent used is fungi culture filtrate or the familiar 
toxin such as oxalate acid and fusaric acid (Matsumoto et 
al., 1995). Fusaric acid (C10H13O2N) is a metabolite product 
from many strain of Fusarium oxysporum and applied as 
“selecting agent” for the cell culture and callus culture to 
inhibit the fungi germination. Based on the reality, toxin or 
filtrate can be used for selecting agent because there is a 
relationship between toxin tolerance and disease tolerance. 

Application of fusaric acid or filtrate for in vitro selection 
has frequently been applied for tomato, banana (Mariska et 
al., 2005), and abaca (Damayanti, 2002; Sukmadjaja et al., 
2003). The result of the experiment showed that the new 
regenerate resulted from toxin tolerant cell or tissue is also 
tolerant to disease. Accordingly, Jin et al. (1993) obtained 
filtrate culture from Fusarium solani, which has pathogenic 
characteristic, inhibit the callus culture growth of soybean 
that was susceptible to death syndrome disease.  

Fusaric acid produced by Fusarium oxysporum is a 
toxically organic component functioning among others: to 
inhibit cytocinine oxidation, to restrict respiration process at 
mitochondria, as well as to ATP at the membrane plasma 
and polyvinyl oxidation activity. In short, it inhibits growth 
and regeneration (Sukmadjaja et al., 2003). According to 
Mariska et al. (2005) the fusaric acid application at a rate of 
45 mg/l on the green and yellow “Ambon” banana (Musa 
paradisiaca Sp.) was capable of inhibiting the controlled 
propagation for 80%. Meanwhile, shoot radiated at the 
dosage of 5,7.5 and 10 gray inhibit 60, 60 and 26%. Using 
Fusarium oxysporum conidia in rice culture of 5 g/5 kg soil 
and 2.5g/5 kg soil, the resistance test conducted at the 
green house, showed that several number of plants 
remained green of being tolerance to the disease because 
of radiation with the dosage of 7,5 gray, without selection 
and selection using 30 ppm fusaric acid, and 10 gray 
without selection and selection using 40% fusaric acid. The 
highest percentage of the tolerant plant was produced by 
the irradiation treatment with fusaric acid selection.  

Greenhouse test of the abaca somaclone by 
Sukmadjaja et al. (2003) showed a correlation between 
pathogenic fusarium and fusaric acid tolerance. After 
inoculation with conidia, the highest percentage of survived 
plant was obtained from plant selected with fusaric acid 15-
30 ppm followed by filtrate 50% cross selection, as much as 
75% either from the application of 104 or 105. Those plants 
are creating from the irradiated explants with the dosage of 
1 Krad. The use of 15-30 fusaric acid at the plant without 
radiation produced 25% tolerant plants (Table 1). For this 
reason, induced mutation treatment tends to produce 
mutant with increasing disease tolerance. The physical 
mutagen treatment with gamma rays combined with in vitro 
selection will increase the disease tolerance plant.  

Somaclonal variation and in vitro selection applied to 
peanut has produced somaclone R1 and R2 which are 
resistant to stem-rot disease caused by Sclerotium. Induced 
with S. rolfsii in the plastic house, several plant has more 
full pods and disease resistant than their mother plant 

(Yusnita, 2005). Another example of selecting agent is DON 
(dioxynivalenol), toxin produced by pathogenic fungi to 
produce wheat which is tolerant to scab disease (Yang et 
al., 1998) and fungi culture filtrate containing toxin obtained 
from mango which is tolerant to anthracnose disease 
(Collectrotrichum glocorporioides Pens) (Jayasandar et al., 
2000). Several plants resulted from somaclonal variation 
and in vitro selection is presented at Table 2. 

IN VITRO SELECTION FOR AL TOLERANCE 

In vitro selection for acid soil and Al toxic tolerance could 
be applied with AlCl3.6H2O as the selection component on 
the low acid media as much as pH 4 (Short et al., 1987). 
Those method of application has resulted several Al 
tolerance plants such as in rice (Van Sint Jan et al.,1997), 
soybean (Mariska, 2003), and tobacco (Yamamoto et al., 
1994). Van Sint Jan (1997) shows that one of three Al 
tolerance was obtained from unselected callus using Al, 
while the others were selected with 250 and 1000 µmol 
from the total Al. The Al tolerant plants could not be 
determined from selection result because of the somaclonal 
variation. 

Hutami et al., 2001 attained the somatic embryo 
structure of soybean which is capable of proliferation after 
selection at the media containing Al and low pH, mainly 
which was originated from radiation at 4 gray in Wilis and 
Sindoro. Stress condition caused by Al results in the 
decreasing capability of growth and the development of 
somatic cell. It happened in the tobacco (Yamamoto et al., 
1994), and rice (Purnamaningsih et al., 2001; Edi, 2004). 

From in vitro soybean selection using Al and gamma 
ray, several acid tolerant somaclones are obtained. Until the 
5th generation (G5), soybean lines with 60-65 pods is 
acquired, of which the stems are higher than their control 
plants (Sindoro). In this research, it is shown that there is a 
positive correlation between the mass of somatic cell 
tolerant to Al and low pH and their tolerance to acid field 
(Mariska, 2003). Al toxicity to selection media could be 
emerged by modifying macro nutrient MS, i.e. by increasing 
NH4NO3, CaCl2 (2H2O) and decreasing KH2PO4 and the 
application of Fe which was not chelated by EDTA 
(Purnamaningsih et al., 2001).  

In vitro selection in rice varieties (Rojolele and T309) 
using 100, 200, 300, 400 and 500 ppm Al, showed that the 
higher Al concentration given to the media, the less callus 
could regenerate. Equally, no callus regenerated at Al 500 
ppm. Based on the nutrient test and using acid soil in the 
green house (Edi, 2004), shoot resulted from callus tolerant 
to selection media showed the tolerance characteristic to Al 
(Purnamaningsih et al., 2001). As indicated by Taylor 
(1995) somatic embryo cells remained developed in the Al 
and low pH media because of the tolerance characteristic at 
the cell level. It is similar to Rath’s research (1996) that only 
the tolerant cells survive in the media containing selection 
component. From several researches above, it could be 
concluded that cell selection is potential for producing new 
genotype adapted to the environmental stress (Adkin et al., 
1995). In vitro selection for drought tolerance 

In vitro selection for drought tolerance commonly uses 
PEG as selection component. This method has been 
applied to several plants (Bouslama and Scapaugh, 1994). 
Petcova et al. (1995) and Lestari et al. (2005) found a 
positive correlation between the capability of germinating 
seed at the media containing PEG and the growth of the  
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Table 1. Percentage of survived plant resulted from in vitro selection with F oxysporum conidia suspension in the green house after 30 
days (Sukmadjaya et al., 2002). 
 

Percentage of living plant 
Conidia concentration per ml Dosage of Radiation (Krad) Early selection Cross selection 

103 104 105 
0 Without fusaric acid selection (ppm) 

Filtrate (%) 
0-0 
15-10 
30-45 

Filtrate (%) 
 
50 
50 
50 

0 
 
0 
25 
- 

0 
 
0 
25 
- 

0 
 
0 
25 
- 

1 Without fusaric acid selection (ppm) 
Filtrate (%) 
0-0 
15-10 
30-45 

Filtrate (%) 
 
50 
50 
50 

0 
45 
70 
75 
60 

0 
50 
60 
75 
40 

0 
40 
60 
75 
30 

  
 

Table 2. Several disease tolerant plants resulted from somaclonal and in vitro selection (Yusnita, 2005). 
 

Plant In vitro culture system for Selecting agent Resistant to 
Potato Callus culture Fungi Filtrate culture Phytophtora  
Tomato Callus from leaf explants - Fusarium oxysporum f.sp. infestan lycopersici ras 2 
Papaya Shoot culture - Phytoptora palmivora 
Soybean Embryonic culture - Fusarium oxysporum f.sp cubense ras 4 
Banana Multiple bud clumps Fusaric acid Fusarium sp. ras I 
Mango Somatic embryo culture Fungi Filtrate culture Coleetotricum gloesporoides 
Strawberry Morphogenetic callus  Rhizoctonia fragariae and Botrytis cemerea 
Apple Shoot culture Fungi Filtrate culture Phytophtora cactorum 
Wheat  Morphogenic callus Fungi Filtrate culture Fusarium graminearum and Fusarium culmorum 
 
 
 
Table 3. Shows PEG, root penetration, proline content tests and grain production after drought stress (Lestari, 2005) 
 

Treatment (radiation 
and selection) Genotype 20% PEG 

examination 

Root 
penetration 

test 

Proline 
nmol/g 

Weight of 
grain/panicle 

Grain/pani
cle% 

Decreasing
(%) filled 

grain 
Notes 

 Control IR 64 NS NE 17.07 TP TP 100 NT 
 0 gray (20% PEG) IR64-1 G P 169.6 8.90 62 44 NT 
“ IR64-2 G P 140.1 5.51 51 52 NT 
5 gray (0%PEG) IR64-17 G P 202.40 0 0 100 NT 
“ IR64-3 G P 176.78 23.53 49 17 Tolerant 
“ IR64-3.1 NS NE NE NE NE NE NT 
“ IR64-3.2 G P 204.45 26.0 58 26 Tolerant 
“ iR64-3.3 NS NE NE NE NE NE NT 
“ IR64-4.1 G P 150.0 18.97 55 31 Tolerant 
“ IR64-4.2 G P 267.2 20.0 53 29 Tolerant 
“ IR64-5.1 G NP NE NE NE NE NT 
“ IR64-5.2 NS NE NE NE NE NE NT 
“ IR64-5.3 G NP NE NE NE NE NT 
“ IR64-5.4 NS NP NE NE NE NE NT 
“ IR64-7.1 G P 180.18 18.08 52 25 Tolerant 
“ IR64-7.2 G P 147.69 19.43 56 30 Tolerant 
“ IR64-8.2 NS NP NE NE NT NT NT 
“ IR64-8.3 G NP NE NE NT NT NT 
“ IR64-11 G P 160.35 12.9 49 36 Tolerant 
“ IR64-11.1 G P 156 20.65 61 37 Tolerant 
7 gray ()% PEG) IR64-18 NS NP NE NE NT NT NT 
“ IR64-19 G NP NE NE NT NT NT 
“ IR64-22 G NP NE NE NT NT NT 
“ IR64-23 G P 113.6 NE NE 100 NT 
Notes: * = drought-stress tolerance indication, NS: no sprouting, NE = not examined, NP = not penetrating, NT = no tolerant, ND = no 
producing. G= germination, P = penetrating. 
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plants under stress condition. It is similar to Dragisga et al. 
(1996) who obtained the similar result that PEG could be 
applied after treating an osmotic stress on the in vitro selection.  

Short et al. (1987) stated that in the in vitro culture, PEG 
is capable to induce water stress and positively correlated 
with that in the field or the green house (Damii and Hughes, 
1997). PEG could be applied for stimulating drought 
because it could inhibit water in such a way that no water is 
provided for somatic cell, except for the callus/somatic cell 
which has particular mechanism for absorbing water. The 
research of Adkin et al. (1995) showed similar result. Only 
the tolerant callus which bears PEG media selection could 
increase its tolerance against drought stress. From the 
experiment result, the second generation is tested against 
the plant of callus origin selected with PEG media. Result 
shows that the dry-weight of the plant is higher than that of 
the mother plant. 

Selective media applied with PEG could inhibit the 
growth and development of the soybean explants and could 
decrease the number of the formed somatic embryo 
(Widoretno et al., 2003; Husni et al., 2005). The increasing 
amount of PEG added to the selective media bring the 
deterioration influence of PEG to somatic/callus embryo 
 (Widoretno et al., 2003). The result shows that the 
treatment with 15% PEG will cause 90% tolerant soybean 
genotype (explants B3731) remained survived. The 
percentage is lower, 54% and 30% respectively, when it is 
applied to the moderate genotype soybean (Tidar variant) 
and the sensitive soybean genotype (MSC8606). 

In vitro selection for obtaining the tolerance to the 
drought stress has been conducted to green grams 
mungbean (Vigna radiata L.) (Gulati and Jaiwal, 1993), rice 
(Oryza sativa L.) (Adkins et al., 1995; Biswas et al., 2002; 
Lestari, 2005, 2006), barley (Sorghum bicolor L.) (Duncan 
et al., 1995), potato (Prakash et al., 1994) and soybean 
(Widoretno, 2003; Husni et al., 2005). Husni et al., 2005 
obtained three drought tolerant soybean somaclones 
originated from somatic embryo which had been selected 
with 20% PEG (BM 6000). During penetration test of the 
root, those somaclone have faster capability of penetrating 
paraffin layers than that of the previous variants 
Tanggamus and Nanti. 

Selection to the callus of several rice variety conducted 
by Prakash et al., 1994 using 5, 10, 15 mg/l of PEG (BM 
6000) successfully obtained drought tolerant plants. Five 
plants from three varieties increased their tolerance to 
drought. PEG as selection component significantly inhibit 
callus growth and therefore it could inhibit seed germination 
with drought intolerance. In vitro selection to the rice of 
Gajahmungkur, Towuti and IR64 varieties conducted by 
Lestari (2005; 2006) using PEG 20% produced some 
tolerant plants after listing for their tolerance in green 
house, i.e. five plants from Gajahmungkur, 9 from Towuti 
and 8 from IR64. Those plants could produce more full 
grains per panicle than that of the mother plants. 

Germination test for the seed from in vitro selection 
shows that the seed from IR64 (mother plant) did not 
germinate at the 20% PEG solution (BM 6000); however, 
the seed from other somaclone (17 somaclone) germinated 
at the 20% PEG solution (Lestari, 2005). The seed from the 
germinated somaclone eventually penetrated paraffin layers 
at the base of the vase (Table 3). From the test, 12 
somaclone could rapidly penetrate paraffin layers, in 
addition to the thicker and longer size of root (Lestari et al., 
2005). Proline analysis to the plant showed that the leaf of 
the control plants (IR 64) has very low proline content, as 
much as 17,07 nmol/g, while the leaves from various 

somaclone produce higher proline, 113.6-287.2 nmol/g 
(Lestari, 2004).  

CONCLUSION 

 Induced mutation could increase genetic variation to the 
plant which eventually could give the advantage for 
providing breeders with genetic material for plant selection. 
In vitro culture and irradiation effectively produce new 
somaclones with desired characteristics. Through in vitro 
selection, by giving particular emphasize on the media, 
certain expected traits could be produced. 
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