


THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



PENERBIT:
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Puslitbang Bioteknologi dan Biodiversitas Universitas Sebelas Maret Surakarta 

ALAMAT PENERBIT/REDAKSI: 
LABORATORIUM PUSAT MIPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126. Tel. & Fax.: +62-271-663375; Tel.: +62-271-646994 Psw. 398, 339; Fax.: +62-271-646655. 
E-mail: editor@unsjournals.com; unsjournals@yahoo.com. Online: www.unsjournals.com 

TERBIT PERTAMA TAHUN:  
2000 

ISSN:
1412-033X 

TERAKREDITASI BERDASARKAN KEPUTUSAN 
DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI No. 55/DIKTI/Kep/2005 

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB:
S u t a r n o

SEKRETARIS REDAKSI: 
Ahmad Dwi Setyawan, Ari Pitoyo 

PENYUNTING PELAKSANA: 
Suranto (Biologi Molekuler), Marsusi, Solichatun (Botani),  

Edwi Mahajoeno, Sugiyarto (Zoologi), Wiryanto, Kusumo Winarno (Ilmu Lingkungan) 

PENYUNTING AHLI: 
Prof. Ir. Djoko Marsono, Ph.D. (UGM Yogyakarta) 

Prof. Dr. Hadi S. Alikodra, M.Sc. (IPB Bogor) 
Prof. Drs. Indrowuryatno, M.Si. (UNS Surakarta) 

Prof. J.M. Cummins, M.Sc., Ph.D. (Murdoch University Australia) 
Prof. Dr. Jusup Subagja, M.Sc. (UGM Yogyakarta) 

Prof. Dr. R.E. Soeriaatmadja, M.Sc. (ITB Bandung)  
Dr. Setijati Sastrapradja (Yayasan KEHATI Jakarta) 

Dr. Dedi Darnaedi (Kebun Raya Bogor) 
Dr. Elizabeth A. Wijaya (Herbarium Bogoriense Bogor) 

Dr. Yayuk R. Suhardjono (Museum Zoologi Bogor) 

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

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



PEDOMAN UNTUK PENULIS 

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

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

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

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

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

In order to discover the diversity and population of soil fungi, a study was carried out at banana (Musa paradisiaca) and cassava (Manihot 
utilissima) plants where both those plants planted in peatland and alluvial soil. Soil fungi were isolated using serial dilution plate method 
and they were incubated at both room temperature (27-28oC) and 45oC. This process was replicated two times for each sample. The result 
indicated that from 4 soil samples, 24 genera of fungi representing 4 Ascomycotina, 15 Deuteromycotina, and 5 Zygomycotina were
detected. The highest soil fungi population was found in cassava planted in peat land and incubated at room temperature (8.5 105 cfu/ g 
dry soil), while the lower soil fungi population came from banana plant that was planted in peat land and incubated at 45oC (7.1 103 cfu/g 
dry soil).  

 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: banana, cassava, peatland, alluvial soil, soil fungi. 

PENDAHULUAN  

Terdapat banyak kelompok mikrobia yang dapat 
dijumpai di dalam tanah, seperti Actinomycetes, bakteri, 
jamur, dan khamir atau yeast. Dua kelompok utama 
mikrobia yang terlibat dalam degradasi bahan organik 
adalah jamur dan bakteri. Jamur tanah adalah salah satu 
mikrobia tanah yang mempunyai peranan penting dalam 
siklus hara yang selanjutnya akan menentukan kesuburan 
tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Suciatmih 
(2001) melaporkan bahwa kelompok jamur tanah yang 
tergolong marga Acremonium, Aspergillus, Chaetomium, 
Cladosporium, Cunninghamella, Eupenicillium, 
Paecilomyces, Penicillium, dan Trichoderma dapat 
melarutkan fosfat (Ca3 (PO4)2) dan mendegradasi selulosa. 
Indonesia yang memiliki banyak pulau tentunya mempunyai 
ekosistem yang beraneka ragam. Pada masing-masing 
ekosistem tersebut dapat ditemukan mikrobia yang unik 
dan berbeda dari ekosistem lain. Berbeda dengan 
tumbuhan dan hewan, keberadaan mikrobia khususnya 
jamur tanah di Indonesia belum banyak dilaporkan. 

Inventarisasi jenis-jenis jamur tanah dari tanaman 
pertanian seperti pisang dan ubi kayu, baik yang ditanam di 
lahan gambut maupun tanah aluvial di Propinsi Bengkulu 
dapat membantu memberikan masukan dan informasi 
penting akan keanekaragaman dan besarnya populasi 
mikrobia tersebut.

BAHAN DAN METODE 

Pengambilan sampel tanah 
Sampel tanah diambil dari lahan pertanian penduduk 

yang ditanami dengan tanaman pisang dan ubi kayu. 
Tanaman ubi kayu di Desa Bukit Peninjauan I, Kecamatan 
Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu ditanam di lahan 
gambut dan diusahakan secara luas dan intensif, 
sedangkan tanaman ubi kayu di Desa Suro Muncang, 
Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kapahiang, Bengkulu 
ditanam di tanah aluvial dan merupakan lahan pertanian 
yang tidak terlalu luas dan tidak dipelihara dengan baik. 
Berbeda dengan tanaman ubi kayu, tanaman pisang baik di 
Desa Suro Muncang maupun Bukit Peninjauan I bukan 
merupakan tanaman yang diusakan secara luas, tetapi 
ditanam hanya sebagai pembatas tanah. Dengan demikian 
keadaan tanaman pisang di kedua desa adalah hampir 
sama. Dari masing-masing jenis tanaman, diambil sampel 
tanah di daerah rizosfir dari beberapa tanaman kemudian 
dicampur. Dengan demikian, diperoleh dua sampel tanah 
dari masing-masing desa. 

Isolasi jamur 
Jamur tanah diisolasi menggunakan metode 

pengenceran bertingkat (Suciatmih, 1999). Inkubasi jamur 
dilakukan pada suhu 45oC dan suhu ruang (27oC). Masa 
inkubasi jamur dari kedua metode tersebut adalah masing-
masing tiga hari. Seperti yang dilakukan oleh Suciatmih 
(2006a), pengenceran 10-3 digunakan untuk mengisolasi 
jamur yang diinkubasi pada suhu ruang, sedangkan isolasi 
jamur untuk perlakuan inkubasi pada suhu 45oC
menggunakan pengenceran 10-1. Masing-masing sampel 
tanah yang diuji diulang dua kali. Media yang digunakan 
untuk mengisolasi jamur adalah rose bengal agar (RSA) 
yang mengandung 0,01 g/liter streptomycin dan 0,01 g/L 
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amcillin. Koloni tunggal pada masing-masing cawan petri 
diambil dan ditransfer ke media potato dextrose agar 
(PDA). Isolat tunggal kemudian diidentifikasi dengan 
mengacu pustaka dari Carmichael et al. (1980), Domsch et
al. (1980), dan Ellis (1993). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam Tabel 1 terlihat bahwa pH (H2O dan KCl) lahan 
gambut lebih asam dari tanah aluvial. Lahan gambut boleh 
dikatakan lebih subur dibandingkan tanah aluvial. 
Kandungan C-organik, N-organik, P-tersedia, Ca, Mg, Na, 
dan C/N ratio lahan gambut lebih besar dari tanah aluvial. 
Hal ini dapat terjadi karena lahan gambut (Desa Bukit 
Peninjauan I) dikelola secara baik dan intensif dengan 
pemberian pupuk kandang secara teratur dibandingkan 
dengan tanah aluvial (Desa Suro Muncang) yang hanya 
merupakan lahan pertanian penduduk dan tidak dikelola 
dengan baik.  

Tabel 1. Analisis kimia lahan gambut dan tanah aluvial di Bukit 
Peninjauan I dan Suro Muncang, Bengkulu 

Parameter Metode Gambut Aluvial 
pH H2O (1 : 2,5) 
pH KCl (1 : 2,5) 
N-organik (g) 
C-organik (g) 
C/N ratio 
P (mg/100 g) Bray 
Ca (me) 
Mg (me) 
K (me) 
Na (me) 

pH meter 
pH meter 
Titrasi
Spektrofotometer 
-
Spektrofotometer 
AAS
AAS
AAS
AAS

5,11
4,85
0,70
7,15
10,52
2,62
3,32
2,69
1,01
0,49

6,07
5,85
0,59
3,21
5,42
0,29
2,29
1,09
1,26
0,43

Tabel 2 memperlihatkan bahwa populasi jamur tanah 
rata-rata yang terisolasi dari tanaman pisang dan ubi kayu 
yang ditanam baik pada lahan gambut maupun tanah 
aluvial dengan menggunakan dua metode inkubasi adalah 
7,1x103-8,5x105 cfu/g tanah kering. Populasi jamur yang 
terisolasi dari tanaman pisang yang ditanam di lahan 
gambut maupun tanah aluvial adalah tidak jauh berbeda. 
Sebaliknya, populasi jamur pada tanaman ubi kayu yang 
ditanam di lahan gambut adalah lebih besar dari populasi 
jamur yang ditanam di tanah aluvial. Selain keadaan 
penanaman pisang pada kedua desa tersebut hampir 
sama, yaitu merupakan tanaman pembatas yang tidak 
dipelihara secara khusus seperti tanaman ubi kayu, faktor 
jenis tanaman tampaknya dapat mempengaruhi 
keberadaan jamur. Seperti diketahui lahan gambut lebih 
subur dan lebih asam dibandingkan tanah aluvial (Tabel 1). 
Moubasher dan Moustafa (1970) mengatakan bahwa tanah 
yang subur akan merangsang peningkatan populasi jamur 
tanah. Jamur memerlukan partikel humus dan lebih 
menyukai keadaan yang lebih asam untuk 
pertumbuhannya. Pada Tabel yang sama diketahui pula 
bahwa populasi jamur baik dari tanaman pisang maupun 
ubi kayu yang ditanam baik di lahan gambut maupun tanah 
aluvial yang diinkubasi pada suhu ruang lebih besar 
daripada suhu 45oC. Hasil yang sama dilaporkan pula oleh 
Suciatmih (2006a) pada tanah bekas terbakar di Wanariset, 
Kalimantan Timur. 

Seperti halnya pada populasi jamur, keanekaragaman 
jenis jamur yang diisolasi dari dua tipe tanah dan dua jenis 
tanaman budidaya juga menunjukkan perbedaan (Tabel 3). 
Keanekaragaman jamur tanah dari tanaman ubi kayu 
adalah lebih tinggi (36 jenis) dibandingkan dengan tanaman 

pisang (25 jenis). Keanekaragaman jamur dari lahan 
gambut lebih tinggi (31 jenis) daripada tanah aluvial (28 
jenis). Selain faktor jenis tanaman (Ito dan Nakagiri, 1997b; 
Nakagiri et al., 2005), tipe tanah (Ito et al., 2001), macam 
media (Miller et al., 1957), dan metode isolasi (Ito and 
Nakagiri, 1997b), jenis jamur yang terisolasi dipengaruhi 
pula oleh suhu inkubasi. Jenis jamur yang terisolasi dari 
tanaman pisang yang ditanam di tanah aluvial dan 
diinkubasi pada suhu 45oC jauh lebih sedikit (12 jenis) 
dibandingkan dengan tanaman pisang di lahan gambut dan 
diinkubasi pada suhu ruang (17 jenis). Sebaliknya, jenis 
jamur yang terisolasi dari tanaman ubi kayu yang ditanam 
di tanah aluvial dan diinkubasi pada suhu 45oC adalah lebih 
banyak (23 jenis) dibandingkan dengan tanaman pisang 
dari lahan gambut dan diinkubasi pada suhu ruang (18 
jenis).

Semua jenis jamur yang terisolasi dari kedua tanaman 
tercatat dalam Tabel 3. Lima puluh jenis jamur yang 
termasuk dalam 24 marga (genus) telah diidentifikasi dalam 
penelitian ini, serta satu kelompok tidak teridentifikasi. 
Secara klasifikasi, 8 jenis dari 4 marga termasuk dalam 
Ascomycotina, 37 jenis dari 15 marga termasuk dalam 
Deuteromycotina, dan 5 jenis dari 5 marga termasuk dalam 
Zygomycotina. Dari 51 jenis jamur yang terisolasi, 10 sudah 
diidentifikasi sampai jenis dan 41 sampai marga. Hampir 
semua jenis jamur yang terisolasi adalah jamur khas tanah, 
umum ditemukan dan telah banyak dilaporkan (Suharna, 
1994, 2001; Ito dan Nakagiri, 1997a,b; Ito et al., 1999; 
Suciatmih, 1999; Suliasih et al., 2000; Ito et al., 2001; 
Yulineri et al., 2001). 

Lima marga jamur dari Ascomycotina yang ditemukan 
dalam penelitian ini adalah Chaetomium, Eupenicillium, 
Eurotium, dan Neosartorya. Eupenicillium dan Neosartorya
merupakan marga jamur yang banyak ditemukan masing-
masing, yaitu 4 dan 2 jenis. Dari ke lima marga jamur 
tersebut, Chaetomium dan Neosartorya sp.1 ditemukan 
baik pada tanaman pisang maupun ubi kayu. 

Lima belas marga jamur dari Deuteromycotina 
terdeteksi dalam penelitian ini. Di antara 15 marga jamur 
tersebut, Aspergillus merupakan marga jamur yang banyak 
ditemukan, yaitu 13 jenis diikuti Penicillium dan Fusarium 
masing-masing adalah 7 dan 3 jenis. Aspergillus flavus Link 
ex Gray dan A. niger van Tieghhem ditemukan pula di 
tanah hutan bekas terbakar di Bukit Bangkirai, Kalimantan 
Timur (Suciatmih, 2006b) dan tanah hutan bekas terbakar 
di Wanariset Samboja, Kalimantan Timur (Suciatmih, 
2006a). Gliocladium virens Miller, Gidden & Foster 
dilaporkan pula terisolasi dari lumpur mangrove Okinawa, 
Jepang (Ito dan Nakagiri, 1997a), rizosfir tanaman 
mangrove Okinawa, Jepang (Ito dan Nakagiri, 1997b), 
tanah hutan bekas terbakar di Bukit Bangkirai, Kalimatan 
Timur (Suciatmih, 2006b) dan tanah mangrove Muara 
Angke, Jakarta (Nakagiri et al., 2005). Acremoniella sp., 
Chloridium sp., Gliomastix murorum (Corda) Hughes, 
Malbrachea pulchella Saccardo & Penzig, Thermomyces 
stellatus (Bunce) Apinis, dan Torula sp. merupakan jamur  

Tabel 2. Populasi jamur tanah dari tanaman pisang dan ubi kayu 
yang ditanam di lahan gambut dan tanah aluvial di Bukit Peninjauan 
I dan Suro Muncang, Bengkulu 

Populasi jamur tanah (cfu/g tanah kering) 
Gambut (Bukit 
Peninjauan I) 

Aluvial (Suro 
Muncang) No Tanaman 

45oC 27oC 45oC 27oC
1.
2.

Pisang
Ubi kayu 

7,1x103

6,1x104
1,9x105

8,5x105
7,8x103

1,4x104
1,9x105

1,3x105
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tanah yang jarang ditemukan. Berhasil diisolasinya ke 
enam jenis jamur tersebut pada akhirnya dapat menambah 
koleksi biakan hidup dimiliki Bidang Mikrobiologi, Pusat 
Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Bogor dengan kode LIPI MC (microbial collection
Lima jenis jamur dari Zygomycotina yang ditemukan dalam 
penelitian ini adalah Absidia corymbifera (Cohn) Sacc. & 
Trotter, Cunninghamella elegans Lendner, Gongronella 
butleri (Lendner) Peyronel & Dalvesto, Mucor sp. dan 

Rhizopus sp. A. corymbifera hanya terdeteksi dengan 
metode inkubasi pada suhu 45oC. Hasil yang sama 
dilaporkan oleh Nakagiri et al. (2005) dari areal mangrove 
Muara Angke, Jakarta. A. corymbifera dan G. butleri
ditemukan pula di tanah hutan bekas terbakar di Bukit 
Bangkirai, Kalimantan Timur (Suciatmih, 2006) dan tanah 
hutan bekas terbakar di Wanariset , Kalimantan Timur 
(Suciatmih, 2006a). Domsch et al. (1980) mengatakan 
bahwa penyebaran jamur C. elegans sangat luas dan

Tabel 3. Jamur tanah dari tanaman pisang dan ubi kayu yang ditanam di lahan pertanian gambut dan tanah aluvial di Bukit Peninjauan I 
dan Suro Muncang, Bengkulu. 

Pisang Ubi kayu 
Bukit Peninjauan I

 (gambut) 
Suro Muncang 

 (aluvial) 
Bukit Peninjauan I 

 (gambut) 
Suro Muncang 

 (aluvial) No Nama jamur 

27oC 45oC 27oC 45oC 27oC 45oC 27oC 45oC

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

Ascomycotina 
Chaetomium sp. 
Eupenicillium sp.1
Eupenicillium sp.2 
Eupenicillium sp.3
Eupenicillium sp.4
Eurotium sp. 
Neosartorya sp.1 
Neosartorya sp.2 

+
-
-
+
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
+
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
+
-

+
+
+
-
+
+
-
-

-
-
-
-
-
-
-
+

-
-
-
-
-
+
-
-

-
-
-
-
-
-
+
+

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Deuteromycotina 
Acremonium sp.1
Acremonium sp.2
Acremoniella sp. 
Aspergillus flavus Link ex Gray
A. fumigatus Fresenius 
A. niger Van Tieghhem
Aspergillus sp.1
Aspergillus sp.2 
Aspergillus sp.3 
Aspergillus sp.4 
Aspergillus sp.5 
Aspergillus sp.6
Aspergillus sp.7 
Aspergillus sp.8 
Aspergillus sp.9
Aspergillus sp.10 
Chloridium sp. 
Fusarium sp.1 
Fusarium sp.2 
Fusarium sp.3 
Gliocladium virens Miller, Gidden & Foster
Gliomastix murorum (Corda) Hughes 
Humicola sp.
Malbrachea pulchella Saccardo & Penzig
Penicillium sp.1
Penicillium sp.2 
Penicillium sp.3
Penicillium sp.4 
Penicillium sp.5 
Penicillium sp.6 
Penicillium sp.7 
Pestalotiopsis sp. 
Scopulariopsis sp. 
Termomyces stellatus (Bunce) Apinis
Torula sp.
Trichoderma sp.1
Trichoderma sp.2 

-
-
-
-
-
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-
-
-
+
-
-
+
-
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+

-
-
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-

-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-

-
-
-
+
-
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-

-
-
+
-
-
+
-
-
-
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-

+
+
+
+
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
-

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Zygomycotina 
Absidia corymbifera (Cohn) Sacc. & Trotter
Cunninghamella elegans Lendner
Gongronella butleri (Lendner) Peyronel & Dalvesto
Mucor sp
Rhizopus sp.
Tidak teridentifikasi

-
-
+
-
-
4

-
-
-
-
-
1

-
-
-
+
-
7

+
-
-
-
-
-

-
+
+
-
+
1

-
-
-
-
+
-

-
-
-
-
-

10

-
-
-
-
-
-

Keterangan: + = dijumpai; - = tidak dijumpai 
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pernah diisolasi dari Indonesia. 
Dari penelitian ini diketahui terdapat 14 jenis jamur 

termofilik (jamur yang dapat tumbuh dan bersporulasi pada 
suhu 45oC). Jamur-jamur tersebut adalah Neosartorya sp.1, 
Neosartorya sp.2, Acremonium sp.1, Acremonium sp.2, 
Aspergillus fumigatus Fresenius, Aspergillus sp.10, M. 
pulchella, Penicillium sp.3, Penicillium sp.7, Pestalotiopsis
sp., Scopulariopsis sp., Thermomyces stellatus (Bunce) 
Apinis, Torula sp., dan Absidia corymbifera (Cohn) Sacc. & 
Trotter. Ellis (1993) mengatakan bahwa T. stellatus adalah 
jamur termofilik dan pernah diisolasi dari “mouldy hay” di 
Inggris, sedangkan A. corymbifera merupakan jamur 
termotoleran (Nakagiri et al., 2005).

KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini berhasil dikoleksi sebanyak 51 jenis 
jamur tanah dari tanaman pisang dan ubi kayu yang 
ditanam di lahan gambut dan tanah aluvial. Populasi jamur 
tanah rata-rata yang terisolasi baik dari tanaman pisang 
maupun ubi kayu, baik di lahan gambut maupun tanah 
aluvial yang diinkubasi pada suhu ruang adalah lebih besar 
daripada yang diinkubasi pada suhu 45oC. Populasi jamur 
tanah rata-rata dari tanaman ubi kayu yang ditanam di 
lahan gambut adalah lebih besar daripada rata-rata 
populasi jamur yang ditanam di tanah aluvial, sedangkan 
rata-rata populasi jamur tanah dari tanaman pisang baik 
yang ditanam di lahan gambut maupun tanah aluvial adalah 
tidak jauh berbeda. Acremoniella sp., Chloridium sp., 
Gliomastix murorum (Corda) Hughes, Malbranchea 
pulchella Saccardo & Penzig, Thermomyces stellatus 
(Bunce) Apinis, dan Torula sp. merupakan koleksi biakan 
hidup jamur baru bagi LIPI MC Bidang Mikrobiologi, Pusat 
Penelitian Biologi-LIPI.

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat 
Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
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ABSTRACT 

Lignin is a phenylpropanoid polymers with only few carbon bonds might be hydrolized. Due to its complexity, lignin is particularly difficult to 
decompose. Ganoderma is one of white rot fungi capable of lignin degradation. The ligninolytic of several species Ganoderma growing 
under different carbon sources was studied under controlled conditions which P. chrysosporium was used as standard comparison. 
Three types of ligninolytic, namely LiP, MnP, and laccase were assessed quantitatively and qualitatively. Ratio between clear zone and 
diameter of fungal colony was used for measuring specific activity qualitatively. 
Four sspecies of Ganoderma showed positive ligninolytic qualitatively that G. lucidum KT2-32 gave the highest ligninolytic. Activity of LiP 
and MnP in different carbon sources was consistently resulted by G. lucidum KT2-32, while the highest activity of laccase was shown by G. 
ochrolaccatum SA2-14. Medium of Indulin AT affected production of protein extracellular and induced ligninolytic. Glucose, BMC, and pine 
sawdust did not affect the activity of ligninolytic. The specific activity of Ganoderma species was found to be higher than the one of P.
chrysosporium.

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: ligninolytic, Ganoderma, carbon sources. 

PENDAHULUAN 

 Lignin adalah suatu polimer yang terdiri dari unit-
unit fenilpropana dengan sedikit ikatan yang dapat 
dihidrolisis. Seringkali lignin disebut pula sebagai substansi 
kerak, karena kaku. Lignin melindungi selulosa dan bersifat 
tahan terhadap hidrolisis karena adanya ikatan arialkil dan 
ester. Karena struktur senyawa kompleks dan bersifat kaku, 
maka secara alamiah lignin sukar didekomposisi dan hanya 
sedikit mikroorganisme yang mampu mendegradasinya. 

 Jamur yang bersifat ligninolitik umumnya berasal 
dari kelompok jamur busuk putih (white rot fungi) yang 
tergolong Basidiomicetes. Jamur ini banyak didapatkan 
hidup pada kayu-kayuan atau substrat organik lainnya. 
Jamur perombak kayu yang banyak dilaporkan dapat 
memecah lignin, antara lain Phanerochaete chrysosporium
(Tien dan Kirk, 1983), Trametes versicolor (Roy dan 
Archibald, 1993), dan Polyporus anceps (Fengel dan 
Wagener, 1989). 

 Menurut Crawford dkk. (1983) proses degradasi 
lignin oleh jamur busuk putih merupakan proses oksidasi. 
Kemampuan jamur busuk putih dalam mendegradasi lignin 
disebabkan oleh aktivitas ekstraselular ligninolitik. Enzim 
yang berperan dalam proses degradasi terdiri dari tiga jenis 
enzim, yaitu lignin peroksidase (LiP), mangan peroksidase 
(MnP), dan lakase. Harvey dkk. (1996) menyebutkan 
bahwa LiP mengkatalisis proses oksidasi sebuah elektron 

dari cincin aromatik lignin dan akhirnya membentuk kation-
kation radikal. Senyawa-senyawa radikal ini, secara 
spontan atau bertahap akan melepaskan ikatan 
antarmolekul dan beberapa diantaranya akan melepaskan 
inti pada cincin aromatik. Enzim MnP mengoksidasi Mn2+

menjadi Mn3+ dan H2O2 sebagai katalis untuk menghasilkan 
gugus peroksida (Camarero dkk., 1996). Mn3+ yang 
dihasilkan dapat berdifusi ke dalam substrat dan 
mengaktifkan proses oksidasi. Hal ini didukung pula oleh 
aktivitas kation radikal dari veratril alkohol dan enzim 
penghasil H2O2. Proses ini akan diakhiri dengan 
bergabungnya O2 ke dalam struktur lignin (de Jong dkk., 
1994). Lakase berperan melalui oksidasi gugus fenol 
menjadi kuinon (Arora dan Sandhu, 1985). Ishihara (1980) 
menyatakan bahwa lakase adalah enzim pengoksidasi 
melalui proses dimetilasi yang akan mengubah gugus 
metoksi menjadi metanol. 

Untuk menghasilkan enzim ligninolitik yang tinggi, 
diperlukan lignin (Indulin AT) dan senyawa fenolik (asam 
tanat, asam galat, dan resorsinol). Gula (D-glukosa, 
sorbitol, dan sukrosa) lebih diperlukan untuk pembentukan 
biomassa jamur daripada produksi enzim ligninolitik (Arora 
dan Sandhu, 1985). Menurut Leisola dkk. (1987, dalam 
Arora dkk. 1991) aktivitas ligninolitik P. chrysosporium lebih 
dipengaruhi oleh sumber karbon daripada sumber nitrogen.

Ganoderma applanatum dilaporkan mempunyai potensi 
untuk mendegradasi lignin (Schlegel dan Schmidt, 1994). 

Jamur ini tergolong dalam Ganodermataceae, 
Aphyllophorales, Basidiomycetes, dan Basidiomycota 
(Hawksworth dkk. 1995). Jamur perombak kayu ini banyak 
ditemukan di Kalimantan Tengah. Tubuh buah jamur ini 
keras seperti kayu dan menempel pada batang tanaman. 
Aribowo (1996) memberikan indikasi melalui pengujian 
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kualitatif bahwa beberapa jenis Ganoderma dapat
menghasilkan enzim fenol oksidase. Penelitian ini bertujuan 
untuk menetapkan aktivitas ligninolitik (LiP, MnP, dan 
lakase) secara kualitatif maupun kuantitatif dari beberapa 
jenis Ganoderma sp yang ditumbuhkan pada media sintetik 
yang mengandung berbagai sumber karbon. 

BAHAN DAN METODE 

Jamur Ganoderma 
Jamur yang digunakan pada penelitian ini adalah enam 

jenis Ganoderma yaitu G. applanatum SA1-24, G. australe 
SA3-60, G. tropicum SA2-26, G. lucidum KT2-52, G. 
ochrolaccatum SA2-14, dan G. mastoporum KT1-64, yang 
diperoleh dari Kalimantan Tengah. Phanerochaete 
chrysosporium Pc2804 digunakan sebagai jenis 
pembanding dalam aktivitas ligninolitik. Jenis jamur tersebut 
merupakan koleksi dari penulis. Sebelum aktivitas 
ligninolitik ditetapkan secara kuantitatif, jamur-jamur 
tersebut terlebih dulu diuji secara kualitatif, menurut metode 
Glenn dan Gold (1983). 

Media 
Media yang digunakan untuk peremajaan, 

pemeliharaan, dan penetapan waktu inkubasi yaitu ekstrak 
malt pepton (EMP). Media dasar Glenn dan Gold digunakan 
untuk menyiapkan sumber enzim dengan sumber karbon 
yang berbeda-beda. Sumber karbon yang digunakan 
adalah glukosa, Ball Milled Cellulose (BMC), serbuk kayu 
akasia dan lignin murni (Indulin AT). Konsentrasi masing-
masing sumber karbon yaitu 2% (b/v). BMC disiapkan dari 
potongan-potongan kertas saring Whatman No. 1 sebesar 
0,5 mm yang direndam dalam 500 ml akuades, dan 
kemudian dihancurkan dalam Ball-Mill selama 5 hari pada 
suhu 4oC. Media dasar Glenn dan Gold dibuat dengan 
penambahan Poly R-478 sebanyak 0.02 % (b/v). 

Penetapan waktu inkubasi dan enzim supernatan 
Biakan inokulum yang ditumbuhkan pada media agar 

(1x1) cm ditanam ke dalam media EMP, kemudian 
diinkubasi pada suhu ruang. Selanjutnya pertumbuhan 
miselia jamur diamati setiap hari selama 21 hari. Diameter 
miselia tertinggi dari masing-masing jamur selama inkubasi 
menunjukkan periode inkubasi optimum untuk persiapan 
sumber enzim. 

Inokulum (1x1 cm) ditumbuhkan pada 15 ml media 
dasar Glenn dan Gold dengan penambahan masing-masing 
sumber karbon dalam erlenmeyer. Inkubasi dilakukan pada 
suhu kamar di atas mesin pengocok resiprokal pada 
kecepatan 95 rpm. Setelah 8 sampai 12 hari inkubasi, 
biakan disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm, suhu 
4oC selama 15 menit untuk memperoleh supernatan enzim. 
Supernatan enzim digunakan untuk penetapan aktivitas 
LiP, MnP, dan lakase, serta penetapan kadar protein 
ektraselular.

Penetapan aktivitas ligninolitik secara kualitatif 
Inokulum sebesar 1x1 cm dipindahkan secara aseptik 

ke media Glenn dan Gold kemudian diinkubasi pada suhu 
30oC. Pengukuran diameter koloni dan zona terang yang 
dibentuk oleh setiap jenis jamur dilakukan setiap hari 
selama 21 hari. Aktivitas ligninolitik secara kualitatif 

dinyatakan sebagai aktivitas relatif (%) yaitu rasio antara 
diameter zona terang terhadap diameter koloni.

Penetapan aktivitas ligninolitik secara kuantitatif 
Pengukuran produksi Lignin Peroksidase (LiP) 

dilakukan sesuai dengan metode Bonnen dkk. (1994). 
Sejumlah supernatan enzim (besarnya tergantung jenis 
sumber karbon asal enzim) ditambahkan ke dalam larutan 
penyangga tartrat (pH 2.5), sehingga jumlah campurannya 
mencapai 3 ml. Campuran ini kemudian ditambahkan 1 ml 
veratril alkohol 2 mM, dan 1 ml H2O2 0.4 mM. Campuran 
tersebut selanjutnya dihomogenkan dan diinkubasi selama 
15 menit pada suhu kamar. Jumlah veratraldehid yang 
terbentuk dibaca pada panjang gelombang 310 nm. 
Sedangkan pada kontrol, campuran tersebut langsung 
dididihkan pada suhu 60oC selama 5 menit. Aktivitas enzim 
dinyatakan dalam satuan unit yang setara dengan 1 unit 
enzim yang dihasilkan per menit dari perlakuan 1 ml enzim 
yang direaksikan dalam kondisi asai, sedang aktivitas 
spesifiknya dinyatakan dalam aktivitas enzim per mg 
protein. 

Pengukuran Mangan Peroksida (MnP) dilakukan sesuai 
dengan metode Bonnen dkk. (1994). Sejumlah supernatan 
enzim ditambahkan kedalam larutan penyangga sitrat fosfat 
(pH 5.5), sehingga jumlah campurannya mencapai 2 ml. Ke 
dalam campuran ini ditambahkan 1 ml guaiakol, 1 ml 
MnSO4, dan 1 ml H2O2 50 M, kemudian campuran 
dihomogenkan, dan diinkubasi selama 15 menit pada suhu 
kamar. Konsentrasi guaiakol dibaca pada panjang 
gelombang 465 nm. Sedangkan pada kontrol, campuran 
tersebut langsung dididihkan pada suhu 60oC selama 5 
menit. Jumlah guaiakol yang hilang dihitung berdasarkan 
rumus Beer. 

Aktivitas enzim dinyatakan dalam satuan unit dari hasil 
persamaan Beer. Satu unit aktivitas enzim setara dengan 
berkurangnya satu nmol guaiakol per menit dari perlakuan 
1 ml enzim terhadap guaiakol dalam kondisi asai. 
Sedangkan aktivitas spesifiknya dinyatakan dalam aktivitas 
enzim per mg protein. 

Pengukuran produksi lakase dilakukan pula sesuai 
dengan metode Bonnen dkk. (1994). Sejumlah supernatan 
ditambahkan kedalam larutan penyangga sitrat fosfat (pH 
6.0), sehingga jumlah campurannya mencapai 3 ml. 
Campuran ini kemudian ditambahkan 1 ml siringaldazin 
0.075 mM. Setelah larutan homogen kemudian diinkubasi 
selama 15 menit pada suhu kamar. Konsentrasi 
siringaldazin yang hilang dibaca pada panjang gelombang 
525 nm. Sedangkan pada kontrol, campuran tersebut tanpa 
diinkubasi dan langsung dididihkan pada suhu 60oC selama 
5 menit. 

Jumlah siringaldazin yang hilang dihitung sesuai 
persamaan Beer, dengan nilai konstanta untuk siringaldazin 
sebesar 65,000/M/cm. Aktivitas lakase dinyatakan dalam 
satuan unit yaitu satu nmol siringaldazin yang hilang per 
menit dari perlakuan 1 ml enzim terhadap siringaldazin 
dalam kondisi asai. Sedangkan aktivitas spesifiknya 
dinyatakan dalam aktivitas enzim per mg protein.

Penetapan kadar protein ekstraselular 
 Kadar protein ekstraselular ditetapkan menurut 

metode Lowry dkk. (1951). Nilai absorbansi dibaca pada 
panjang gelombang 640 nm. Bovine Serum Albumin (BSA) 
dengan konsentrasi 0.1 sampai 1.0 mg/ml dengan selang 
0.1 mg/ml digunakan sebagai standar. Penetapan kadar 
protein ekstraseluler digunakan untuk menghitung aktivitas 
spesifik masing-masing jenis jamur. 
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Pengujian statistika 
Data pengukuran parameter darah diolah dengan 

menggunakan uji statistik menggunakan Analisis Sidik 
Ragam/Anova (Analysis of Variance).

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan jamur pada media padat 
Pertumbuhan diameter miselia dari jenis-jenis 

Ganoderma dan P. chrysosporium pada media EMP 
selama 12 hari menunjukkan laju pertumbuhan yang 
berbeda (Gambar 1). Beberapa jenis Ganoderma kecuali G.
ochrolaccatum SA2-14 dan G. tropicum SA2-26 lebih 
lambat mencapai pertumbuhan maksimum daripada P.
chrysosporium. Pada hari ke-12 inkubasi, koloni G.
ochrolaccatum SA2-14 hampir memenuhi cawan petri (85.3 
mm). Koloni P. chrysosporium baru memenuhi cawan pada 
hari ke-16 inkubasi. Jenis Ganoderma lainnya tidak pernah 
memenuhi cawan sampai hari ke-21 inkubasi.  

Aktivitas ligninolitik kualitatif 
Aktivitas kualitatif dihitung pada hari ke-7 inkubasi 

kemudian dibandingkan dengan P. chrysosporium (Tabel 
1). Reaksi positif ditunjukkan oleh adanya perubahan warna 
pada media yaitu berwarna kuning atau kuning kemerahan 
dan merupakan petunjuk terjadinya degradasi polimer 
lignin. Sehingga dapat diduga enzim ligninolitik perombak 
Poly R-478 (polivinilamin sulfonat) diekskresikan oleh jenis-
jenis tersebut. Hal ini sesuai dengan metode yang 
dikemukakan oleh Field dkk. (1992).  

Diameter zona terang semua jenis Ganoderma lebih 
rendah dari P. chrysosporium. Perbedaan ini mulai terlihat 
pada hari ke-4 dan semakin nyata sampai hari ke-21 
inkubasi. Diameter zona terang yang terbentuk 
menggambarkan tingkat aktivitas enzimnya (data tidak 
ditunjukkan). Diantara enam jenis Ganoderma yang diuji, 
hanya empat jenis yang bereaksi positif. Reaksi negatif 
ditunjukkan dengan tidak terbentuknya zona terang, seperti 
pada G. australe SA3-60 dan G. tropicum SA2-26. Pada 
hari ke-4 inkubasi, diameter zona terang terbesar 
ditunjukkan oleh P. chrysosporium sebesar 24.5 mm hingga 
hari ke-16 inkubasi mencapai maksimum yaitu 90.0 mm, 
diikuti berturut-turut oleh G. lucidum KT2-52, G.
mastoporum KT1-64, G. ochrolaccatum SA2-14, dan G.
applanatum SA1-24 (data tidak ditunjukkan). Diameter zona 
yang besar menunjukkan aktivitas ligninolitik total yang 

tinggi.

Tabel 1. Aktivitas ligninolitik kualitatif pada hari ke 7 inkubasi. 

Jamur Rata-rata rasio (%) 

P. chrysosporium   118 a

G. lucidum KT2-52  116 a

G. mastoporum KT1-64  108 b

G. ochrolaccatum SA2-14  85 c

G. applanatum SA1-24  17 d

G. australe SA3-60  0 d

G. tropicum SA2-26  0 d

Aktivitas kualitatif semua jenis Ganoderma, kecuali G. 
lucidum KT2-52, kurang dari P. chrysosporium dan tidak 
berbeda nyata terhadap P. chrysosporium (p>0.05) (Tabel 
1). Kemudian berturut-turut diikuti oleh G. mastoporum 
KT1-64, G. ochrolaccatum SA2-14, dan G. applanatum 
SA1-24 yang memiliki aktivitas sebesar 108, 85, dan 17%. 
G. australe SA3-60 dan G. tropicum SA2-26 tidak 
menunjukkan aktivitas kualitatif (nol). 

Suatu jenis jamur dikatakan memiliki aktivitas enzim 
kualitatif yang tinggi bila jenis tersebut memiliki diameter 
koloni yang relatif kecil, tetapi menghasilkan diameter zona 
yang relatif besar. Artinya hanya dengan biomassa yang 
sedikit mampu menghasilkan enzim dengan aktivitas tinggi. 
P. chrysosporium memiliki aktivitas enzim yang tertinggi 
karena diameter koloninya lebih kecil daripada diameter 
zona. Dengan demikian, P. chrysosporium mampu 
menghasilkan enzim yang relatif tinggi pada tingkat 
pertumbuhan koloni yang relatif rendah, demikian pula 
dengan G. lucidum KT2-52. Hal ini tidak terjadi pada jenis 
Ganoderma lainnya karena zona atau aktivitas enzim yang 
dihasilkan tinggi dan disertai pertumbuhan koloni yang 
tinggi pula.  

Aktivitas ligninolitik kuantitatif 

Aktivitas enzim 
Sumber karbon mempengaruhi aktivitas LiP, MnP, dan 

lakase. Aktivitas ketiga enzim ini sangat tinggi jika jamur 
ditumbuhkan pada Indulin AT dan berbeda nyata dengan 
aktivitas enzim jamur-jamur yang ditumbuhkan pada media 
dengan sumber karbon lainnya. Pada media glukosa, BMC, 
atau serbuk kayu akasia, aktivitas LiP, MnP, dan lakase 
jamur-jamur tersebut rendah. Ketiga sumber karbon ini 

kurang berpengaruh 
terhadap produksi enzim 
ligninolitik. Hanya Indulin 
AT yang dapat 
dipergunakan sebagai 
media penginduksi enzim 
ligninolitik (Gambar 2). 
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G. applanatum SA1-24

G. australe SA3-60

G. tropicum SA2-26

G. lucidum KT2-32

G. ochrolaccatum SA2-14

G. mastoporum KT1-64

Panerochaete chrysosporium
Pc2804

Pada media Indulin 
AT, G. australe SA3-60, 
G. lucidum KT2-52, dan 
G. ochrolaccatum SA2-
14 menunjukkan aktivitas 
LiP yang lebih tinggi 
daripada P.
chrysosporium, tetapi 
hanya G. lucidum KT2-
52 dan G. mastoporum 
KT1-64 yang aktivitas Gambar 1. Laju pertumbuhan beberapa jenis Ganoderma dan P. chrysosporium pada media EMP.  
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LiPnya berbeda nyata dari P. Chrysosporium. Hanya satu 
jenis yaitu G. ochrolaccatum SA2-14 yang memproduksi 
lakase sebesar 1.385 U/ml dengan aktivitas yang lebih 
tinggi dan berbeda nyata daripada P. chrysosporium (0.462 
U/ml) (data tidak ditunjukkan). 

Gambar 2. Aktivitas ligninolitik kuantitatif jenis-jenis Ganoderma
pada berbagai sumber karbon 

Menurut Arora dan Sandhu (1985), Indulin AT (0.1%) 
merupakan substansi fenolik yang terbaik untuk 
menginduksi lakase dari Daedalea flavida. Pengaruhnya 
akan semakin nyata jika Indulin AT dicampur dengan 2% 
malt ekstrak. Demikian pula untuk Polyporus sanguinis
(Sandhu dan Arora, 1985). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa G. lucidum KT2-
52 memiliki dua komponen enzim ligninolitik yaitu LiP dan 
MnP yang lebih tinggi daripada P. chrysosporium, sehingga 
jenis tersebut dapat dikembangkan lagi sebagai jenis 
penghasil dua enzim ligninolitik. G. ochrolaccatum SA2-14
memiliki kemampuan utama sebagai penghasil lakase 
dengan kemampuan penghasil LiP dan MnP yang relatif 
baik pula. 

Aktivitas spesifik 
Diantara jenis karbon, Indulin AT berpengaruh nyata 

terhadap produksi protein ekstraselular maupun aktivitas 
spesifiknya. Aktivitas ligninolitik terendah diperoleh apabila 
jamur tersebut ditumbuhkan pada glukosa (Tabel 2, 3, 4, 
dan 5). Glukosa mungkin dapat menghambat aktivitas 
ligninolitik. Arora & Sandhu (1985) menyatakan bahwa gula 
lebih berperan dalam pembentukan biomassa daripada 
produksi enzim. 

Pada Indulin AT, aktivitas spesifik LiP dan MnP semua 
jenis Ganoderma lebih tinggi dari P. chrysosporium dan G.
lucidum KT2-52 memiliki aktivitas yang tertinggi yaitu 
masing-masing sebesar 26.459dan 51.754 U/mg serta 

berbeda nyata dengan jamur lainnya. Sedangkan aktivitas 
spesifik lakase hampir semua jenis Ganoderma, kecuali G. 
mastoporum KT1-64, lebih tinggi dari P. chrysosporium
(Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa jamur tersebut 
menyukai lignin sebagai sumber karbon tunggal. 

Tabel 2. Aktivitas spesifik ligninolitik beberapa jenis jamur pada 
media glukosa. 

Tabel 3. Aktivitas spesifik ligninolitik beberapa jenis jamur pada 
media BMC. 

  Aktivitas enzim (U/mg) 
Jamur 

LiP MnP Lakase 

Phanerochaete chrysosporium
Pc2804 

10.284 cd 1.109 d 0.172 bc

G. lucidum KT2-52 17.215 bc 1.665 d 0.299 bc
G. mastoporum KT1-64  7.653 d 1.511 d 0.158 bc
G. australe SA3-60 11.180 cd 0.973 d 0.574 bc
G. tropicum SA2-26 13.370 cd 0.468 d 0.339 bc
G. ochrolaccatum SA2-14 9.797 d 1.096 d 0.256 bc
G. applanatum SA1-24 7.512 d 1.751 d 0.356 bc

Tabel 4. Aktivitas spesifik ligninolitik beberapa jenis jamur pada 
media akasia. 

 Aktivitas enzim (U/mg) 
Jamur

LiP MnP Lakase

Phanerochaete
chrysosporium Pc2804

12.456bc 1.910d 0.425bc

G. lucidum KT2-52 20.959 b 13.944cd 0.410bc
G. mastoporum KT1-64  15.631ab 4.979cd 0.432bc
G. australe SA3-60 12.358bc 3.814cd 0.949bc
G. tropicum SA2-26 6.507cd 1.357d 0.502bc
G. ochrolaccatum SA2-14 7.617cd 2.047d 0.600bc
G. applanatum SA1-24 5.420d 13.705bcd 0.906bc

Tabel 5. Aktivitas spesifik ligninolitik beberapa jenis jamur pada 
media Indulin AT. 

Aktivitas enzim (U/mg) 
 Jamur  

LiP MnP Lakase 

Phanerochaete 
chrysosporium Pc2804 

18.324 cd 3.117 cd 0.285 bc

G. lucidum KT2-52 26.459 a 51.754 a 0.241 bc
G. mastoporum KT1-64  7.231 d 18.74 b 6.688 a
G. australe SA3-60 21.580 b 22.875 b 1.699 b
G. tropicum SA2-26 12.037 cd 5.570 cd 0.887 bc
G. ochrolaccatum SA2-14 9.797 d 17.975 bc  1.696 bc 
G. applanatum SA1-24 7.512 d 13.133 bcd 0.977 bc 

 Aktivitas enzim (U/mg) 
Jamur

LiP MnP Lakase

Phanerochaete chrysosporium
Pc2804

16.324bc 0.487d 0.062 c

G. lucidum KT2-52 10.049d 0.360d 0.089 bc

G. mastoporum KT1-64  5.872d 0.459d 0.145 bc

G. australe SA3-60 8.820cd 0.479d 0.267 bc

G. tropicum SA2-26 8.177cd 0.468d 0.107 bc

G. ochrolaccatum SA2-14 8.797cd 0.360d 0.066 c

G. applanatum SA1-24 4,512d 0.275d 0.064 c
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DAFTAR PUSTAKA Hubungan aktivitas ligninolitik kualitatif dan kuantitatif 
Aktivitas ligninolitik secara kualitatif tertinggi ditunjukkan 

oleh P. Chrysosporium (Tabel 1). Sedangkan aktivitas 
ligninolitik kuantitatif pada berbagai sumber karbon yaitu 
aktivitas LiP dan MnP tertinggi cenderung ditunjukkan oleh 
G. lucidum KT2-52, dan aktivitas lakase tertinggi 
ditunjukkan oleh G. ochrolaccatum SA2-14 (Gambar 2). 
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ABSTRACT 

A research for biosurfactant production by mix culture bacteria which used hydrocarbon has been done. The isolates were selected for 
the highest biosurfactant production in SMSS (Stone Mineral Salt Solution) media suplemented with 0,1 % yeast extract b/v and 1 % v/v 
liquid paraffin by measuring the surface tension decrease. The selected isolate was then used for determination the best inoculum
concentration and the carbon source as well for the highest biosurfactant production. Inoculum concentration variation were 5%, 10%, 
and 15% v/v (106 cells/mL) while the carbon source were glucose, liquid paraffin, hexadecane, and crude oil as the concentration of 
1%. The decrease in surface tension was measured as parameter which corelated to biosurfactant production. The mix culture 
concentration of 10% was the best and decrease surface tension 6,27 dyne/cm. The inoculum concentration of 5% (v/v) and 15% (v/v)
decrease surface tension 4,08 dyne/cm and 6,65 dyne/cm respectively. The best carbon source was liquid paraffin which decrease 
surface tension 8,34 dyne/cm while glucose, hexadecane, and crude oil were 2,81 dyne/cm; 2,46 dyne/cm; and 4,18 dyne/cm 
respectively. The conclusion of this research was that bacteria showed the highest biosurfactant production at the concentration of 10% 
and liquid paraffin as the best carbon source.  
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan surfaktan semakin meningkat seiring 
dengan meningkatnya proses-proses yang membutuhkan 
senyawa aktif permukaan. Surfaktan banyak dibutuhkan 
antara lain dalam proses bioremediasi, industri petrokimia, 
dan dalam meningkatkan perolehan minyak bumi 
Enhanced Oil Recovery (EOR). Metode altematif sangat 
diperlukan untuk peningkatan perolehan minyak bumi 
selain metode konvensional yang selama ini dilakukan 
dalam EOR (Zajic et al., dan Akit, 1983).

Ketersediaan biosurfaktan menjadi sangat penting 
setelah diketahuinya beberapa kerugian penggunaan 
surfaktan sintetis. Di samping harganya mahal, 
surfaktan sintetis sebagian besar tidak mudah 
didegradasi dan beberapa bersifat toksik sehingga ada 
kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan akibat 
penggunaan senyawa ini. Selain itu Van Dyke (1993) 
dalam Agustiani (1998) mengemukakan bahwa 
biosurfaktan lebih bervariasi jenisnya dan lebih efektif 
untuk keperluan-keperluan yang spesifik dibandingkan 
dengan surfaktan sintetis.  

Biosurfaktan merupakan surfaktan yang dihasilkan 
oleh metabolisme mikroba. Mikroba  yang ada di 

lingkungan minyak bumi mampu mendegradasi 
hidrokarbon dan menghasilkan metabolit berupa 
biosurfaktan, biopolimer, asam, biomassa, dan gas (Baker 
dan Herson, 1994). Metabolit yang dihasilkan oleh mikroba 
ini dapat digunakan untuk meningkatkan perolehan minyak 
bumi (Microbial Enhanced Oil Recovery / MEOR) dan 
beberapa aplikasi lain. 

Sebuah pengujian dilakukan oleh Montgomery dan 
Fleet (1983 dalam Zajic et al., 1983) menggunakan 60 jenis 
surfaktan untuk memperoleh bitumen dari tanah tar. Hasil 
pengujiannya menunjukkan bahwa telah diperoleh 
bitumen dalam jumlah besar sebagai akibat dari 
penggunaan surfaktan. Cadangan minyak bumi umumnya 
terdapat pada batuan pasir. Minyak bumi dan gas 
tersimpan dalam rongga atau pori-pori batuan tersebut 
sehingga perolehan minyak bumi tidak dapat maksimum 
karena adanya bagian yang terjebak dalam batuan. 
Speight (1980) menyebutkan bahwa kemampuan 
penyimpanan minyak bumi dalam batuan ditunjukkan oleh 
besarnya porositas batuan tersebut, sedangkan 
kemampuan melepaskan minyak bumi dari batuan 
tersebut berhubungan dengan permeabililasnya. 
Biosurfaktan juga dapat menurunkan viskositas minyak 
bumi yang pekat atau terperangkap sedemikian rupa di 
dalam batuan reservoir sehingga kemampuannya untuk 
terbasuh dalam air atau terangkat oleh pendesakan gas 
yang keluar dari reservoar meningkat (Volkering et al,
1998).
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Gedung K, Lantai 7, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat 
Email: astri@fun-dering.com 
Tel./Fax.: 021-5663232 ext 767 

Biosurfaktan yang dihasilkan masing-masing mikroba 
berbeda bergantung pada jenis mikroba dan nutrien yang 
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dikonsumsinya. Demikian pula untuk jenis mikroba yang 
sama, jumlah surfaktan yang dihasilkan berbeda 
berdasarkan nutrien yang dikonsumsinya (Duvnjak et
al.1983). Nutrien merupakan hal yang sangat penting 
artinya bagi pertumbuhan mikroba termasuk bakteri 
penghasil biosurfaktan. Beberapa penelitian yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa elemen makro yang 
memegang peranan penting dalam menunjang 
pertumbuhan bakteri penghasil biosurfaktan adalah 
elemen karbon dan nitrogen (Horowitz et al, 2005). Oleh 
karenanya optimasi nutrien menjadi penting dalam 
produksi biosurfaktan. Berdasarkan latar belakang 
tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk menginduksi 
pembentukan biosurfaktan oleh bakteri pendegradasi 
minyak bumi dengan penambahan berbagai sumber 
karbon. Hipotesisnya adalah sumber karbon dan 
konsentrasinya yang berbeda-beda akan menghasilkan 
jumlah biosurfaktan yang berbeda pula.

BAHAN DAN METODE 

Bahan Penelitian  
Bahan penelitian adalah kultur campuran bakteri 

pengguna hidrokarbon yang diisolasi dari sampel minyak 
bumi dan ditumbuhkan pada media dasar Stone Mineral 
Salt Solution (SMSS). Kultur campuran bakteri terdiri dari
Bacillus badius, Bacillus circulans, Bacillus coagulans, 
Bacillus firmus, Pasteurella avium dan Streptobacillus 
moniliformis. Sumber karbon yang digunakan sebagai nutrisi 
penunjang adalah masing-masing heksadekana, glukosa, 
parafin cair, dan minyak mentah, sedangkan sumber 
nitrogennya adalah ekstrak ragi. 

Penentuan Konsentrasi Inokulum Terbaik 
Variasi jumlah inokulum dilakukan untuk mengetahui 

jumlah inokulum terbaik yang menunjang produksi 
biosurfaktan yang terbanyak. Variasi jumlah inokulum pada 
penelitian ini adalah 5%, 10%, dan 15% (v/v) dengan jumlah 
sel 106sel/mL. Jumlah inokulum terbaik dapat diketahui 
dari kultur dengan penurunan tegangan permukaan paling 
besar. Penurunan tegangan permukaan menunjukkan 
produksi biosurfaktan. Pengukuran tegangan permukaan 
dilakukan dengan menggunakan alat Tensiometer Du 
Nouy pada suhu kamar (Cappucino dan Sherman, 1983).  

Penentuan Sumber Karbon Terbaik 
Sumber karbon terbaik dipilih berdasarkan kemampuan 

menunjang produksi biosurfaktan terbanyak yang dilihat 
dari penurunan tegangan permukaan media. Pada
penelitian ini diuji 4 macam sumber karbon yaitu glukosa, 
parafin cair, heksadekana, dan minyak bumi. Keempat 
sumber karbon ini masing-masing dicampurkan ke dalam 
media SMSS yang ditambah ekstrak ragi sebanyak 1% 
(b/v) sehingga diperoleh 4 macam media SMSS dengan 
sumber karbon yang berbeda-beda. Keempat media diukur 
tegangan permukaannya setelah disterilisasi. Sumber 
karbon terbaik diketahui dari kultur yang penurunan 
tegangan permukaannya paling besar dan dari kurva 
pertumbuhannya.

Penentuan Konsentrasi Karbon Terbaik 
Setelah terpilih sumber karbon terbaik, ditentukan 

konsentrasi sumber karbon yang paling baik untuk 
menunjang produksi biosurfaktan paling banyak. Media 

SMSS yang ditambah ekstrak ragi 0,1% (b/v) dan 
sumber karbon terpilih dibuat dengan konsentrasi sumber 
karbon bervariasi yaitu 0,5%, 1%, 2,5%, dan 5% (v/v) 
sehingga diperoleh 4 macam media SMSS dengan 
konsentrasi sumber karbon berbeda-beda. Tegangan 
permukaan masing-masing media diukur setelah 
disterilisasi. Pada akhir pengambilan sampel dilakukan 
pengukuran tegangan permukaan untuk mengetahui 
penurunannya. Konsentrasi sumber karbon terbaik 
diketahui dari kultur yang penurunan tegangan 
permukaannya paling besar. 

Analisis Pola Produksi Biosurfaktan 
Analisis pola produksi biosurfaktan dilakukan dengan

mengukur tegangan permukaan kultur setiap 24 jam 
selama 168 jam sehingga diketahui penurunannya secara 
bertahap.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsentrasi Inokulum Terbaik 
Konsentrasi inokulum yang digunakan dalam industri 

fermentasi biasanya sebesar 3 sampai 10% (Suchanek, 
1972 dalam Stanbury dan Whitaker, 1984). Pada penelitian 
ini dicari konsentrasi inokulum yang optimal agar 
biosurfaktan diperoleh dalam jumlah yang banyak. 
Leahy dan Colwell (2000) menjelaskan bahwa
degradasi hidrokarbon dan produksi biosurfaktan dengan 
substrat hidrokarbon oleh kultur campuran mikroba 
memerlukan inokulum yang cukup banyak karena 
hidrokarbon merupakan substrat yang tidak mudah 
didegradasi oleh bakteri.   Selain itu degradasi biasanya 
memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan 
fermentasi biasa. Masing-masing kultur dengan jumlah 
inokulum berbeda tersebut pada akhir inkubasi yaitu 
setelah jam ke-120, diukur tegangan permukaannya.  
Penurunan tegangan permukaan tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Berdasarkan data penurunan tegangan permukaan 
tersebut, belum dapat ditentukan konsentrasi inokulum 
yang paling baik karena masih ada kemungkinan bahwa 
konsentrasi inokulum di atas 15% menghasilkan penurunan 
tegangan permukaan yang lebih besar lagi tetapi dari 
data tersebut sudah dapat ditentukan bahwa konsentrasi 
inokulum 5% tidak optimal karena penurunan tegangan 
permukaan yang dihasilkan jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan penurunan tegangan permukaan yang dihasilkan 
oleh 2 kultur lainnya.  

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa 
penurunan tegangan permukaan kultur dengan konsentrasi 
inokulum 10% tidak jauh berbeda dengan penurunan 
tegangan permukaan pada kultur dengan konsentrasi 
inokulum 15%, selisihnya hanya sebesar 0,38 dyne/cm, 
sehingga ada kemungkinan konsentrasi inokulum 10% 
merupakan konsentrasi optimal. Hal ini didukung oleh hasil 
analisis kurva pertumbuhan yaitu dengan menghitung laju 
pertumbuhan spesiflk. 

Pada Gambar 2 di atas terlihat bahwa jumlah sel 
maksimum yang dicapai berbeda-beda. Jumlah sel 
maksimum yang dicapai oleh kultur dengan konsentrasi 
inokulum 15% v/v adalah paling besar dibandingkan 
dengan kultur dengan konsentrasi inokulum 5%, dan 10% 
(v/v). Berdasarkan pertambahan jumlah sel dapat dilihat 
bahwa kultur campuran bakteri  pada konsentrasi 
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inokulum 5% mengalami pertambahan sel menjadi 8600 
kali dari jumlah sel awal, atau penurunan tegangan 
permukaan 1 dyne/cm membutuhkan pertambahan sel 
sebesar 2422,5 kali jumlah sel awal. Pada konsentrasi 
inokulum 10% pertambahan sel menjadi 2575 kali jumlah 
sei awal, atau penurunan 1 dyne/cm membutuhkan 
pertambahan sel sebesar 472,5 kali jumlah sel awal. Pada 
konsentrasi inokulum 15% pertambahan sel menjadi 3720 
kali jumlah sel awal, atau penurunan tegangan permukaan 
sebesar 1 dyne/cm membutuhkan pertambahan sel 
sebesar 652,6 kali jumlah sel awal. Berdasarkan data 
sementara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
konsentrasi inokulum 10% lebih efektif karena untuk 
menghasilkan penurunan tegangan permukaan sebesar 1 
dyne/cm hanya dibutuhkan sedikit sel bakteri dibandingkan 
dengan kultur dengan konsentrasi inokulum 5% dan 15%. 

Sumber Karbon Terbaik 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zajic et al.,

(1977) diketahui bahwa bakteri hidrokarbonoklastik mampu 
menggunakan 4 macam sumber karbon yaitu glukosa, 
parafin cair, heksadekana, dan minyak mentah (crude oil)
untuk menghasilkan biosurfaktan dengan parameter 
tegangan permukaan yang menurun. Zajic et al., (1977) 
dan Sheehan (1997) juga mengatakan bahwa bakteri 
hidrokarbonoklastik juga mampu menggunakan karbohidrat 
seperti glukosa, fruktosa, dan manitol sebagai sumber 
karbonnya untuk menunjang produksi biosurfaktan. Hasil 
penurunan tegangan permukaan keempat kultur dengan 
sumber karbon yang berbeda-beda tersebut setelah jam 
ke-120 dapat dilihat pada Gambar 3. 

Berdasarkan histogram yang ditunjukkan pada Gambar 
3 terlihat bahwa pada keempat media dengan sumber 
karbon yang berbeda semuanya mengalami penurunan 
tegangan permukaan. Dengan demikian keempat sumber 
karbon tersebut mampu menunjang pertumbuhan kultur 
campuran bakteri  untuk menghasilkan biosurfaktan. Terlihat 
pula bahwa parafin cair dapat menunjang produksi 
biosurfaktan paling banyak. Pertumbuhan kultur campuran 
bakteri pada parafin cair menghasilkan penurunan
tegangan permukaan sebesar 5,65 dyne/cm. Parafin 
cair dapat menurunkan hidrokarbon kelompok alkana 
dengan jumlah atom karbon antara 5 sampai 15 buah 
(Virmuda, 1999). Menurut Cooper et al. (1983), produksi 
biosurfaktan optimal jika sumber karbonnya merupakan 
hidrokarbon linier murni dengan jumlah atom karbon 12, 
13, dan 14.  Davis (1967) juga mengemukakan bahwa 
normal parafin digunakan oleh banyak golongan mikroba. 

Di dalam minyak bumi terdapat senyawa parafin dalam 
jumlah yang besar (Marquis, 1993). Normal parafin dan 
isoparafin dengan cabang satu banyak terdapat dalam fraksi 
ringan dari minyak bumi. Parafin atau alkana dengan 10 
sampai 16 atom karbon merupakan hidrokarbon yang lebih 
mudah didegradasi oleh mikroba. Di samping itu di dalam 
minyak bumi juga terdapat senyawa lain yaitu senyawa non 
hidrokarbon dan hidrokarbon selain parafin dan 
isoparafin seperti hidrokarbon aromatik yang 
degradasinya oleh bakteri membutuhkan waktu lebih lama 
karena adanya proses pemutusan ikatan siklis menjadi 
linier terlebih dahulu (Neumann et al, 2001) Dengan 
demikian kultur campuran bakteri merupakan bakteri 
pengguna parafin sehingga kultur campuran akan 
memproduksi biosurfaktan dalam jumlah yang lebih banyak 
jika sumber karbonnya adalah parafin cair. 

Heksadekana merupakan hidrokarbon linier murni 
dengan jumlah atom karbon yang lebih banyak dari 
parafin yaitu 16 buah. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa parafin cair menunjang produksi biosurfaktan lebih 
baik dibandingkan dengan heksadekana. 
Heksadekana hanya menghasilkan penurunan tegangan
permukaan sebesar 2,46 dyne/cm, jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan penurunan tegangan permukaan 
yang dihasilkan oleh parafin.  Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Zajic et al. (1977) yang 
menyebutkan bahwa bakteri membutuhkan waktu 
yang lebih lama untuk mendegradasi hidrokarbon 
dengan rantai yang lebih panjang seperti heksadekana.  

Penurunan tegangan permukaan pada kultur dengan 
sumber karbon minyak mentah adalah sebesar 4,18 
dyne/cm. Penurunan ini lebih rendah daripada kultur 
dengan sumber karbon parafin. Hal ini terjadi karena minyak 
mentah merupakan hidrokarbon yang kompleks. Mikroba 
memiliki kisaran sumber karbon tertentu yang dapat 
digunakan olehnya, sehingga sangat mungkin bahwa 
kultur campuran bakteri yang digunakan pada penelitian 
ini tidak dapat mendegradasi semua jenis hidrokarbon 
yang terdapat dalam minyak mentah, akibatnya biosurfaktan 
yang diproduksi dengan sumber karbon minyak mentah 
rendah. Hal ini merupakan alasan dari perbedaan jumlah 
biosurfaktan yang dihasilkan oleh kultur campuran bakteri 
dengan sumber karbon yang berbeda. 

Glukosa menghasilkan penurunan tegangan 
permukaan sebesar 2,81 dyne/cm yang merupakan 
penurunan terkecil dibandingkan dengan tiga sumber 
karbon lain. Hal ini terjadi karena glukosa merupakan 
hidrokarbon yang sederhana dengan 6 buah atom karbon 
sehingga sangat mudah didegradasi oleh kultur campuran 
bakteri. Glukosa yang sederhana ini dijadikan sebagai 
sumber karbon untuk perbanyakan sel, akibatnya karbon 
yang dipakai untuk produksi biosurfaktan lebih sedikit. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa sumber 
karbon yang berbeda menghasilkan jumlah biosurfaktan 
yang berbeda, karena rasio C/N pada masing-masing 
media berbeda. Karbon yang terdapat dalam keempat 
hidrokarbon memiliki jumlah molalitas yang berbeda 
karena jumlah atom karbon yang berbeda, sedangkan 
molalitas nitrogen sama pada setiap media karena 
konsentrasi ekstrak ragi sebagai sumber N yang 
ditambahkan ke dalam media sama yaitu 0,1 % b/v. 
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Gambar 1.  Penurunan tegangan permukaan kultur bakteri dengan 
konsentrasi inokulum 5% (v/v), 10% (v/v), dan 15% (v/v)  dalam 
media SMSS yang ditambah ekstrak ragi 0,1% (b/v) dan parafin 
cair 1%. 
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Gambar 2. Kurva pertumbuhan kultur campuran dengan 
konsentrasi inokulum 5%, 10%, dan 15 % (v/v) dalam media 
SMSS yang ditambah ekstrak ragi 0,1 % dan parafin cair 1 %. 
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Gambar 3.  Penurunan tegangan permukaan oleh kultur campuran 
bakteri dalam media SMSS yang   dilambah ekstrak ragi 0,1 % 
dengan sumber karbon glukosa, parafin cair, heksadekana, dan 
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Gambar 4 .  Penurunan tegangan permukaan oleh kultur 
campuran bakteri dengan konsentrasi parafin cair masing-masing 
0,5%, 1%, 2,5%. dan 5% (v/v) dalam media SMSS  yang  ditambah 
ekstrak ragi 0,1%. 
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Gambar 5.   Kurva tegangan permukaan kultur campuran  dalam 
media SMSS yang ditambah ekstrak ragi 0,1 % dan parafin cair 
5%  tiap selang waktu 24 jam 

Biosurfaktan dapat diproduksi jika terjadi akumulasi 
lemak pada dinding sel bakteri (Neu, 1996 dalam
Agustiani, 1998). Mikroba khususnya bakteri akan 
mengakumulasi lemak lebih banyak jika nitrogen dalam 
media berada dalam jumlah yang rendah (Moses dan 
Springham, 1992). Hal ini terjadi karena sel hanya 

membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang terbatas yang 
digunakan untuk sintesis  protein  selular. Lemak 
merupakan hasil metabolisme lanjut dari karbon (Davis, 
1967). Kultur dengan sumber karbon glukosa memiliki pH 
yang menurun tajam pada awal inkubasi. Hal ini terjadi 
karena glukosa merupakan sumber karbon yang 
sederhana sehingga dapat langsung dipakai untuk 
metabolisme bakteri menghasilkan asam dan gas. Berbeda 
dengan jenis hidrokarbon lain seperti parafin, 
heksadekana, dan minyak bumi yang harus melalui 
serangkaian reaksi oksidasi untuk menghasilkan asam 
(Watkinson, 1980).

Konsentrasi Sumber Karbon Terbaik 
Setelah diketahui sumber karbon terbaik yaitu parafin 

cair, dilakukan diuji konsentrasi parafin cair yang optimal 
untuk menunjang produksi biosurfaktan yang maksimum. 
Pada penelitian ini dilakukan uji dengan variasi 
konsentrasi parafin cair 0,5%, 1%, 2,5%, dan 5%.   
Penurunan tegangan permukaan media setelah inkubasi 
selama 120  jam dapat dilihat pada Gambar  4. 

Histogram pada Gambar 4 menunjukkan bahwa 
semakin tinggi konsentrasi parafin dalam media maka 
semakin tinggi pula penurunan tegangan permukaan yang 
dihasilkan. Penurunan tegangan permukaan cenderung 
meningkat secara teratur. Hal ini terlihat dari selisih 
penurunan tegangan permukaan pada masing-masing 
kultur. Selisih penurunan tegangan permukaan antara 
kultur dengan 0,5 % parafin cair dan kultur dengan 1% 
parafin cair adalah sebesar 1,12 dyne/cm. Selisih antara 
kultur dengan 1% parafin cair dan 2,5% parafin cair 
adalah sebesar 1,28 dyne/cm, sedangkan antara 2,5% 
dengan 5% sebesar 2,97 dyne/cm. Mengacu pada data ini 
maka diduga peningkatan penurunan tegangan permukaan 
masih akan terjadi hingga batas tertentu seiring dengan 
peningkatan konsentrasi parafin cair, sehingga dan 
penelitian ini belum dapat ditentukan konsentrasi sumber 
karbon terbaiknya.  

Parafin cair digunakan oleh kultur campuran untuk 
menunjang pertumbuhannya dan untuk produksi 
biosurfaktan. Konsentrasi parafin cair yang besar berarti 
hidrokarbon berada dalam jumlah yang besar (Donaldson, 
1989). Hal ini menimbulkan akumulasi lemak dalam sel 
bakteri meningkat sehingga produksi biosurfaktan juga 
meningkat. Hal inilah yang menyebabkan penurunan 
tegangan permukaan meningkat bila konsentrasi parafin 
cair ditingkatkan 

Analisis Pola Produksi Biosurfaktan 
Penelitian ini dilengkapi dengan analisis pola produksi 

biosurfakran yang  dilakukan dengan cara mengukur 
tegangan permukaan kultur campuran bakteri setiap 24 
jam. Gambar 5. menunjukkan penurunan tegangan 
permukaan setiap selang waktu 24 jam selama 7 X 24 jam. 

Dari Gambar 5 tampak bahwa dalam waktu 24 jam 
telah terjadi penurunan tegangan permukaan sebesar 3,08 
dyne/cm. Selanjutnya tegangan permukaan kembali 
menurun sampai jam ke-48 sebesar 0,61 dyne/cm, 
kemudian sampai jam ke-72 menurun kembali sebesar 
1,42 dyne/cm. Antara jam ke-96 sampai jam ke-168 relatif 
tidak terjadi penurunan tegangan permukaan. Penurunan 
tegangan permukaan keseluruhan dari jam ke-0 sampai 
dengan jam ke-168 adalah sebesar 6,88 dyne/cm. 
Berdasarkan kurva pada Gambar 5. dapat diketahui 
bahwa penurunan tegangan permukaan terjadi sejak awal 
pertumbuhan.



BIODIVERSIT AS  Vol. 7, No. 4, Oktober 2006, hal. 312-316 316

KESIMPULAN 

Kultur campuran bakteri   mampu   menghasilkan   
biosurfaktan   dengan  kemampuan  menurunkan 
tegangan permukaan sebesar 6,88 dyne/cm. Konsentrasi   
kultur campuran   yang   optimal   untuk   menunjang   
produksi biosurfaktan adalah 10% (v/v) dengan 
kemampuan menurunkan tegangan
permukaan sebesar 6,27 dyne/cm. 

Sumber karbon yang mampu menunjang produksi 
biosurfaktan dalam jumlah maksimum adalah parafin cair 
dengan kemampuan menurunkan tegangan
sebesar 8,34 dyne/cm. Konsentrasi  parafin cair yang
optimal  pada penelitian  ini  belum dapat
ditentukan, tetapi yang paling baik adalah 5% v/v. 
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ABSTRACT 

Fermented rice by Monascus purpureus, namely angkak, produces lovastatin. Lovastatin is believed and studied as anti-
hypercholesterolemic agent. Somehow, its effects on blood parameters were less known. Therefore, a study on the effect of angkak on 
erythrocyte, leukocyte, thrombocyte, and haemoglobin level was conducted, involving 15 male Sprague Dawley strain white mice that were 
divided into 5 treatment groups. The result showed that oral administration of angkak beared lovastatin to the hipercholesterolemic mice 
could increase the number of trombocyte during the study. Increasing the number of thrombocyte was different depended on dosage of 
angkak. The optimum dosage was 0.1 g/day. Angkak could also increase haemoglobin concentration and the number of leucocyte, 
although that raise did not depend on dosage of angkak. Meanwhile, the number of erythrocyte was not affected by angkak. 

Key words: angkak, erythrocyte, hemoglobin, leukocyte, lovastatin, thrombocyte. 

PENDAHULUAN 

Angkak merupakan hasil fermentasi beras oleh 
Monascus purpureus. Dalam proses fermentasi tersebut 
beras menjadi merah karena M. purpureus memproduksi 
pigmen berwarna merah. Angkak banyak digunakan 
sebagai pewarna alami untuk minuman dan makanan, 
antara lain anggur merah, ikan, keju dan daging 
(Steinkraus, 1983; Ma et al.,2000). Selain itu, beras angkak 
juga banyak digunakan sebagai obat tradisional untuk 
berbagai penyakit, antara lain asma, kelainan urinasi, diare, 
berbagai penyakit infeksi, dan anti kolesterol. 

Secara alami, tubuh manusia memerlukan kolesterol. 
Kolesterol merupakan komponen esensial membran sel, 
komponen utama sel otak dan jaringan saraf dan bahan 
baku untuk pembentukan hormon steroid yang dihasilkan 
oleh korteks adrenal, testis dan ovarium, serta dibutuhkan 
untuk sintesis asam/garam empedu dan sintesis vitamin D 
(Guyton, 1994; Seeley et al., 2000).

Konsumsi kolesterol secara berlebihan dapat 
menyebabkan kadar kolesterol darah melebihi batas 
normal, karena asupan dan perombakan kolesterol tidak 
seimbang, yang dikenal sebagai hiperkolesterolemia 
(Dalimartha, 2001). Hiperkolesterolemia dapat 
menyebabkan aterosklerosis, yaitu penebalan dan 
hilangnya elastisitas dinding pembuluh darah arteri, 
sehingga menghambat aliran darah menuju organ-organ 

penting. Bila aterosklerosis terjadi pada pembuluh darah 
yang menuju ke jantung dapat menyebabkan penyakit 
jantung koroner, sedangkan bila terjadi pada pembuluh 
darah ke atau di otak, dapat menyebabkan stroke (Wijaya, 
1990).

Hiperkolesterolemia dapat dicegah antara lain dengan 
memperbaiki nutrisi, mempertahankan pola makan sehat 
dengan mengurangi makanan yang mengandung kolesterol 
serta memperbanyak sayur dan buah. Hiperkolesterolemia 
dapat diobati dengan meminum obat, baik sintetik maupun 
alami atau tradisional, yang masih terus diteliti efektivitas, 
efek samping dan toksisitasnya. Angkak merupakan salah 
satu bahan alami yang banyak digunakan untuk mencegah 
dan mengobati hiperkolesterolemia secara tradisional 
(Suwanto, 1985; Ganiswara, 1995; Maoliang et al., 2001).

Monascus purpureus yang digunakan untuk membuat 
angkak, secara alami memproduksi lovastatin sebagai hasil 
metabolismenya. Lovastatin bekerja menghambat HMG-
CoA reduktase (Hydroxy-methyl-glutaryl Coenzyme A),
yaitu enzim yang mengontrol jalur biosintesis kolesterol di 
dalam hati (Brown et al., 1991). Penghambatan HMG-CoA 
reduktase akan mencegah pembentukan mevalonat dan 
kolesterol. Zat ini merupakan salah satu zat yang bersifat 
kompetitor kuat terhadap HMG-CoA-reduktase dalam 
mengontrol jalur biosintesis kolesterol. Selain itu, lovastatin 
berperan dalam meningkatkan reseptor LDL dalam hati, 
sehingga katabolisme kolesterol meningkat. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan 
pengaruh lovastatin untuk pengobatan 
hiperlipidemia/hiperkolesterolemia dan penyakit yang 
disebabkan kondisi tersebut. Lovastatin sebagaimana statin 
lainnya berperan penting sebagai antioksidan untuk 
pencegahan dan terapi penyakit hipertensi dan jantung 
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(Takemoto et al., 2001). Menurut Heber et al. (1999), 
lovastatin dapat menurunkan kadar kolesterol darah 
sebesar 11–32 % dan kadar trigliserida sebesar 12–19%. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kasim et al. (2006) 
menunjukkan bahwa pemberian angkak yang mengandung 
lovastatin mampu menekan kenaikan kadar kolesterol total 
darah tikus sebesar 49,28%.

Lovastatin dan obat apa pun yang diberikan secara oral 
akan diangkut oleh darah ke organ targetnya. Darah 
berfungsi mendistribusikan nutrisi, oksigen serta zat-zat lain 
ke semua organ, sehingga memungkinkan organ tubuh 
melakukan fungsinya. Fungsi darah dapat terganggu bila 
parameter darah tidak normal; akibatnya terjadi penyakit 
atau gangguan pada darah dan fungsi darah yang pada 
gilirannya dapat menyebabkan gangguan pada organ lain. 
Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui pemberian angkak yang mengandung 
lovastatin sebagai antihiperkolesterolemia terhadap 
parameter darah yang meliputi jumlah eritrosit, leukosit, 
konsentrasi hemoglobin dan jumlah trombosit.

BAHAN DAN METODE 

Monascus purpureus JmbA 
Jamur M. purpureus JmbA diisolasi dari angkak yang 

berasal dari Jember, adalah mikroba terpilih yang 
memproduksi lovastatin dengan jumlah tertinggi (Kasim et
al., 2005). Media pemeliharaannya adalah tauge agar (6% 
gula dan 2% agar dalam ekstrak tauge). 

Persiapan angkak 
Ke dalam satu tabung reaksi berisi agar miring yang 

permukaannya telah ditumbuhi spora M. purpureus JmbA, 
dimasukkan 2,5 ml akuades steril. Spora dikikis dengan ose 
steril, sehingga diperoleh suspensi spora. Suspensi ini 
diinokulasikan pada 25 g nasi beras dalam cawan petri, 
kemudian diinkubasi selama 14 hari pada suhu 27o– 32oC.
Nasi yang sudah ditumbuhi kapang dipanen dan 
dikeringkan dengan oven selama seminggu pada suhu 40o–
45oC, kemudian diblender sampai halus. Serbuk ini siap 
untuk dijadikan starter atau inokulum. 

Persiapan pakan kolestrol 
Pakan kolesterol terdiri dari 6% kuning telur ayam (yang 

mengandung 1,5% kolesterol), 10% lemak kambing, 1% 
minyak, dan 83% pakan standar. Kuning telur ayam 
disiapkan dengan cara memisahkannya dari putih telur, 
dikukus dan dihancurkan sampai lembut, kemudian dioven 
pada suhu 60oC sampai menjadi tepung (Dahlianti, 2001).

Persiapan hewan percobaan 
Hewan percobaan yang digunakan adalah 15 ekor tikus 

putih jantan galur Sprangue Dawley berumur 2 bulan 
dengan berat badan 200-250 gram. Makanan dan minuman 
diberikan dalam jumlah sama tiap hari. Pakan standar 
maupun kolesterol diberikan sebanyak 20 g/hari/ekor.  

Kelompok Perlakuan 
Tikus dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:  

1. Pakan kolesterol + 0,01 g angkak + 1 ml larutan PTU 
(propil tiourasil) 0,01% 

2. Pakan kolesterol + 0,1 g angkak + 1 ml larutan PTU 
0,01%.

3. Pakan kolesterol + 0,5 g angkak + 1 ml larutan PTU 
0,01%.

4. Pakan kolesterol + 1 ml larutan PTU 0,01% (kontrol 
positif).

5. Pakan standar + 1 ml larutan NaCl fisiologis (kontrol 
negatif).

Pengambilan sampel darah 
Sebelum sampel darah diambil, tikus dipuasakan 

selama ± 16 jam. Ekor tikus dibersihkan dengan alkohol 
95%, kemudian dipotong kira-kira 5 mm dari bagian ujung. 
Dari bagian pangkal, ekor diurut perlahan hingga darah 
keluar sebanyak ± 1 ml dan ditampung dengan tabung 
eppendorf yang diberi anti koagulan EDTA (Ethylene 
Diamine Tetra Acetate). Pengambilan sampel dilakukan 
setiap 7 hari selama 21 hari. 

Analisis sampel darah 

1.   Penghitungan eritrosit 
Tabung diisi dengan 4 ml larutan Hayem (5 g Na2SO4, 1 

g NaCl, 0,5 g HgCl2, 200 ml akuades), ditambah 20 l
darah dan dikocok hingga homogen. Larutan diteteskan 
pada kamar hitung (hemositometer), kemudian dibiarkan 
selama 2 menit. Pengamatan dilakukan di bawah 
mikroskop. Semua eritrosit yang terdapat pada 5 bidang 
kecil dihitung. Jumlah eritrosit dalam tiap milliliter darah 
dihitung dengan persamaan:  

Jumlah eritrosit/mm3 = jumlah eritrosit dalam 5 bidang  
kecil x 10.000  

2.   Penghitungan kadar hemoglobin 
Tabung reaksi diisi dengan 5 ml larutan Drabkin (200 

mg K3Fe(CN)6, 50 mg KCN, 140 mg KH2PO4, 1000 ml 
akuades, 0,5-1 ml detergent non-ionik), ditambah 20 l
darah, dikocok hingga homogen, kemudian didiamkan 
selama 3 menit. Larutan dimasukkan ke dalam 
spektrofotometer dan dibaca pada panjang gelombang 546 
nm.

3.   Penghitungan leukosit 
Tabung reaksi diisi 400 ml larutan Turk (4 ml asam 

asetat, 10 tetes gentian violet, 200 ml akuades), ditambah 
20 l darah, dikocok hingga homogen, kemudian diteteskan 
pada hemositometer, dan dibiarkan selama 2 menit. 
Pengamatan dilakukan di bawah mikroskop. Penghitungan 
leukosit dilakukan pada 4 bidang besar. Jumlah leukosit 
dalam tiap mililiter darah dihitung dengan persamaan: 

Jumlah leukosit/mm3 = jumlah leukosit dalam 4 bidang  
besar x 50  

4.   Penghitungan Trombosit 
Tabung reaksi diisi dengan 2 ml larutan amonium 

oksalat 1%, ditambah 20 l darah dan dikocok hingga 
homogen. Campuran diteteskan pada hemositometer dan 
dibiarkan selama 2 menit. Pengamatan dilakukan di bawah 
mikroskop. Penghitungan trombosit dilakukan pada bidang 
besar di tengah hemositometer yang berukuran 1 x 1 mm3.
Jumlah trombosit tiap mililiter darah dihitung dengan 
persamaan: 

Jumlah trombosit/mm3 = jumlah trombosit x 1000  
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Pengolahan data 
Data pengukuran parameter darah diolah dengan 

menggunakan uji statistik menggunakan Analisis Sidik 
Ragam/Anova (Analysis of Variance). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian 
angkak dengan berbagai konsentrasi pada tikus 
hiperkolesterolemia tidak memperlihatkan perbedaan yang 
berarti terhadap jumlah eritrosit. Secara statistik, dosis 
angkak yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap 
jumlah eritrosit (p>0,05). Walaupun ada kecenderungan 
peningkatan jumlah eritrosit, namun peningkatan tersebut 
sangat sedikit serta masih fluktuatif dari waktu ke waktu. 
Perbedaan jumlah eritrosit pada tiap kelompok perlakuan 
secara statistik juga tidak berbeda nyata, walaupun 
menunjukkan sedikit variasi. Jumlah eritrosit dapat 
dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, aktivitas tubuh, 
gizi, volume darah dan keadaan lingkungan. Oleh karena 
itu agar hasil pengujian tidak bias oleh faktor-faktor 
tersebut, semua tikus percobaan dijaga agar berada pada 
kondisi yang sama. 

Pada Tabel 1 dan Gambar 1 dapat dilihat bahwa secara 
umum jumlah rata-rata eritrosit pada tiap kelompok 
perlakuan selama masa percobaan adalah 3–5 juta/mm3.
Nilai tersebut berada di bawah kisaran normal eritrosit tikus 
dewasa, yaitu 7,2-9,6 juta/mm3 (Schalm, 1971). Hal 
tersebut mungkin bukan disebabkan oleh angkak, karena 
kelompok kontrol yang tidak diberi angkak juga 
memperlihatkan hal serupa. Kondisi ini mungkin 
disebabkan oleh umur tikus yang masih muda dan kondisi 
lingkungan percobaan yang menghambat pembentukan 
dan pematangan eritrosit. 

Rerata konsentrasi hemoglobin selama perlakuan dapat 
dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2. Secara umum 
konsentrasi hemoglobin pada tiap kelompok perlakuan 
antara 11–15 g/100 mm3. Nilai ini masih berada di bawah 
kisaran normal hemoglobin tikus dewasa, yaitu 15-16 g/100 
mm3 (Widjayakusuma dan Sikar, 1986). Secara statistik, 
pemberian dosis angkak yang berbeda tidak berpengaruh 
terhadap konsentrasi hemoglobin, namun ada pengaruhnya 
dari waktu ke waktu pada masing-masing kelompok 
perlakuan (p>0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
angkak dapat meningkatkan konsentrasi hemoglobin, 
namun tidak dipengaruhi oleh besarnya dosis yang 
diberikan. Peningkatan dan penurunan yang terjadi, 
berbeda-beda antar kelompok perlakuan.  

Sebagaimana pada eritrosit, konsentrasi hemoglobin 
yang rendah mungkin bukan disebabkan oleh angkak, 
karena kelompok kontrol yang tidak diberi angkak juga 
memperlihatkan hal serupa. Selain disebabkan oleh umur 
tikus yang masih muda dan kondisi lingkungan percobaan 
yang mungkin kurang optimal untuk pembentukan 
hemoglobin, gizi yang kurang memadai karena kurangnya 
kandungan mineral, vitamin dan asam amino dalam pakan, 
mungkin juga merupakan penyebab rendahnya konsentrasi 
hemoglobin. 
Seperti pada konsentrasi hemoglobin, konsentrasi leukosit 
juga tidak dipengaruhi oleh pemberian dosis angkak yang 
berbeda, namun pada masing-masing kelompok ada 
pengaruh nyata pemberian angkak (p>0,05). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa angkak dapat meningkatkan jumlah 

leukosit, namun peningkatan tersebut tidak tergantung oleh 
besarnya dosis yang diberikan. Jumlah leukosit cenderung 
semakin meningkat dari waktu ke waktu,   walaupun   
peningkatan   dan   penurunan  yang terjadi, berbeda-beda 
antar kelompok perlakuan. Secara umum, jumlah leukosit 
pada tiap kelompok perlakuan masih berada pada kisaran 
normal leukosit tikus dewasa, yaitu 4000-10000/mm3

(Depkes RI, 1991). Pada kelompok perlakuan A, pada 
minggu ke-2, terjadi kenaikan yang cukup drastis dan 
sedikit di atas batas normal, yaitu 11000/mm3, kemudian 
pada minggu ke-3 terjadi sedikit penurunan menjadi 
10566/mm3. Beberapa hewan percobaan juga menunjukkan 
jumlah leukosit sedikit di atas kisaran normal (Tabel 3 dan 
Gambar 3). 

 Peningkatan dan penurunan jumlah leukosit dapat 
terjadi karena pengaruh fisiologis atau patologis. 
Peningkatan jumlah leukosit dalam darah disebut 
leukositosis. Leukositosis yang terjadi karena faktor 
fisiologis dapat disebabkan oleh aktivitas otot, rangsangan 
ketakutan, dan gangguan emosional. Sedangkan pengaruh 
patologis dapat disebabkan oleh proses apatologis dalam 
tanggapan terhadap serangan penyakit. Jumlah leukosit di 
atas kisaran normal dapat menjadi indikasi adanya infeksi 
(Ganong, 1999).

Tabel 1.   Jumlah Eritrosit Selama Perlakuan 
Jumlah Eritrosit (juta/mm3)

Minggu ke- Kelompok 
1 2 3 4

A 4,17 4,23 4,69 4,60
B 3,98 4,23 4,79 4,12
C 4,72 4,70 4,59 3,99
D 4,59 4,08 4,29 4,31
E 3,97 3,77 4,68 4,63

Tabel 2.   Konsentrasi Hemoglobin Tikus Selama Perlakuan  
Konsentrasi Hemoglobin (g/100 mm3)

Minggu ke-Kelompok 

1 2 3 4
A 12,00 11,83 13,00 13,83
B 12,53 12,80 12,87 11,93
C 11,23 12,77 14,60 11,70
D 13,50 12,47 14,60 12,07
E 12,47 13,50 14,60 12,83

Tabel 3.   Jumlah Leukosit Selama Perlakuan 
Jumlah Leukosit/mm3

Minggu ke-Kelompok 

1 2 3 4
A 6.366,67 11.000,00 10.566,67 7.133,33 
B 7.700,00 9.500,00 10.233,33 8.066,67 
C 7.233,33 8.333,33 10.333,33 10.400,00 
D 4.933,33 6.900,00 9.900,00 9.133,33 
E 6.466,67 7.500,00 10.066,67 7.900,00 

Tabel 4.  Jumlah Trombosit Selama Perlakuan 
Jumlah Trombosit (ribu/mm3)

Minggu ke- Kelompok 

1 2 3 4
A 207,33 222,00 288,67 299,33
B 246,00 270,00 378,00 397,33
C 237,33 271,33 340,00 364,00
D 232,67 263,33 266,00 351,00
E 224,67 240,00 287,33 303,00
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Gambar 1.    Diagram Jumlah Eritrosit Selama Perlakuan 

Gambar 2.    Diagram Konsentrasi Hemoglobin Selama Perlakuan 

Gambar 3.   Diagram Jumlah Leukosit Selama Perlakuan 

Gambar 4.  Diagram Jumlah Trombosit Selama Perlakuan 

Keterangan : 
A. Pakan kolesterol + 0,01 g angkak + 1 ml larutan PTU (propil 

tiourasil) 0,01% 
B. Pakan kolesterol + 0,1 g angkak + 1 ml larutan PTU 0,01%. 
C. Pakan kolesterol + 0,5 g angkak + 1 ml larutan PTU 0,01%. 
D. Pakan kolesterol + 1 ml larutan PTU 0,01% (kontrol positif). 
E. Pakan standar + 1 ml larutan NaCl fisiologis (kontrol negatif). 

Berbeda dengan ketiga parameter darah di atas, pada 
trombosit terlihat ada pengaruh nyata pemberian berbagai 
dosis angkak terhadap jumlah trombosit antar kelompok 
perlakuan dan ada pengaruh nyata jumlah trombosit dari 
waktu ke waktu (p>0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
angkak dapat meningkatkan jumlah trombosit, dan 
peningkatan tersebut berbeda pada tiap kelompok 
perlakuan.

Peningkatan trombosit dapat disebabkan oleh pengaruh 
lovastatin yang terkandung dalam angkak terhadap faktor 
perangsang koloni megakariosit. Megakariosit merupakan 
sel raksasa di dalam sumsum tulang. Sel tersebut 
membentuk trombosit dengan mengeluarkan sedikit 
sitoplasma ke dalam sirkulasi darah. Satu sel megakariosit 
berpotensi membentuk 4000 sel trombosit (Frandson, 
1992).

Dari Tabel 4 dan Gambar 4, dapat dilihat bahwa 
peningkatan trombosit yang paling bagus adalah kelompok 
perlakuan B. Hal tersebut terjadi karena dosis angkak yang 
diberikan pada kelompok ini adalah 0.1 g/hari. Dosis ini 
merupakan dosis yang tepat setelah dikonversikan dengan 
dosis pemberian angkak pada manusia.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa 
pemberian dosis angkak yang berbeda tidak berpengaruh 
terhadap jumlah eritrosit, konsentrasi hemoglobin dan 
leukosit. Konsentrasi hemoglobin, jumlah leukosit dan 
jumlah trombosit pada tiap kelompok cenderung meningkat 
selama masa percobaan. Peningkatan jumlah eritrosit, 
hemoglobin, leukosit, dan trombosit yang mendekati/masih 
berada dalam kisaran normal menunjukkan bahwa angkak 
tidak bersifat toksik terhadap darah. Lovastatin tidak harus 
diberikan dalam bentuk murni, namun dapat diberikan 
bersama dengan angkaknya sebagai obat antikolesterol, 
karena angkak tidak memberi pengaruh yang buruk 
terhadap eritrosit, hemoglobin, leukosit, dan trombosit. 

Dari penelitian ini juga terbukti bahwa pemberian 
angkak yang mengandung lovastatin pada tikus 
hiperkolesterolemia dapat meningkatkan jumlah 
platelet/trombosit. Angkak yang mengandung lovastatin 
dapat digunakan dalam kondisi/keadaan yang memerlukan 
pengobatan untuk meningkatkan jumlah trombosit, 
misalnya demam berdarah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
pemberian angkak yang mengandung lovastatin pada tikus 
hiperkolesterolemia tidak mempengaruhi jumlah eritrosit 
selama masa perlakuan. Pemberian angkak tersebut dapat 
meningkatkan konsentrasi hemoglobin dan jumlah leukosit, 
walaupun peningkatan yang terjadi tidak tergantung pada 
dosis angkak yang diberikan. Pemberian angkak juga 
menunjukkan adanya peningkatan jumlah trombosit selama 
masa perlakuan. Peningkatan tersebut (pada tiap kelompok 
perlakuan) berbeda-beda sesuai dosis angkak yang 
diberikan. Dosis optimal untuk meningkatkan jumlah 
trombosit adalah 0,1 g/hari.
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ABSTRACT 

Palynological evidences (polen and spores) have been used to study mangrove diversity of coastal zone sites at Kaliuntu bay (Rembang), 
province of Central Java. Data was collected in April 2nd to April 17th 2005, following transect method. In this research for sediments 
sampling used surface-subsurface sampling method (depth in 10cm). The result showed that mangrove forest in the coastal zone of
Kaliuntu bay (Rembang) was dominated by Rhizophoarceae polen type  (included Rhizophora genera) 
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PENDAHULUAN 

Palinologi adalah ilmu yang mempelajari polen (serbuk 
sari) tumbuhan tinggi dan spora tumbuhan rendah. Dalam 
palinologi juga dipelajari mengenai struktur, bentuk maupun 
preservasinya dibawah kondisi tertentu (Moore & Webb, 
1978; Morley, 1990). Polen merupakan gametofit jantan 
pada tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae, 
sedang spora biasanya dihasilkan tumbuhan non vaskuler 
seperti alga, jamur, lumut serta tumbuhan vaskuler tingkat 
rendah yaitu paku-pakuan. Melalui pembelahan meiosis, sel 
induk mikrospora  membelah manjadi empat sel haploid 
yang disebut mikrospora atau sering disebut sebagai butir 
polen (serbuk sari) dan spora (Kapp, 1969).

Bukti-bukti palinologi berupa polen (serbuk sari bunga) 
dan spora tumbuhan, baik yang ada sekarang maupun 
yang telah mati dan terendapkan dalam sedimen (berupa 
fosil) dapat digunakan sebagai sumber data dan bahan 
untuk merekonstruksi vegetasi suatu daerah. Polen dan 
spora berasal dari tumbuhan yang membentuk vegetasi 
pada suatu wilayah atau daerah sehingga dapat digunakan 
untuk merekonstruksi vegetasi yang berada disekelilingnya. 
Analisis polen dan spora yang terendapkan pada suatu 
sedimen juga dapat mengungkapkan latar belakang 
perubahan vegetasi dan bentang alam suatu daerah pada 
satu periode waktu tertentu (Moore & Webb, 1978; Faegri & 
Iversen, 1989; Morley, 1990). 

Penerapan bukti palinologi dapat dijadikan standar nilai 
dalam menginterprestasikan masalah yang berkaitan 
dengan stratigrafi, migrasi, paleoekologi maupun arkeologi 
(Morley, 1990). Sejarah flora dan vegetasi di suatu daerah 
dapat diungkap melalui pendekatan palinologi. Analisis 
polen dan atau spora yang terendapkan pada suatu 
sedimen dapat mengungkapkan latar belakang perubahan 
flora dan vegetasi pada periode tertentu. Analisis polen dan 
spora secara vertikal terhadap urutan lapisan sedimen 
merupakan cara untuk menelusuri sejarah flora dan 
vegetasi serta perubahan yang terjadi selama proses 
sedimentasi berlangsung (Faegri & Iversen, 1989; Moore & 
Webb, 1978). 

Polen dan spora merupakan sumber data palinologi 
yang dapat diterapkan, karena: 1) terdapat melimpah dan 
dapat terawetkan dalam sedimen serta jumlahnya dapat 
dihitung sehingga menghasilkan suatu spektrum, 2) 
resisten terhadap kerusakan baik oleh asam, kadar garam, 
temperatur dan tekanan lain sehingga dapat tereservasi 
pada berbagai keadaan, 3) dapat diidentifikasi dengan 
mikroskop sehingga secara taksonomi dapat diketahui, 4) 
berukuran kecil dan melimpah sehingga hanya diperlukan 
sedikit sedimen sebagai sampel yang memadai, 5) berasal 
dari tumbuhan yang membentuk vegetasi suatu area 
sehingga polen dan spora dapat digunakan untuk 
merekonstruksi vegetasi baik lokal maupun regional yang 
berada disekeliling lingkungan pengendapannya (Moore & 
Webb, 1978; Birk & Birks, 1980; Morley, 1990). 

Serbuk sari bunga (polen) dan atau spora dari 
tumbuhan mangrove yang tumbuh di kawasan tersebut baik 
pada masa sekarang maupun masa lampau dan telah 
terendapkan dalam sedimen berupa fosil, merupakan bukti 
palinologi yang sangat penting. Bukti palinologi ini 
merupakan representasi dari tumbuhan mangrove sehingga 
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dapat menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan 
mangrove beserta vegetasinya. Bukti palinologi telah 
digunakan  untuk merekonstruksi lingkungan, iklim dan 
sejarah flora suatu daerah (Rahardjo et al., 1998; Setijadi, 
2001; Maloney, 2002; Graham, 2002) namun sejauh ini 
penggunaan tersebut masih terbatas pada lingkungan 
geologi. Penggunaan bukti-bukti palinologi untuk 
mengetahui vegetasi suatu kawasan mangrove belum 
pernah dilakukan. 

Pantai Kaliuntu merupakan suatu kawasan yang 
vegetasi hutan mengrovenya sudah mengalami replanting.
Tumbuhan mangrove yang ditanam disana terutama dari 
genus Rhizophora yang meliputi Rhizophora apiculata, 
Rhizophora mucronata dan Rhizophora stylosa.

Analisis polen dan spora berdasarkan urutan lapisan 
sedimen merupakan satu cara penelusuran vegetasi. 
Pengambilan dan analisis sedimen dari daerah pantai 
Kaliuntu diharapkan dapat diketahui fenomena vegetasi  
hutan mangrove di kawasan ini. Tujuan penelitian ini 
mengetahui dan mengidentifikasi jenis – jenis tumbuhan 
mangrove di daerah pantai Kaliuntu berdasarkan bukti-bukti 
polennya. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian palinologi ini dilakukan di pantai Kaliuntu 
Rembang .  Penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu: 

Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan dilakukan dengan cara 

penjelajahan di sepanjang garis pantai untuk mengambil 
sampel sedimen pengendapan polen tumbuhan mangrove. 
Sampel sedimen diambil dengan pengeboran 
menggunakan bor tangan yang berdiameter 4 cm 
(modifikasi Metode Willard & Holmes, 1999). Pengeboran 
dilakukan saat pasang terendah air laut dengan titik 
pengeboran yang ditentukan dengan metode transek 
(English et al.,1994). Pengeboran dimulai dari tepi laut yang 
ada hutan mangrovenya dan diusahakan yang tidak/jarang 
ada aktifitas manusia didaerah tersebut, dengan interval 
jarak 100 meter sebanyak tiga titik. Sampel sedimen yang 
sudah diperoleh kemudian dikeringkan dan ditutup dengan 
plastik untuk mengurangi kontaminasi polen, selanjutnya 
dianalisis di laboratorium. Data-data sedimen dan 
lingkungan sekitar pengendapan juga diamati, seperti 
jenis/tipe tanah atau lapisan sedimen. Vegetasi dan zonasi 
mangrove yang masih ada juga dicatat dan digunakan 
sebagai data kompilasi serta pembanding.  

Penelitian Laboratorium 
Penelitian dilaksanakan di laboratorium Palinologi 

FIKTM ITB, meliputi preparasi sampel sedimen, analisis 
deskriptif dan  penyusunan data. Sampel sedimen 
dipreparasi  dengan metode Asetolisis untuk palinologi, 
yaitu : 50 g sampel sedimen kering direndam dalam HCl 
50% selama 2 jam untuk menghilangkan karbonat, 
kemudian dinetralkan dengan akuades. Untuk 
memaksimalkan hasil dilakukan asetolisis dengan asam 
sulfat kemudian dinetralkan kembali. Sampel yang sudah 
netral tadi direndam lagi dengan HF 40% selama 24 jam 
untuk menghilangkan silikat, kemudian dinetralkan; setelah 
itu direndam kembali dalam HCl 50% selama 30 menit dan 
dinetralkan. Fraksi organik yang terapung diambil dengan 
pipet, kemudian dinetralkan, setelah itu dioksidasi dengan 
HNO3 selama 2 menit dan dinetralkan kembali. Untuk 

menghilangkan asam humat (humic acid) sampel yang 
sudah diproses tadi direndam dalam KOH 5% panas 
selama 5 menit dan dinetralkan kembali. Hasilnya disaring 
dengan saringan nilon yang berukuran 5 m, setelah itu 
dibuat slide dalam media enthelan  yang merupakan 
sediaan mikroskop. 

Parameter penelitian yang diamati adalah sifat dan ciri 
polen dalam hal ukuran, bentuk, ornamentasi serta 
apertura. Ukuran sampel yang diteliti harus sama dan 
homogenitas selalu dipertahankan sehingga jumlah 
kuantitatif setiap jenis atau taksa tumbuhan dapat 
dibandingkan antara masing-masing sampel. Kisaran 
kuantitatif jumlah jenis atau taksa adalah 100-300. 

Analisis diskriptif yaitu identifikasi polen dengan 
menggunakan mikroskop binokuler perbesaran 250X, 400X 
dan 1000X. Acuan yang digunakan dalam identifikasi 
antara lain: Erdtman (1952), Kapp (1969), Huang (1972), 
Nakamura (1980), Faegri & Iversen (1989), Graham (2002). 
Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan program 
Palaeontological Statistics (PAST ver 0.99).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Hutan Mangrove Saat Ini 
Hutan mangrove di kawasan ini didominasi oleh famili 

Rhizophoraceae terutama Rhizophora apiculta, R 
mucronata dan R. stylosa. Beberapa spesies Sonneratia 
alba  serta S. caseolaris juga ada dengan ukuran pohon 
yang cukup besar 3-4 m tingginya, dan terletak sekitar 300 
m dari perumahan penduduk. Hutan mangrove ini sudah 
merupakan hutan campuran antara spesies yang tumbuh 
alami dan spesies hasil rehabilitasi/replanting oleh 
masyarakat sekitar, sehingga zonasinya sudah tidak bisa 
dibedakan. Luasnya sekitar 13 ha dengan ketebalan hutan 
kurang lebih 100 m; substratnya terutama terdiri dari pasir 
dan lanau; suhu perairannya 25 C dengan kadar DO 4-
5mg/l dan salinitas 3,5g/100ml. Di sekitar kawasan 
mangrove ini, masyarakat mengusahakan tambak ikan, 
udang dan garam. 

Bukti Polen Dan Spora Yang Ditemukan Dalam Sedimen 
Sampai Kedalaman 10 cm 

Berdasarkan bukti-bukti palinologi yang diperoleh 
menunjukkan bahwa flora hutan mangrove di Kaliuntu 
Rembang didominasi oleh polen tipe Rhizophoraceae. Tipe 
polen ini dimiliki oleh anggota famili Rhizophoraceae 
terutama Rhizophora apiculta, R. mucronata dan R. stylosa
dan mempunyai ciri bentuk polen yang sama yaitu 
tricolporate, subprolate, circular pada pandangan polar 
dengan eksine reticulate halus.  

Tumbuhan mangrove dari famili Rhizophoraceae 
terutama Rhizophora apiculta, R. mucronata dan R. stylosa
serta Bruguiera ghimnorrhiza memang mendominasi di 
pantai-pantai di utara Jawa Tengah termasuk yang 
dijadikan lokasi penelitian ini, karena sifat tumbuhan dari 
famili ini memang kosmopolit dan mudah hidup serta 
tumbuh pada substrat berlumpur. Adanya akar tunjang 
serta sifat perkecambahannya yang vivipari juga lebih 
memudahkan tumbuhan ini untuk membentuk komunitas 
baru pada daerah yang berlumpur. Anggota famili 
Rhizophoraceae juga termasuk jenis mangrove pioner yang 
memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi terhadap berbagai 
kondisi lingkungan pesisir yang sangat ekstrim (Noor, dkk., 
1999).
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Tabel 1.  Jenis/tipe polen dan spora yang ditemukan dalam sedimen pantai Kaliuntu Rembang sampai kedalaman 10cm. 

No Rerata Jumlah dan Prosentase Jumlah Polen dan Spora Tipe polen/spora 
Rmbg1 Rmbg2 Rmbg3 Rmbg4 Rmbg5 Jumlah % 

1 Rhizophoraceae 92.00 43.00 101.00 91.00 94.00 421.00 45.27
2 Sonneratia caseolaris 18.00 54.00 21.00 21.00 6.00 120.00 12.90
3 Sonneratia alba 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 6.00 0.65
4 Avicennia sp 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.32
5 Pinus sp 5.00 0.00 7.00 0.00 3.00 15.00 1.61
6 Malvaceae 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 0.43
7 Macaranga sp 6.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00 0.75
8 Castanopsis sp 7.00 4.00 24.00 2.00 10.00 47.00 5.05
9 Sapotaceae 1.00 0.00 3.00 0.00 2.00 6.00 0.65

10 Calophyllum inophyllum 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.22
11 Nypha fruticans 3.00 0.00 2.00 0.00 8.00 13.00 1.40
12 Pandanus sp 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.22
13 Excoecaria agallocha 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.11
14 Casuarina equisetifolia 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 4.00 0.43
15 Myrtaceae 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 0.32
16 Podocarpus imbricatus 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.43
17 Gramineae 21.00 6.00 4.00 7.00 20.00 58.00 6.24
18 Cyperaceae 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.32
19 Croton sp 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 4.00 0.43
20 Chenopodiacea 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 4.00 0.43
21 Polygonum sp 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00 0.32
22 Acrostichum aureum 3.00 0.00 0.00 6.00 5.00 14.00 1.51
23 Polypodium sp 8.00 9.00 13.00 7.00 23.00 60.00 6.45
24 Pteris sp 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 5.00 0.54
25 Psilotum sp 28.00 12.00 14.00 13.00 35.00 102.00 10.97
26 Cyathea sp 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00 0.43

27 Stenochlaena palustris 2.00 2.00 2.00 6.00 3.00 15.00 1.61

204.00 138.00 205.00 162.00 221.00 930.00 100.00

Avicennia sp. Calophyllum inophyllum Castanopsis sp. Nypha fructicans    Rhizophora sp

     
Sapotaceae type Stenochlaena palustris Macaranga sp    Excoecaria agallocha 

Gambar 1.  jenis/tipe polen dan spora yang ditemukan dalam sedimen pantai Kaliuntu Rembang sampai kedalaman 10cm 
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Kelompok Ekologi Flora Berdasarkan Habitus 
Penghasil Polen dan Sporanya
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Gambar 2. Kelompok ekologi flora berdasarkan habitus penghasil 
polen dan spora

Secara umum hasil preparasi dan analisis dari sedimen 
sampai kedalaman 10 cm yang ditunjukkan oleh Rmbg 1 
(kedalaman 2cm), sampai Rmbg 5 (kedalaman 10cm), 
berhasil didapatkan 27 tipe/jenis polen dan spora dari 
sedimen pantai Kaliuntu Rembang. Dengan 
mengidentifikasi polen dan spora akan diketahui takson 
penghasilnya sampai tingkat taksa tertentu bahkan sampai 
ke tingkat spesies (Birks & Birks, 1980), yang berarti pada 
penelitian ini didapatkan 27 taksa tumbuhan penghasil 
polen dan spora. Polen tumbuhan mangrove (seperti  
Rhizophoraceae, Sonneratia sp, Avicennia sp) ditemukan 
berasosiasi dengan polen tumbuhan darat/terestrial 
(misalnya Gramineae, Psilotum sp, Pinus sp, Castanopsis
sp dan Polypodium sp), dimana jenis/tipe dari famili 
Rhizophoraceae mendominasi sebesar 45,27%. 
Keberadaan Rhizophoraceae merupakan tumbuhan 
karakteristik hutan mangrove (Whitten et al.,1984), dan 
termasuk mangrove sejati (Noor, dkk.,1999). Golongan 
Gramineae (rumput-rumputan), Psilotum sp dan 
Polypodium sp (pteridofita) juga menunjukkan dominasinya 
sebesar 6,24%, 10,97% dan 6,30%. 

Terdapatnya polen dari  Gramineae yang berasosiasi 
dengan polen tumbuhan mangrove mengindikasikan 
adanya pengaruh yang cukup signifikan dari iklim atau 
kondisi terestrial/darat pada pantai ini karena Gramineae 
termasuk tumbuhan pioner yang menjadi penanda kondisi 
terestrial/darat. Keberadaan Psilotum sp (10,62%)  dan 
Polypodium sp (6,30%) mempertegas pengaruh iklim 
terrestrial/darat terhadap pantai Kaliuntu, karena keduanya 
termasuk tumbuhan paku (pteridofita) yang bersifat 
kosmopolit terrestrial dan mampu tumbuh dari daerah 
pegunungan, dataran rendah sampai pesisir. 

Berdasarkan bukti palinologi yang diperoleh, taksa 
tumbuhan penghasilnya kemudian dikelompokkan 
berdasarkan habitusnya. Hasil pengelompokan ekologi 
berdasarkan habitus tumbuhan penghasil polen dan spora 
disajikan dalam gambar 1. AP (Arboreal Pollen) 
menunjukkan bahwa polen berasal dari tumbuhan bentuk 
pohon, sedangkan NAP (Non Arboreal Pollen) 
menunjukkan bahwa polen berasal dari tumbuhan bentuk 
selain pohon yang berarti herba dan semak. Sedangkan 
spora berasal dari tumbuhan lumut (briofita) dan paku 
(pteridofita). Hasil di atas memberi gambaran bahwa hutan 
mangrove pantai Kaliuntu Rembang tersusun terutama oleh 
tumbuhan bentuk (berhabitus) pohon. 

Apabila dibandingkan antara kondisi hutan mangove 
saat ini (yang masih hidup) dengan yang ada dalam 
sedimen (berupa fosil, bukti palinologi) ternyata 
keanekaragaman berdasarkan fosil jauh lebih tinggi. 
Berdasarkan hal ini bisa diperkirakan bahwa keanekaragam 
hutan mangrove di pantai Kaliuntu Rembang pada masa 
lampau/dahulu sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu 
keanekaragaman ini menurun karena pengaruh kegiatan 
antropogenik yang sangat tinggi yaitu pembukaan areal 
perikanan dan pertambakan maupun industri yang 
dilakukan dengan menebangi hutan mangove. Akibatnya 
bukan saja jumlahnya menurun tetapi 
keanekaragamannyapun juga berkurang. 

Hasil analisis statistik terhadap polen dan spora yang 
ditemukan dapat diketahui bahwa pantai Kaliuntu Rembang 
mempunyai indeks keanekaragaman yang kecil (Indeks 
Shannon-Wienner, H’ <2), tetapi mempunyai 
kemerataan/ekuibilitas lebih dari 60% untuk taksa-taksa 
tumbuhannya.  

Nilai associatian similarity kedua pantai berdasarkan 
bukti polennya menunjukkan bahwa kesamaan/similaritas 
asosiasi tumbuhan mangrove antar kedalaman core 
mempunyai nilai minimal 0,6153  yang berarti asoasiasi 
flora/vegetasi penyususn hutan mangrove antar lapisan 
pantai ini paling tidak mempunyai kesamaan sekitar 61,53 
% (tabel 3). Hal ini lebih diperkuat dengan hasil analisis 
cluster berdasarkan Indeks Similaritas Simpson dalam 
gambar 3. 

Tabel 2. Hasil analisis statistik berdasarkan tipe/jenis polen yang 
ditemukan

  Rmbg1 Rmbg2 Rmbg3 Rmbg4 Rmbg5
Taxa 19 11 20 13 20

Individuals 204 138 205 162 221
Dominance 0.2458 0.266 0.2781 0.3461 0.2304
Shannon indx 1.951 1.659 1.87 1.606 1.986
Simpson indx 0.7542 0.734 0.7219 0.6539 0.7696
Equitability 0.6625 0.6919 0.6241 0.6263 0.6629

Tabel 3. Nilai associatian similarity berdasarkan Indeks Similaritas 
Simpson

  Rmbg1 Rmbg2 Rmbg3 Rmbg4 Rmbg5 
Rmbg1 1 0 0 0 0
Rmbg2 0.7273 1 0 0 0
Rmbg3 0.7895 0.727273 1 0 0
Rmbg4 0.6923 0.818182 0.615385 1 0
Rmbg5 0.8421 0.818182 0.8 0.769231 1
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Gambar 3. hasil analisis cluster berdasarkan Indeks Similaritas 
Simpson terhadap tipe/jenis polen yang ditemukan dalam berbagai 
lapisan sedimen pantai sampai kedalaman 10 cm. 

   
Hal ini memberi gambaran  bahwa berdasarkan 

tipe/jenis polen yang ditemukan dalam berbagai lapisan 
sedimen pantai sampai kedalaman 10cm menunjukkan 
bahwa pantai Kaliuntu Rembang merupakan satu zona atau 
kumpulan dengan nilai similaritas asosiasi hutan 
mangrovenya cukup tinggi. Hal ini juga mengindikasikan 
bahwa pantai ini mempunyai kondisi lingkungan yang relatif 
stabil.

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 
Berdasarkan  tipe/jenis polen yang ditemukan ternyata 

pantai Kaliuntu Rembang  mempunyai keanekaragaman 
flora mencapai 27 taksa tumbuhan. 

Dominasi terbesar dimiliki tumbuhan mangrove 
Rhizophora sp (tipe polen Rhizophoraceae) sebesar 
45,27%.

 Kondisi lingkungan hutan mangrove berdasarkan polen 
yang ditemukan menunjukkan kecenderungan yang relatif 
stabil.
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ABSTRACT 

This research in coastal area of Dumai has been completed in September untill Desember 2003. The aim of this research was to collect 
basic data of mangrove ecosystem which covered inventory of biodiversity and ecology structure by using primary and secondary data. 
Primary data of mangrove forest ecosystem has been collected by line transect method while secondary data was collected by study
literature and previous study report. The result showed that there were 17 types of primary mangrove and 18 types of secondary mangrove. 
The main value indeks in every study area indicated that in the study area I and IV, Xylocarpus granatum had high value as 104,53 and 
104,22 subsequently. In the study area II, III and V, Rhizophora apiculata had the high value which subsequently were 114,39, 108,81 and 
110,19. There were two main extinct spesies of mangrove, which are Scyphiphora hydrophyllaceae (Cingam/Perepat Lanang) and 
Sonneratia ovata (Kedabu), in which exceptional management is needed for sustainability of these species.  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

     Mangrove merupakan formasi-formasi tumbuhan 
pantai yang khas di sepanjang pantai tropis dan sub tropis 
yang terlindung. Formasi mangrove merupakan perpaduan 
antara daratan dan lautan. Mangrove tergantung pada air 
laut dan air tawar sebagai sumber kehidupannya serta pada 
endapan debu (silt) dari erosi daerah hulu sebagai bahan 
pendukung substratnya. Air pasang memberi makanan bagi 
mangrove sedangkan air sungai yang kaya mineral akan 
memperkaya sedimen dan rawa tempat mangrove tumbuh. 
Dengan demikian bentuk mangrove dan keberadaannya 
dirawat oleh pengaruh darat dan laut (FAO, 1994). 
Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas, mulai 
dari pantai-pantai berlumpur di Sumatera, Kalimantan dan 
Irian Jaya sampai pada pantai-pantai dari pulau-pulau kecil 
serta daerah intertidal dari gugusan karang lepas pantai. 
Oleh karena itu, mangrove memainkan peran yang sangat 
vital terhadap pembangunan ekonomi dan sosial pada 
masyarakat pantai disepanjang kepulauan Indonesia. 

      Propinsi Riau memiliki mangrove seluas 234.517 
hektar (1997) dan terkonsentrasi di tiga kabupaten 
(sebelum pemekaran) yaitu dengan rincian 29 % (66.920 
hektar) berada di Kabupaten Bengkalis, 14 % (31.697 
hektar) berada di Kabupaten. Kepulauan Riau dan 

sebagian besar berada di kabupaten Indragiri Hilir yaitu 57 
% (135.900 hektar). Dalam satu dasawarsa (1987-1997) 
kerusakan mangrove di Propinsi Riau mencapai 43.935 
hektar (18.7%) (Dinas Kehutanan Dati I Riau, 
1997). Secara umum kerusakan mangrove di Propinsi Riau 
disebabkan oleh penebangan yang berlebihan untuk 
pemenuhan kebutuhan panglong arang maupun kebutuhan 
bahan bangunan, konversi lahan untuk perluasan 
pemukiman, industri, pelabuhan maupun lahan budidaya 
dan pencemaran perairan. Akibat kerusakan tersebut 
berdampak pada berkurangnya luasan hutan mangrove, 
hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya hasil 
tangkapan ikan dan abrasi yang menyebabkan berubahnya 
garis pantai.

     Kota Dumai sebagai salah satu kota pesisir di 
Propinsi Riau yang memiliki bentangan mangrove 
disepanjang pesisir pantai dikhawatirkan mengalami 
masalah seperti disebutkan diatas. Salah satu upaya untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah dengan merumuskan 
berbagai persoalan yang dihadapi kemudian disandingkan 
dengan kondisi terkini melalui pengumpulan seluruh basis 
data hutan mangrove. 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan 
basis data ekosistem mangrove yang meliputi inventarisasi 
keanekaragaman hayati dan struktur ekologi yang berfungsi 
untuk pengelolaan hutan mangrove di Kota Dumai. 

Alamat Korespondensi: 
Jl. Beringin 308 Mariana Palembang
Email: ekopesisir@yahoo.com 
Tel./Fax.: 0711-537194/0711-537205
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BAHAN DAN METODE 

Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan 
September hingga Desember 2003. Daerah penelitian 
mencakup seluruh kawasan pesisir Kota Dumai. Untuk 
pengamatan, ekosistem mangrove dibagi menjadi 5 
kawasan dengan tujuan untuk memudahkan dalam 
pengamatan dan analisa data. Masing-masing kawasan 
tersebut adalah: Kawasan I di Kelurahan Batu Teritip, 
Kawasan II meliputi Kelurahan Basilam Baru dan Batu 
Teritip, Kawasan III di Kelurahan Basilam Baru, Kawasan IV 
meliputi Kelurahan Tanjung Penyebal, Lubuk Gaung, 
Bangsal Aceh, Kelurahan Purnama dan Kelurahan 
Laksamana dan Kawasan V di Kelurahan Pelintung  

Alat dan Bahan 
Peralatan yang dipergunakan adalah GPS, Pisau, 

Ransel, Meteran, Pensil, Buku Lapangan, Tali Nilon, 
Sarung tangan, Buku Identifikasi, Teropong, Kaca 
Pembesar dan Pinset. Untuk pembuatan herbarium, alat 
dan bahan yang dipergunakan adalah tali, gunting, kertas 
koran, label. Untuk pengukuran kualitas air digunakan 
Water quality Checker U-10 merk Horiba dan kecerahan 
digunakan sechi disk Sebagai sarana transportasi menuju 
kawasan mangrove digunakan speed boat.

Cara Kerja 

Metode Pengumpulan Data  
Data yang digunakan studi ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui survey 
dengan melakukan pengukuran dan pengamatan 
dilapangan seperti pengukuran kualitas air, mangrove dan 
jenis flora yang ada. Sedangkan data sekunder diperoleh 
dari literatur-literatur pustaka dan laporan serta hasil  
survey dari studi yang berkaitan.  

Penilaian Ekosistem Mangrove 
Pengumpulan data ekosistem hutan mangrove pada 

penelitian ini menggunakan metode transek garis. Transek-
transek garis ditetapkan dari arah laut tegak lurus terhadap 
garis pantai kearah darat sepanjang zonasi hutan 
mangrove. Kemudian pada setiap zona hutan mengrove 
yang berada di sepanjang transek garis, diletakkan secara 
acak petak-petak contoh (plot) berbentuk bujursangkar 
dengan ukuran 10 m x 10 m dan dilakukan 
pendeterminasian setiap jenis tumbuhan mangrove yang 
ada dan mengukur diameter batang setiap jenis, Jumlah 
garis transek yang diambil pada penelitian ini sebanyak 45 
garis transek. Setiap garis terdiri dari 3 plot yang diambil 
didepan, tengah dan peralihan antara vegetasi darat dan 
mangrove, sehingga jumlah plot seluruhnya sebesar 135 
plot. Jika tidak diketahui nama dan jenisnya diambil contoh 
vegetasi  mangrove berupa kulit batang, daun, bunga serta 
buahnya untuk diidentifikasi dilaboratorium, serta dicatat 
ciri-ciri spesifik dari jenis tersebut seperti bentuk akar dan 
lain-lain. Kemudian disamping data mangrove sejati juga 
dilakukan pengambilan data terhadap mangrove ikutan. 
Data tersebut hanya berupa identifikasi jenis saja.  

 Pengambilan data ini dimaksudkan untuk 
mengetahui keanekaragaman flora dalam ekosistem 
mangrove di Kota Dumai. Kemudian data mangrove yang 
diambil hanya mangrove dewasa (mature) saja. Data-data 
ekosistem mangrove yang diambil adalah jenis, jumlah 
tegakan dan diameter pohon kemudian diolah lebih lanjut 
untuk memperoleh kerapatan jenis (Di), kerapatan relatif 
jenis (RDi), frekuensi jenis (Fi), frekuensi relatif jenis (RFi), 
penutupan jenis (Ci), penutupan relatif jenis (RCi) dan indek 
nilai penting (INP).

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman Hayati Hutan Mangrove  
Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati 

yang tinggi dengan sejumlah besar jenis endemik di 
masing-masing pulau sehingga dikenal 
sebagai pusat keanekaragaman hayati 
dunia. Keanekaragaman hayati mangrove 
merupakan perpaduan antara flora dan 
fauna yang saling tergantung satu dengan 
yang lainnya. Habitat mangrove mempunyai 
keanekaragaman hayati yang rendah 
disebabkan hambatan bio-kimiawi yang ada 
diwilayah yang sempit diantara darat dan 
laut. Namun hubungan kedua wilayah 
tersebut mempunyai arti bahwa 
keanekaragaman hayati yang ada disekitar 
mangrove juga harus dipertimbangkan, 
sehingga total keanekaragaman hayati 
ekosistem  mangrove menjadi lebih tinggi.  

 Mangrove Sejati 
Di Indonesia sendiri, terdapat perbedaan 

dalam hal keanekaragaman jenis mangrove 
antara satu pulau dengan pulau lainnya. 
Dari 202 jenis mangrove yang telah 
diketahui, 166 jenis terdapat di Jawa, 157 
jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 
142 jenis di Irian Jaya, 135 jenis di 
Sulawesi, 133 jenis di Maluku dan 120 jenis 
di Sunda Kecil (Noor et al, 1999). Gambar 1. Peta Wilayah Studi Meliputi Seluruh Kawasan Pesisir Kota Dumai 
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Sedangkan menurut Kusmana (1997) jenis mangrove sejati 
yang terdapat di Pulau Sumatera berjumlah 30 jenis yang 
tersebar dibagian pantai barat maupun pantai timur Pulau 
Sumatera. Namun demikian hanya terdapat kurang lebih 47 
jenis tumbuhan mangrove sejati di Indonesia. Hasil 
penelitian yang dilakukan di kawasan pesisir Kota Dumai 
diperoleh 17 jenis mangrove sejati (Tabel 1.)  

 Di Indonesia terdapat 14  jenis  mangrove yang langka, 
lima jenis diantaranya merupakan jenis yang umum 
setempat tetapi langka secara global, sehingga berstatus 
rentan dan memerlukan perhatian khusus untuk 
pengelolaannya. Jenis-jenis tersebut adalah Ceriops 
decandra, Scyphiphora hydrophyllaceae, Quassia indica, 
Sonneratia ovata dan Rhododendron brookeanum. Dari 17 
jenis mangrove dewasa yang hidup dikawasan pesisir Kota 
Dumai terdapat 2 jenis vegetasi mangrove yang langka 
secara global yakni Scyphiphora hydrophyllaceae
(Cingam/Perepat Lanang) dan Sonneratia ovata (Kedabu). 
Kedua jenis ini merupakan status rentan dan dalam 
pengelolaannya perlu perhatian yang khusus, sehingga 
kelestarian jenis ini tetap terjaga dimasa yang akan datang.. 

Keanekaragaman spesies pada Kawasan I terlihat lebih 
tinggi dari kawasan lainnya yaitu  ada 16 jenis mangrove 
dewasa yang ditemukan. Secara keseluruhan terlihat 
bahwa keanekaragaman mangrove di setiap kawasan Kota 
Dumai ini bervariasi yaitu antara 8 hingga 16 jenis (Tabel 
2). Beberapa spesies terlihat tersebar pada seluruh 
kawasan yaitu Lumnitzera littorea, Rhizophora apiculata,
Rhizophora mucronata, Schyphiphora hydrophyllacea dan 
Xylocarpus granatum. Selain itu ada spesies yang hanya 
ditemukan pada satu kawasan saja yaitu Avicenia marina
yang hanya ditemukan di Kawasan IV. Menurut keterangan 
masyarakat setempat Avicennia ini merupakan tanaman 
introduksi  dari daerah lain. Kemungkinan besar berasal 
dari Kabupaten Bengkalis. 

Hasil pengukuran beberapa faktor lingkungan selama 
penelitian memperlihatkan bahwa salinitas pada kawasan 
ini berkisar antara 21,4-28,9 permil. Kisaran salinitas di 
wilayah penelitian sudah termasuk kedalam kisaran 
toleransi salinitas bagi pertumbuhan Rhizophora, Bruguiera 
dan Ceriops. Magne dalam Fauziah (1998) menyatakan 
bahwa jenis-jenis Bruguiera umumnya tumbuh dengan baik 
pada daerah yang salinitas dibawah 25 permil, Rhizophora 
dapat toleran dalam kisaran salinitas luas (12 permil sampai 
55 permil) sedangkan Ceriops tagal memiliki toleransi 
salinitas (12 permil hingga 60 permil). Kondisi tanah di 
kawasan mangrove ini cenderung bersifat asam (3,5-6,0)  
dengan substrat berlumpur halus seperti pada kebanyakan 
tanah di Propinsi Riau. Kelihatannya faktor ini dapat ditolerir 
oleh Rhizophoraceae. Untuk faktor lingkungan seperti suhu 
perairan yang diukur langsung di lokasi penelitian diperoleh 
suhu perairan Kota Dumai 28,4o C hingga 31o C yang 
merupakan suhu yang  cocok bagi pertumbuhan mangrove 
pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Islami 
dalam Fauziah (1998) yang menyatakan suhu rata-rata 
ekosistem mangrove di Sumatera adalah 27-29o C, 
sedangkan suhu diatas 20o C ini merupakan suhu yang 
cocok bagi pertumbuhan vegetasi mangrove tersebut. 

Mangrove Ikutan 
Mangrove ikutan merupakan vegetasi yang masuk 

dalam asosiasi ekosistem  mangrove.Vegetasi ini 
sebenarnya merupakan vegetasi darat (terestrial), tetapi 
dapat hidup  berasosiasi dengan jenis-jenis tumbuhan 
mangrove. Terdapat 18 spesies mangrove ikutan yang 
dapat teridentifikasi  (Tabel 3). 

Kerapatan mangrove  
Kerapatan mangrove dewasa merupakan jumlah 

tegakan seluruh individu mangrove pada suatu area. 
Kerapatan ini dinyatakan dalam jumlah tegakan perhektar 
area. Kerapatan mangrove dewasa di Kota Dumai berkisar 
antara 1.741 - 2.742 batang perhektar. Kerapatan tertinggi 

Tabel 1. Jenis-jenis mangrove sejati yang dijumpai di kawasan 
pesisir kota Dumai.

No Jenis Family Nama Daerah 

1. Avicennia alba Avicenniaceae Api-api Putih 
2. Avicennia marina  Avicenniaceae Api-api Jambu 
3. Bruguiera

gymnorrhiza  
Rhizophoraceae Tumu

4. Bruguiera hainesii  Rhizophoraceae Berus Mata 
Buaya 

5. Bruguiera perviflora Rhizophoraceae Lenggadai
6. Ceriops tagal Rhizophoraceae Tingi
7. Excoecaria

agallocha
Euphorbiaceae Panggang

8. Heritiera littoralis Sterculiaceae Dungun
9. Lumnitzera littorea  Combretaceae Teruntum/Sesop 
10. Rhizophora 

apiculata
Rhizophoraceae Bakau Kecil 

11. Rhizophora 
mucronata  

Rhizophoraceae Bakau Besar 
(Belukap)

12. Rhizophora stylosa  Rhizophoraceae Bakau Merah 
13. Scyphiphora

hydrophyllacea
Rhizophoraceae Cingam/Perepat

Lanang
14. Sonneratia alba  Sonneratiaceae Perepat
15. Sonneratia ovata  Sonneratiaceae Kedabu
16. Xylocarpus

granatum  
Meliaceae Nyireh Bunga 

17. Xylocarpus
molluccensis  

Meliaceae Nyirih 

Tabel 2. Sebaran jenis mangrove di kawasan pesisir Kota Dumai 
Kawasan No Jenis I II III IV V

1. Avicennia alba + - - + -

2. Avicennia marina  - - - + -

3. Bruguiera gymnorrhiza  + + - + +

4. Bruguiera hainesii  + - + - +

5. Bruguiera perviflora  + + - + -

6. Ceriops tagal + + + + -

7. Excoecaria agallocha + - - + +

8. Heritiera littoralis + + + + +

9. Lumnitzera littorea  + - - + +

10. Rhizophora apiculata  + + + + +

11. Rhizophora mucronata  + + + + +

12. Rhizophora stylosa  + + + + -

13. Scyphiphora hydrophyllacea + + + + +

14. Sonneratia alba  + + - + +

15. Sonneratia ovata  + - - + -

16. Xylocarpus granatum  + + + + +

17. Xylocarpus molluccensis  + - - - +

16 10 8 15 11
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terdapat di Kawasan IV sedangkan kerapatan terendah 
terdapat di Kawasan V (Tabel 4). 

Kerapatan mangrove  
Kerapatan mangrove dewasa merupakan jumlah 

tegakan seluruh individu mangrove pada suatu area. 
Kerapatan ini dinyatakan dalam jumlah tegakan perhektar 
area. Kerapatan mangrove dewasa di Kota Dumai berkisar 
antara 1.741 - 2.742 batang perhektar. Kerapatan tertinggi 
terdapat di Kawasan IV sedangkan kerapatan terendah 
terdapat di Kawasan V (Tabel 4). 

Kerapatan jenis mangrove  
Kerapatan jenis merupakan jumlah tegakan suatu jenis 

mangrove dalam suatu unit area. Nilai ini menggambarkan 
banyaknya individu yang mendiami atau tumbuh dalam 
suatu area. Adanya informasi ini akan memberikan 
gambaran terhadap tingkat kerusakan yang dilakukan 
manusia terhadap ekosistem ini.  

Pada penelitian ini kerapatan jenis yang dihitung 
merupakan jumlah tegakan individu (batang) dalam satu 
hektar. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat nilai kerapatan 
jenis mangrove masing-masing kawasan di Kota Dumai. 
Pada Kawasan I, kerapatan vegetasi mangrove sebesar 
1.825,64 batang/ha, dengan kerapatan jenis tertinggi 
dijumpai pada jenis Xylocarpus granatum (576.92 
batang/ha) dan kerapatan jenis terendah pada jenis 
Scyphiphora hydrophyllacea (2,56 batang/ha). Pada 
Kawasan II, kerapatan vegetasi mangrove sebesar 

2.366,67 batang/ha dengan kerapatan jenis tertinggi 
dijumpai pada jenis Rhizophora apiculata (1.046,67 
batang/ha) dan kerapatan jenis terendah pada jenis 
Bruguiera gymnorrhiza dan Bruguiera perviflora (33,33 
batang/ha). Pada Kawasan III kerapatan vegetasi 
mangrove sebesar 1.988,89 batang/ha, dengan kerapatan 
jenis tertinggi dijumpai pada jenis Rhizophora apiculata
(711,11 batang/ha) dan Bruguiera hanesii.

Penutupan mangrove  
Penutupan mangrove adalah luas penutupan seluruh 

tumbuhan mangrove pada suatu area yang dinyatakan 
dengan meter persegi tiap hektar (m2/ha). Luas penutupan 
mangrove di Kota Dumai berkisar antara 321, 88 - 3.209,34 
m2/ha. Nilai penutupan terbesar terdapat di Kawasan I 
sedangkan yang terendah terdapat pada Kawasan III 
(Tabel 5). 

Penutupan jenis mangrove  
Penutupan jenis (Ci) merupakan luas penutupan suatu jenis 
mangrove dalam suatu unit area. Dalam penelitian ini luas 
penutupan jenis yang dihitung merupakan tutupan jenis 
vegetasi mangrove dalam setiap hektarnya (m2/ha). Hasil 
analisa penutupan jenis vegetasi mangrove masing–masing 
kawasan dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 
dapat dilihat, luas tutupan vegetasi mangrove masing-
masing kawasan di Kota Dumai. Pada kawasan I tutupan 
mangrove yang terluas di jumpai pada jenis Xylocarpus 
granatum dengan jumlah 48,4 % sedangkan pada Kawasan 
II di jumpai pada jenis Rhizophora apiculata dengan jumlah 
52,31 %. Untuk Kawasan III tutupan mangrove yang terluas 
dijumpai pada jenis Rhizophora apiculata dengan jumlah 
48,06 % dan Kawasan IV dan V masing-masing jenis 
Xylocarpus granatum dengan jumlah 55,99 % dan 
Rhizophora apiculata dengan jumlah 43,74 %.

Perbandingan kerapatan dengan penutupan mangrove  
Nilai penutupan jenis sangat tergantung dari besarnya 
batang tiap-tiap individu mangrove sedangkan nilai 
kerapatan sangat tergantung dari banyaknya jumlah batang 
mangrove dalam suatu area. Perbandingan antara kedua 
nilai ini akan menghasilkan gambaran mengenai rata-rata 
besarnya batang mangrove. Perbandingan kedua nilai ini 
akan menunjukkan apakah luasnya tutupan mangrove oleh 
besarnya batang atau  oleh karena   disebabkan banyaknya 
jumlah batang. Hasil kerapatan dengan penutupan 
mangrove dewasa menunjukkan bahwa perbandingan di  

Tabel 3. Jenis-jenis Vegetasi Mangrove Ikutan di Pesisir Kota 
Dumai

No. Nama Daerah Nama Ilmiah Famili 

1. Akar Tuba Deris trifoliata  Leguminosae 
2. Akasia Akasia mangium  Mimosaceae 
3. Apung-apung Scaveola taccada  Goodeniaceae 
4. Basang Siap Fynlansonia maritima  Asclepiadaceae 
5. Bogem Baringtonia Asiatica  Lecythidaceae 
6. Beringin Ficus microcarp  Moraceae 
7. Gambir Laut Clerodendron inerme  Verbanacea 
8. Gurah Calophylum inophyllum  Guttiferae 
9. Ketapang Terminalia cattapa  Combretaceae 
10. Kuntul Kambing Cerbera manghas  Asclepiadaceae 
11. Leban Vitex pubescens  Verbenaceae 
12. Nibung Oncosperma tigillaria  Aracaceae 
13. Pandan Laut Pandanus tectorius  Pandanaceae 
14. Rambut-rambut Passiflora foetida  Leguminosae 
15. Rotandini Flagellaria indica  Flagellariaceae 
16. Rukam Flacourtia rukam     Flacourtiaceae 
17. Senduduk Melastoma candidum  Melastomataceae 
18. Waru Thespesia populnea  Malvaceae 

Tabel 4. Kerapatan dan Kerapatan Jenis Vegetasi Mangrove Masing-Masing Kawasan Di Kota Dumai.
Kawasan NO Spesies I II III IV V

1 Avicennia alba 7,69 - - 54,55 -
2 Avicennia marina - - - 112,12 -
3 Bruguiera gymnorrhiza 197,44 33,33 - 21,21 16,67
4 Bruguiera hainesii 48,72 - 466,67 - 33,33
5 Bruguiera perviflora 100,00 33,33 - 18,18 -
6 Ceriops tagal 5,13 53,33 22,22 6  96,97 -
7 Excoecaria agallocha 10,26 - - 6,06 50,00
8 Heritiera littoralis 20,51 - - 33,33 50,00
9 Lumnitzera littorea 51,28 106,67 333,33 245,45 333,33
10 Rhizophora apiculata 484,62 1.046,67 711,11 884,85 600,00
11 Rhizophora mucronata 12,82 106,67 100,00 175,76 33,33
12 Rhizophora stylosa 48,72 146,67 66,67 81,82 -
13 Scyphiphora hydrophyllacea 2,56 253,33 222,22 200,00 50,00
14 Sonneratia alba 241,03 60,00 - 63,64 58,33
15 Sonneratia ovata 7,69 - - 24,24 -
16 Xylocarpus granatum 576,92 526,67 66,67 724,24 483,33
17 Xylocarpus molluccensis 10,26 - - - 33,33

Kerapatan 1.825,64 2.366,67 1.988,89 2.742,42 1.741,67
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Tabel 5. Penutupan Jenis Vegetasi Mangrove Dewasa Masing-Masing Kawasan Di Kota Dumai (m2/ha). 
Kawasan No. Spesies I II III IV V

1 Avicennia alba 0,27 - - 11,74 -

2 Avicennia marina - - - 24,88 -

3 Bruguiera gymnorrhiza 151,14 0,27 - 0,21 3,21

4 Bruguiera hainesii 7,83 - 66,89 - 0,83

5 Bruguiera perviflora 11,08 0,26 - 0,21 -

6 Ceriops tagal 0,06 7,70 0,16 4,84 -

7 Excoecaria agallocha 1,73 - - 0,20 2,88

8 Heritiera littoralis 5,02 - - 2,61 4,76

9 Lumnitzera littorea 15,52 49,58 60,51 68,35 203,45

10 Rhizophora apiculata 552,72 490,68 154,68 685,51 346,67

11 Rhizophora mucronata 0,23 5,00 1,73 36,61 7,17

12 Rhizophora stylosa 8,59 14,23 2,44 5,53 -

13 Scyphiphora hydrophyllacea - 41,53 34,08 51,24 7,17

14 Sonneratia alba 901,29 32,09 - 9,12 18,83

15 Sonneratia ovata 0,23 - - 0,87

16 Xylocarpus granatum 1.553,28 296,70 1,37 1.147,63 196,31

17 Xylocarpus molluccensis 0,24 - - - 1,23

Penutupan  3,209.34 938,04 321,88 2.049,54 792,52 

Tabel 6. Perbandingan Indeks Nilai Penting (INP) Masing-Masing Kawasan Di Kota Dumai 
Kawasan No. Spesies I II III IV V

1 Avicennia alba 1,37 - - 5,29 -
2 Avicennia marina - - - 7,12 -
3 Bruguiera gymnorrhiza 27,79 5,01 - 4,42 5,36
4 Bruguiera hainesii 8,57 - 48,41 - 6,02
5 Bruguiera perviflora 16,20 3,22 3,40 -
6 Ceriops tagal 2,17 13,79 5,33 9,23 -
7 Excoecaria agallocha 1,56 - - 1,14 15,23
8 Heritiera littoralis 2,23 - - 2,25 7,47
9 Lumnitzera littorea 6,12 38,36 48,06 24,10 48,81

10 Rhizophora apiculata 65,47 114,39 108,81 88,44 110,19
11 Rhizophora mucronata 3,54 6,83 13,90 12,74 6,82
12 Rhizophora stylosa 4,82 13,07 16,61 6,89 -
13 Scyphiphora hydrophyllacea 1,08 25,85 46,76 21,61 11,78
14 Sonneratia alba 49,78 9,53 - 6,40 13,73
15 Sonneratia ovata 1,37 - - 2,74 -
16 Xylocarpus granatum 104,53 69,96 12,11 104,22 68,52
17 Xylocarpus molluccensis 3,40 - - - 6,07

Jumlah 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Gambar 2. Perbandingan Kerapatan dengan Penutupan 
Mangrove Dewasa Pada Tiap-tiap Kawasan.  

Gambar 3. Perbandingan Indek Nilai Penting (INP) Pada Setiap 
Kawasan Di Kota Dumai  
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Kawasan I berbeda dengan Kawasan II, III, IV dan V 
(Gambar 2). lebih kecil daripada nilai penutupan sedangkan 
pada kawasan lain berlaku kebalikannya. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada Kawasan I rata-rata besar 
batang mangrove lebih besar dari kawasan lain sehingga 
dengan jumlah batang hanya 1.825 per hektar, mangrove 
dikawasan ini menutupi 3.209 meter persegi dalam setiap 
hektar.

Berbeda dengan Kawasan II dan III dengan jumlah 
batang 2.366 dan 1.988 batang perhektar ternyata hanya 
mendiami 938 dan 321 meter persegi dalam satu hektar. 
Secara geografis Kawasan I terletak jauh dari berbagai 
aktifitas manusia, sehingga keberadaan daerah ini relatif 
lebih aman jika dibandingkan dengan daerah lainnya. 
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa aktifitas 
manusia yang ada saat ini dapat mengakibatkan penurunan 
luasan dan pertumbuhan hutan mangrove di kawasan 
pesisir. Banyak faktor yang menyebabkan keberadaan 
hutan mangrove pada Kawasan I menjadi lebih baik 
kondisinya diantaranya adalah rendahnya penebangan dan 
pencemaran diwilayah tersebut.  

Indeks Nilai Penting (INP) 
Untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh atau 

peranan suatu jenis mangrove dalam suatu kawasan dapat 
dilihat dari indeks nilai pentingnya. Nilai penting suatu jenis 
(INP) berkisar antara 0-300. Perbandingan Indeks Nilai 
Penting (INP) masing-masing kawasan di Kota Dumai 
dapat dilihat pada Tabel 6.  

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat, pada Kawasan I, 
Jenis yang tertinggi yaitu Xylocarpus granatum (104,53), 
urutan kedua diikuti jenis Rhizophora apiculata (65,47) 
sedangkan yang terkecil dijumpai pada jenis Sonneratia  
ovata dan Avicennia alba (1,37). Kemudian pada Kawasan 
II INP yang tertinggi dapat kita lihat pada jenis Rhizophora 
apiculata (114,39) kemudian diikuti jenis Xylocarpus 
granatum (69,96) dan yang paling kecil yaitu jenis 
Bruguiera perviflora (3,22). Selanjutnya untuk Kawasan III 
persentase INP tertinggi, yaitu jenis Rhizophora apiculata
(108,81), Bruguiera hainesii (48,41) dan yang terkecil 
Ceriops tagal (5,33). Untuk Kawasan IV jenis mangrove 
dengan INP yang tertinggi dijumpai pada jenis Xylocarpus
granatum (104,22) kemudian diikuti jenis Rhizophora 
apiculata (88,44) dan yang terkecil Excoecaria agallocha
(1,14). Sedangkan pada Kawasan V persentase yang 
tertinggi yaitu jenis Rhizophora apiculata (110,19), 
kemudian jenis Xylocarpus granatum (68,52) dan yang 
terkecil yaitu jenis Bruguiera gymnorrhiza (5,36). 

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa pada tiap 
kawasan terdapat tiga spesies yang mempunyai peranan 
penting dalam membentuk ekosistem mangrove. Pada 
Kawasan I terlihat Sonneratia alba, Rhizopora apiculata dan 
Xylocarpus granatum merupakan spesies penting 
pembentuk ekosistem mangrove. Pada kawasan II 
Rhizopora apiculata, Lumnitzera littorea dan Xylocarpus 
granatum merupakan tiga spesies terpenting. Di kawasan 

III Rhizopora apiculata, Schyphipora hydrophyllacea,
Lumnitzera littorea dan Bruguiera hainesii merupakan 
empat spesies terpenting. Pada Kawasan IV hanya dua 
spesies yang terlihat menonjol yaitu Rhizopora apiculata
dan Xylocarpus granatum. Sedangkan pada kawasan V 
ada tiga spesies terpenting yaitu Rhizopora apiculata,
Xylocarpus granatum dan Lumnitzera littorea. 

KESIMPULAN 

Keanekaragaman hayati flora dalam hutan mangrove 
Kota Dumai dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini dapat 
dilihat pada ekosistem tersebut terdapat 17 jenis mangrove 
sejati dan 18 jenis mangrove ikutan yang tersebar diseluruh 
lokasi penelitian. 

Pada ekosistem mangrove Kota Dumai terdapat 2 jenis 
vegetasi mangrove yang langka secara global yakni 
Scyphiphora hydrophyllaceae (Cingam/PerepatLanang) dan 
Sonneratia ovata (Kedabu). Kedua jenis ini merupakan 
status rentan dan dalam pengelolaannya perlu perhatian 
yang khusus, sehingga kelestarian jenis ini tetap terjaga 
dimasa yang akan datang.  

Setiap kawasan terdapat tiga spesies yang mempunyai 
peranan penting dalam membentuk ekosistem mangrove. 
Kawasan I spesies yang mempunyai peranan penting 
adalah Sonneratia alba, Rhizopora apiculata dan 
Xylocarpus granatum. Pada kawasan II yaitu Rhizopora 
apiculata, Lumnitzera littorea dan Xylocarpus granatum
sedangkan kawasan III yaitu Rhizopora apiculata,
Schyphipora hydrophyllacea, Lumnitzera littorea dan 
Bruguiera hainesii merupakan empat spesies terpenting. 
Pada Kawasan IV hanya dua spesies yang terlihat 
menonjol yaitu Rhizopora apiculata dan Xylocarpus
granatum. Sedangkan pada kawasan V ada tiga spesies 
terpenting yaitu Rhizopora apiculata, Xylocarpus granatum
dan Lumnitzera littorea.
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ABSTRACT 

North Wakarumba is one of subdistrict lies in the north of Buton Island, close to North Buton Nature Reserve. More than 
one etnic live in this sub district such as Muna as the biggest ethnic. Muna people have unique behavior in the plant using 
and environment management including protecting forest and its surrounding area. Study on the plant usage as traditional 
medicinal plant has been done by interviewing local people. The result of the research was got 61 species of medicinal 
plants, where 6 species of them have never been published at the Index of Indonesian Medicinal Plants. Thirty-eight plants 
species could be found wildly and 16 of them occur in North Buton Nature Reserve areas. Bark of 10 species reported as 
after giving birth medicine. Grinding of Epipremnum pinnatum leaves could be used as wound medicine. Leaf of Terminalia 
catappa could be used as anti diarrhea.  
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PENDAHULUAN 

Tradisi dan pengetahuan masyarakat lokal di daerah 
pedalaman tentang pemanfaatan tumbuhan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari telah berlangsung sejak 
lama. Pengetahuan ini dimulai dengan dicobanya berbagai 
tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tradisi 
pemanfaatan tumbuhan sebagian telah dibuktikan 
kebenarannya secara ilmiah, namun masih banyak yang 
belum tercatat secara ilmiah dan disebarluaskan melalui 
publikasi-publikasi.  

Indonesia memiliki lebih dari 500 entri atau lema dalam 
kategori sosial budaya. Lema-lema itu sendiri bervariasi 
dalam kategori suku bangsa, sub suku bangsa, kelompok 
sosial masyarakat yang khas, komunitas masyarakat yang 
mendiami suatu pulau, dan lain-lainnya (Melalatoa, 1995). 
Lema-lema ini memiliki pengetahuan yang berbeda-beda 
dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di 
sekitarnya. Salah satu di antaranya adalah pemanfaatan 
tumbuhan untuk bahan obat tradisional.  

Pulau Buton merupakan salah satu pulau kecil di 
Propinsi Sulawesi Tenggara. Secara administrasi pulau ini 
terbagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Muna 
(mencakup Pulau Muna dan Pulau Buton bagian utara) dan 

Kabupaten Buton (mencakup Pulau Buton bagian selatan). 
Kawasan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara 
(SMBU) terletak di Kabupaten Muna, luasnya mencapai 
82.000 hektar. Kawasan ini dilaporkan mempunyai 
keanekaragaman jenis flora dan fauna yang cukup tinggi. 
Hal ini didukung oleh tipe-tipe ekosistem yang terdapat di 
dalamnya yaitu hutan bakau, hutan pantai, hutan dataran 
rendah dan hutan pegunungan rendah (BKSDA Sultra, 
1999). Kawasan SMBU merupakan salah satu lokasi di 
Pulau Buton yang banyak dikunjungi wisatawan domestik 
maupun mancanegara. Para wisatawan umumnya 
membawa peradaban modern yang dapat menggeser 
sejumlah pengetahuan lokal masyarakat setempat. Walujo 
(1991) mengemukakan bahwa proses modernisasi ternyata 
dengan mudah telah menggeser sejumlah pengetahuan 
lokal suku bangsa Indonesia di luar Pulau Jawa.  

Uraian di atas menimbulkan kekhawatiran akan semakin 
merosotnya pengetahuan lokal suku-suku bangsa 
dimasing-masing daerah di Indonesia. Selain itu penelitian 
yang terkait dengan keanekaragaman dan pemanfaatan 
flora oleh masyarakat di sekitar kawasan SMBU belum 
banyak dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat lokal di 
sekitar kawasan SMBU khususnya tentang tumbuhan obat. 

BAHAN DAN METODE 
Alamat Korespondensi: 
Juanda 18, Bogor 16122 
Email: herbogor@indo.net.id 
Tel./Fax.: 0251-322035 / 0251-336538 

Penelitian pemanfaatan tumbuhan sebagai obat 
tradisional dilakukan pada bulan April - Mei 2004 di empat 
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desa yang terjangkau sarana transportasi darat, yaitu Desa 
Wantulasi, Meleui, Irigasi dan Labuan Belanda (Gambar 1). 
Keempat desa tersebut termasuk dalam kecamatan 
Wakarumba Utara yang sebagian besar penduduknya 
merupakan pendatang dari suku Muna. Pengamatan 
lapangan dilakukan di dalam kawasan hutan SMBU 
maupun di luar kawasan (pekarangan, kebun, ladang, dan 
semak belukar).  

Pengumpulan data dan informasi pemanfaatan 
tumbuhan dilakukan dengan metode wawancara dan 
pengamatan langsung di lapangan. Wawancara dilakukan 
terhadap sumber utama yaitu para ahli pengobatan 
tradisional (dukun) dan penduduk lokal yang mengenal atau 
menggunakan  tetumbuhan di sekitarnya untuk mengobati 
suatu penyakit  (Rahayu dkk., 2002). Pengambilan cuplikan 
tumbuhan obat dilakukan secara acak,  khususnya di 
pekarangan yaitu sebanyak 10% dari jumlah kepala 
keluarga di empat desa yang diteliti. Setiap jenis tumbuhan 
yang dimanfaatkan sebagai bahan obat dicatat nama lokal, 
tempat tumbuh, bagian yang digunakan, cara penggunaan, 
dan kegunaannya. Jenis-jenis tumbuhan yang belum 
diketahui nama ilmiahnya diambil contoh herbariumnya 
untuk keperluan identifikasi di Herbarium Bogoriense. 
Pengamatan lapangan diperlukan guna mengetahui 
populasi dan tempat hidup tumbuhan obat tersebut. 

Keadaan umum lokasi penelitian. 
Wakarumba Utara merupakan salah satu kecamatan 

yang terletak di sebelah barat laut Suaka Margasatwa 
Buton Utara. Kecamatan ini termasuk dalam wilayah 
Kabupaten Muna, propinsi Sulawesi Tenggara. Secara 
administratif kecamatan ini terbagi menjadi  8 desa yaitu 
Wantulasi, Meleui, Irigasi, Labuan Belanda, Labuan Wolio, 
Labuan Bajo, Lasiwa, Labaraga, Laea dan Matalagi. 
Hubungan antar desa pada umumnya melalui laut  kecuali 
dua desa yang telah mengalami pemekaran masih dapat 
ditempuh dengan jalan darat. Penduduk di Kecamatan ini 
pada umumnya merupakan pendatang terutama dari suku 
Muna.  Penelitian dilakukan di empat desa yaitu Desa 

Wantulasi, Meleui, Irigasi dan Labuan Belanda. Di kawasan 
SMBU yang di jelajah adalah hutan di sekitar Gunung Wani 
pada ketinggian 100-600 m di atas permukaan laut. Hutan 
di  Gunung Wani merupakan hutan primer yang belum 
banyak mengalami kerusakan. Vegetasinya didominasi oleh 
pohon-pohon yang cukup tinggi, sedangkan vegetasi 
tumbuhan bawah didominasi oleh rotan-rotan yang masih 
sangat muda. Rotan yang tua di lokasi penelitian ini telah 
banyak diambil penduduk setempat dan dijadikan 
komoditas perdagangan ke luar daerah tersebut sehingga 
untuk mendapatkan koleksi rotan yang berbunga atau 
berbuah sangat sulit.. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tercatat 61 jenis tumbuhan yang telah dimanfaatkan 
masyarakat lokal di lokasi penelitian sebagai bahan obat 
tradisional (Tabel 1). Pada umumnya jenis-jenis tersebut 
merupakan tumbuhan liar. Berdasarkan perawakannya 
tumbuhan obat ini dapat berupa pohon, semak, perdu, dan 
liana.  Enam belas jenis di antaranya  ditemukan di 
kawasan SMBU, tiga jenis di antaranya yaitu soni (Dillenia 
serrata), betau (Calophyllum soulattri), dan kase-kase 
(Pometia pinnata) mempunyai kegunaan ganda, kulit 
kayunya sebagai obat dan kayunya digunakan untuk bahan  
bangunan, mebel atau perahu. 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam mengobati 
suatu penyakit, masyarakat Muna tidak hanya mengobati 
penyakit-penyakit yang umum dan ringan saja seperti kudis, 
bisul, kurap, gatal, tetapi juga mampu melakukan 
pengobatan penyakit yang cukup berat seperti darah tinggi, 
malaria, dan batu ginjal. Pengobatan terhadap penyakit ini 
dilakukan masyarakat setempat karena terdesak oleh 
kurang tersedianya fasilitas kesehatan dan jarak tempuh 
yang cukup jauh. Di Kecamatan ini hanya terdapat satu 
Puskesmas yang sangat sederhana. Untuk pengobatan 
darah tinggi masyarakat Muna menggunakan rebusan 
ramuan yang terdiri dari kulit batang niiwe (Cocos nucifera)
dan akar alang-alang (Imperata cylindrica) atau 
menggunakan sari daun patiwala (Lantana camara). Selain 
sebagai obat darah tinggi daun patiwala juga digunakan 
untuk pengobatan luka dan panas dalam. Dalam kitab 
“Usada Taru Pramana” (naskah cara pengobatan  
berbentuk dialog) dikemukakan bahwa daun  Lantana
camara digunakan sebagai obat rematik, sembelit dan 
bronchitis. Daun ini  mengandung lantadene, lantanolic 
acid, minyak atsiri dan mempunyai sifat antidemam, 
analgesik, (Suryadarma, 2005). Menurut Wijayakusuma, 
dkk. (1996); Windadri & Van Valkenburg (1999) dan 
Dalimartha (2000), daun Lantana camara digunakan untuk 
pengobatan sakit kulit, bisul, bengkak, gatal-gatal, panas 
tinggi, rheumatik, memar, dan luka. Sedangkan 
pemanfaatan daun patiwala maupun ramuan niiwe dengan 
akar alang-lang sebagai obat darah tinggi hingga kini belum 
pernah dilaporkan secara ilmiah sehingga diperlukan 
penelitian lebih lanjut.  

Gambar 1. Lokasi Penelitian

 Pengobatan darah tinggi dapat juga dengan cara 
meminum air parutan buah kapaya. Villegas (1997) 
melaporkan bahwa kandungan karpaina pada buah kapaya  
digunakan untuk mengurangi gangguan jantung, anti 
amuba, dan obat peluruh kencing, sedangkan bijinya 
sebagai peluruh cacing dan dapat menggugurkan 
kandungan. Penyakit darah tinggi merupakan salah satu 
penyakit yang berhubungan dengan adanya gangguan 
jantung. Dengan demikian, laporan Villegas (1997) dan 
pemanfaatan kapaya oleh masyarakat Muna saling terkait. 



FLORENTINA INDAH WINDARDI, DKK – Tumbuhan sumber obat masyarakat suku Muna 335

Tabel 1. Daftar jenis tumbuhan obat tradisional suku Muna di Kecamatan Wakarumba Utara, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 

Nama ilmiah Nama lokal Bagian yang 
digunakan 

Cara menggunakan Kegunaan

 Anacardiaceae 
 1. Mangifera indica L. Foo Kulit kayu Dicampur jenis lainnya (#), direbus, diminum  Obat pasca persalinan 
2. Spondias malayana Kosterm. * Gholo Kulit kayu Dicampur jenis lainnya (#), direbus, diminum Obat pasca persalinan 

Annonaceae
 3. Annona squamosa L. Sirikaya jawa 

Daun muda / 
pucuk Direbus, diminum Obat panas dalam 

Apocynaceae 
 4. Cerbera odollam Gaertn. Kafofo Daun Diiris-iris, direndam di minyak, dioleskan Obat kudis 
 5. Plumeria rubra L                            Dampaka Getah

Kulit kayu 
Diteteskan ke kapas, ditutupkan
Dicampur dengan jenis lainnya (#), direbus, diminum 

Obat gigi berlubang 
Obat pasca persalinan 

 6. Alstonia scholaris R.Br.    * Tongkoeya Kayu  Dicampur dengan jenis lainnya (#), direbus, diminum Obat pasca persalinan 

Araceae
 7 .Epipremnum pinnatum (L.) Engl. Kilangkilalai Daun Dipanaskan, diremas, dioleskan  Obat luka
Arecaceae
 8 .Cocos nucifera L. Niiwe 

Daun muda / 
pucuk

Dicampur akar alang-alang, direbus, diminum 
Obat darah tinggi 

Asteraceae
 9. Ageratum conyzoides L. Koba-oba Daun Diremas, dioleskan Obat luka 
10 Bidens pilosa L. Kadeu-deu Daun Di panggang, diremas, dioleskan Obat bengkak 

11. Blumea balsamifera  (L.) DC Kaembu-embu 
/ Ombu 

Daun Direbus, diminum 
Dicampur daun bontu & kasaga-saga, diremas, 
diminum pagi hari sebelum makan 

Obat pegal-pegal, 
Obat panas dalam 

Basellaceae
 12. Basella rubra L. Rondole Daun Diremas, disaring, diminum Obat panas dalam 
Bombacaceae
 13. Ceiba pentandra Gaertn.            Pakadawa

Daun

 Kulit kayu 

Dicampur daun ombu, kasaga-saga, bontu, diremas, 
diminum
Dicampur jenis lainnya (#), direbus, diminum 

Obat panas dalam 

Obat pasca persalinan 
Caricaceae
 14. Carica papaya L. Kapaya  

Daun / buah  Dicampur daun buamalaka, direbus, diminum 
Buah yang menempel batang diparut, saring, diminum 

Obat malaria 
Obat darah tinggi 

Clusiaceae
 15. Callophyllum inophyllum L. Dongkala Daun Daun dilukai, direndam dalam air, diteteskan Obat rabun mata 
 16 .Calophyllum soulattri Burm.f.  * Betau Biji Ditumbuk, dioleskan Obat sakit kulit (kudis) 

Combretaceae 
 17. Terminalia cattapa L. Tolihe

Daun / kulit 
kayu 

Direbus airnya diminum 
Dicampur jenis lainnya (#), direbus, diminum 

Obat Muntaber 
Obat pasca persalinan 

Crassulaceae
 18. Kalanchoe pinnata Pers. Taporindi Daun Ditumbuk, air untuk kompres Obat demam 
Cucurbitaceae
19. Trichosanthes tricuspidata Lour. 

Kaliman-
limantoke Daun + kapur sirih, diremas, dioleskan Obat kudis 

Dilleniaceae
 20. Dillenia serrata Thunb.   *           Soni Kulit kayu Direbus, diminum Obat muntah darah 
Euphorbiaceae
 21. Chromolaena odorata (L.) R.M. Komba-komba Daun & akar Direbus, diminum Obat mag & luka 
 22. Euphorbia hirta L. Kapati-pati Getah Dioleskan Mematangkan bisul 

 23.Jatropha curcas L. Entanga-tanga Empulur batang
muda

Dikikis, direndam, airnya diminum, bila perlu + kuning 
telur

 Obat kencing darah 

 24.Phylanthus urinaria L. Kaghai-ghai Seluruh
tumbuhan

Direbus, diminum Obat cacingan 

Fabaceae
 25. Tamarindus indica L. Sampalu Kulit kayu Dicampur jenis lainnya (#), direbus, diminum Obat pasca persalinan 
 26. Abrus precatorius L. Kasaga-saga Daun Dicampur daun bontu & ombu, diremas, diminum pagi 

hari sebelum makan 
 Obat panas dalam 

 27 .Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.   Dara-dara Buah Dibakar, bijinya ditumbuk, +air, disaring, diminum Obat demam 

 28. Cassia alata L. Seubandara Daun  + kapur sirih digosokkan  atau diiris, rendam di 
minyak, oleskan

Obat kurap 

 29. Erythrina lithosperma Miq. Roda berduri Daun Dicampur jenis lainnya (#), direbus, diminum Obat pasca persalinan 

 30. Leucaena leucocephala (Lam.) 
de Wit. 

Kalamandingan Buah Ditumbuk, diperas, diminum Obat cacingan 

 31.Sesbania grandiflora (L.) Pers. Kambadawa Daun Dicampur air & daun rondole, diremas-remas, 
diminum;
Diremas, diminum 

Obat panas dalam 

Obat batuk 
 32. Pongamia pinnata (L.) Merr.   *  Welagho/siwala

se
Kulit kayu Dicampur jenis lainnya (#), direbus, diminum Obat pasca persalinan 

Lamiaceae
 33. Hyptis spicigera Lam.                  Lansale Buah Dihirup-hirup Obat pilek 
 34. Orthosiphon aristatus (Bl.) Miq. Kumis kucing Daun Direbus, diminum Obat demam, kecing batu 

 35. Ocimum tenuiflorum L. Puno Daun  + garam, diremas, airnya diminum Obat cacingan 
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Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang hubungan 
kandungan kimia atau zat aktif dalam buah kapaya dengan 
penyembuhan penyakit darah tinggi. Beberapa masyarakat 
lokal lainnya di Indonesia juga telah memanfaatkan Carica 
papaya dalam pengobatan suatu penyakit, seperti suku 

Tolaki di Maligano (Kecamatan Muna Sulawesi Tenggara) 
menggunakan tumbukan halus daunnya sebagai obat 
penutup luka, sedangkan campuran ramuan daun kapaya 
yang kuning dengan kulit kayu Alstonia scholaris, batang
Tinospora crispa, dan garam digunakan sebagai obat 
malaria  (Windadri & Uji, 2003).

Tabel 1. (Lanjutan) 

Lecythydaceae 
36. Barringtonia racemosa  Bl       * Putah

Getah Dioleskan
Direndam, diminum 

Obat luka 
Obat berak darah 

Leeaceae
 37. Leea aculeata Bl. ex Spreng   * Sosorea

Empulur batang 
Dioleskan pada bagian yang sakit Obat cacar air 

 38. Leea aquea L.                          *  Rumba Buah Diremas, dioleskan Obat carar air & panas 
dalam

39. Leea indica (Burm.f.) Merr. Paratongku Daun Diremas, dioleskan Melemaskan payudara 

Malvaceae
40. Hibiscus tiliaceus L Bontu

Daun muda / 
pucuk

Dicampur daun kasaga-saga, buamalaka, ombu, 
kambadawa, kamena-mena, direbus, diminum 

Obat panas dalam 

Marantaceae
41 .Donax cannaeformis (G.Forst.) 
K.     Schuman. 

- Kayu  Ditumbuk, dioleskan Obat luka 

Menispermaceae 
42. Arcangelisia flava  (L.) Merr.        Katola Kayu  Didikis + asi, teteskan pada mata Obat trachom 
43. Tinospora crispa (L.) Hook.f. & 
Th.

Martawali Kayu  Direbus, airnya diminum Obat malaria 

Moraceae
44.. Ficus septica L.f. Libo Umbut Dikikis + asi, diperas, diteteskan  Obat trachom 
Moringaceae
45. Moringa oleifera Lam. Robanggai Kulit kayu Dikikis halus + air, dioleskan  Obat luka 
Myrtaceae 
46. Psidium guajava L. Buamalaka

Kulit kayu 
daun
daun muda 
/pucuk

Dicampur jenis lainnya (#), direbus, diminum 
direbus, diminum 
Direbus, diminum 
Dikunyah-kunyah, airnya ditelan 

Obat pasca persalinan  
Obat panas dalam & diare 
Obat batuk 

Poaceae
47. Imperata cylindrica (L.) Beauv. Alang-alang Akar Dicampur daun pucuk niiwe, direbus, diminum Obat batu ginjal 
 48 .Saccharum spontaneum L.        Towulambe Umbut Dikunyah, diisap airnya, ditelan  Obat batuk 

Polypodiaceae
49 .Drynaria sparsisora Moore     * Katimboka Batang Direbus, diminum Obat batu ginjal 
Rubiaceae
50. Morinda citrifolia L. Bangkudu Buah Diparut, diperas, diminum  Obat penyakit kuning 
Rutaceae
51. Acronycia pedunculata  (L.) 

Miq.  * 
Sauwia Kayu  Dikikis + asi, diperas, diteteskan  Obat trachom 

Sapindaceae
52. Pometia pinnata Y.R. Forster & 

Y.G. Forster.  *                  
Kase-kase Kulit kayu Ditumbuk, dioleskan Obat luka 

53. Schleichera oleosa (Lour.) 
Oken   * 

Kosambi Daun Dicampur daun buamalaka,direbus, diminum Obat berak darah  

Solanaceae
54. Physalis minima L. Roye 

Seluruh
tumbuhan Direbus, diminum Obat sakit dalam 

Sterculiaceae
55. Kleinhovia hospita L. Ghontoghe 

Daun muda / 
pucuk

Direbus, diminum 
Obat demam dan sayuran 

56. Melochia umbellata O. Stapf.  * Wonolita Daun Diremas-remas, digosokkan  Obat gatal-gatal / kudis 

Thymelaeaceae 
 57. Phaleria capitata Jack.            * Gaharu Biji Ditumbuk, dioleskan Obat sakit kulit 
Verbenaceae
 58. Clerodendrum speciosum 
Teysm. &  Binnerd. 

Kamena-mena Daun Dicampur daun ombu, direbus, diminum Obat panas dalam 

 59. Lantana camara L. Patiwala Daun Diremas, diteteskan
Direbus, diminum 

Obat luka,
Obat panas dalam & darah 
tinggi

60. Premna serratifolia L.                * Rogo Daun Direbus, diminum 
Diremas-remas, dioleskan  

Obat demam anak-anak 
Obat pilek 

Zingiberaceae
 61. Alpinia malaccensis (Burm.f.) 

Roscoe   * 

-
Akar Direbus, diminum Obat cacar air 

Keterangan:
*     = jenis yang terdapat di hutan kawasan SMBU 
+    = ramuan obat pasca persalinan 
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Masyarakat Wawonii di Pulau Wawonii, Sulawesi 
Tenggara juga memanfaatkan air rebusan akar dan daun 
kapaya yang menguning sebagai obat penurun panas dan 
malaria (Rahayu dan Prawiroatmodjo, 2005), demikian juga 
dengan masyarakat Tanimbar-Kei di Maluku Tenggara 
memanfaatkan daun dan akar kapaya untuk pengobatan 
malaria dan penambah nafsu makan (Purwanto, 2004). 
Malaria dan muntaber merupakan penyakit yang umum 
dijumpai di lokasi penelitian. Untuk menanggulangi penyakit 
malaria, masyarakat lokal selain menggunakan pengobatan 
secara medis, juga menggunakan pengobatan tradisional, 
antara lain minum air rebusan campuran daun kapaya 
dengan daun buah malaka (Psidium guajava). Perpaduan 
ramuan ini belum pernah dilaporkan secara ilmiah sehingga 
perlu dilakukan pengkajiannya.  

Selain dalam bentuk ramuan, pengobatan malaria dapat 
pula secara tunggal yaitu dengan menggunakan rebusan 
batang martawali (Tinospora crispa). Jenis ini juga 
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal suku Tolaki di 
Maligano (Windadri & Uji, 2003) dan masyarakat lokal suku 
Dayak Benuaq di Kutai Barat, Kalimantan Timur (Susiarti, 
2005). Masyarakat lokal di Pulau Wawonii menggunakan air 
rebusan batangnya sebagai tonikum dan perawatan pasca 
persalinan (Rahayu dkk, 2004). Di Malaysia dan Indonesia 
selain sebagai obat malaria, jenis ini secara internal 
dimanfaatkan untuk pengobatan kolera dan diabetes 
mellitus dan secara eksternal sebagai obat scabies dan 
pembengkakan (Yusuf dkk, 1999). Kandungan senyawa 
kimia yang terdapat pada batang dan daun martawali 
antara lain alkaloid, saponin, dan tannin, sedangkan 
flavanoid hanya ditemukan pada bagian batang (Susiarti, 
2005).

Di samping pemanfaatan dari beberapa jenis tumbuhan 
yang merupakan informasi baru, beberapa jenis tumbuhan 
obat lainnya seperti kilangkilalai (Epipremnum pinnatum), 
tolihe (Terminalia catappa), towulambe (Saccharum 
spontaneum), lansale (Hyptis spicigera), dan kafofo 
(Cerbera odollatum) mempunyai keunikan dalam cara 
pengambilan, penggunaan ataupun khasiatnya. 
Penggunaan kilangkilalai dalam pengobatan tradisional 
merupakan informasi baru salah satu tumbuhan obat di 
Indonesia. Penduduk lokal memanfaatkan daunnya yang 
dipanaskan, kemudian diremas-remas dan airnya 
diteteskan  atau dioleskan pada bagian yang sakit sebagai 
obat luka. Menurut masyarakat khasiatnya sebagai obat 
luka paling mujarab jika dibandingkan dengan tumbuhan 
obat luka lainnya. Dzu (2003) melaporkan bahwa daun jenis 
ini dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai macam 
penyakit dan sebagai tonik; di Singapura daunnya 
diperdagangkan dalam bentuk kering (teh), dan digunakan 
dalam pengobatan penyakit reumatik, kanker, dan menjaga 
kebugaran tubuh; di Vietnam seluruh bagian tumbuhan ini 
digunakan sebagai obat tradisional antara lain patah tulang, 
memar, rematik, mastitis, dan konjunctivitis; di Filipina 
getah tumbuhan ini digunakan untuk mengobati gigitan ular. 
Dalam kitab “Usada Taru Pratama” ramuan obat yang 
terdiri dari akar  jenis ini, bawang merah (Allium cepa), dan 
adas (Foeniculum vulgare), ditumbuk, kemudian dioleskan 
ke seluruh badan, digunakan dalam pengobatan penyakit 
ayan (Suryadarma, 2005). 

Tolihe (Terminalia catappa) merupakan salah satu jenis 
tumbuhan yang umum dijumpai di tepi pantai. Daunnya  
dimanfaatkan oleh penduduk lokal sebagai obat muntaber. 
Pengambilan daun untuk pengobatan cukup unik yaitu 
diambil sebelum matahari terbit dan berjumlah ganjil 
dengan harapan bahwa daun tersebut masih segar. Salah 
satu dari daun tersebut dianggap sebagai pelawan 

terhadap penyakit penderita.  Dalam upaya pencegahan 
meluasnya penyakit tersebut, maka keluarga penderita 
memberikan air rebusan daun tolihe kepada anggota 
keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan lain 
tolihe, antara lain kulit kayunya digunakan sebagai 
campuran dalam ramuan perawatan pasca persalinan. Di 
beberapa daerah di Indonesia kulit kayu dan daunnya 
dimanfaatkan sebagai obat disentri, rematik, sakit kepala, 
dan kejang perut (Essai, 1995). Bijinya mengandung 
minyak jernih, beraroma seperti almond, digunakan untuk 
mengurangi pembengkakan pada bagian perut, sedangkan 
kulit kayu, daun dan buahnya digunakan sebagai obat 
sariawan (Exell, 1954). Kandungan senyawa tannin yang 
terdapat pada ini dimanfaatkan sebagai zat pewarna hitam 
untuk bahan katun, rotan, dan tinta (Valkenburg dan 
Walujo, 1992).

Towulambe (Saccharum spontaneum) merupakan salah 
satu jenis rerumputan, perawakannya menyerupai tanaman 
tebu (Saccharum officinale). Sari batang mudanya 
digunakan sebagai obat batuk. Pemanfaatan jenis ini 
sebagai bahan obat dan kandungan senyawa kimianya 
belum banyak diketahui. Di wilayah lain di Indonesia 
batangnya digunakan untuk obat penyakit mata (Essai, 
1995). Secara umum jenis ini ditanam untuk dimanfaatkan 
sebagai pakan ternak, pencegah erosi pada tanah berpasir, 
tanaman hias, dan bahan baku bubur kertas (Manidool, 
1992). Di lokasi penelitian jenis ini banyak tumbuh di sekitar 
kebun-kebun penduduk. 

Lansale (Hyptis specigera) merupakan semak tahunan 
beraromatik, tumbuh meliar di tepi jalan, kebun atau semak 
belukar. Masyarakat lokal memanfaatkan tumbuhan ini 
sebagai obat pilek dengan cara menghirup aroma buahnya. 
Masyarakat  Tolaki di lokasi penelitian memanfaatkan jenis 
ini sebagai salah satu dari 40 jenis dalam ramuan obat 
tradisional untuk pengobatan ”penyakit berat”. Penyakit 
berat yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang 
sifatnya menahun dan sering kali kambuh, antara lain 
asma, alergi, TBC, dan lain-lain (Windadri dan Uji, 2003). Di 
Sinegal tumbuhan ini digunakan untuk pembalseman 
jenazah, juga diminum seperti teh untuk mengurangi batuk 
dan sebagai pelega pada pengobatan bronchitis, 
sedangkan  buahnya mengandung minyak atsiri yang 
digunakan sebagai bahan rempah, obat-obatan dan anti 
serangga (Anonim, 2001).  

Kafofo (Cerbera odollam) ditemukan tumbuh meliar di 
rawa-rawa atau di muara sungai.  Dari hasil pengamatan 
spesimen koleksi di Herbarium Bogoriense diketahui bahwa 
persebarannya di Indonesia adalah di Jawa, Sumatra, 
Kalimantan, dan Sulawesi bagian barat. Sebarannya 
sampai di Sulawesi Tenggara diduga karena bijinya 
terbawa arus air laut. Penduduk lokal di lokasi penelitian 
memanfaatkan jenis ini sebagai obat luka, dengan mengiris 
halus daunnya, kemudian direndam di dalam minyak dan 
dioleskan pada bagian yang sakit.  Di Brunei Darussalam, 
daunnya digunakan sebagai campuran perawatan pasca 
persalinan, sedangkan di India dan Thailand, kulit kayu, 
daun, dan getahnya digunakan sebagai obat perangsang 
muntah dan cuci perut. Minyak bijinya bersifat racun dan 
dapat digunakan sebagai pencahar yang kuat (Khanh, 
2001)

Penggunaan tumbuhan sebagai obat tradisional oleh 
masyarakat suku Muna di kecamatan Wakarumba dapat 
dalam bentuk tunggal atau dicampur dengan jenis lainnya 
(ramuan). Penggunaannya secara tunggal umumnya untuk 
mengatasi penyakit yang bersifat ringan, misalnya bengkak 
atau memar dapat menggunakan daun kadeu-deu (Bidens 
pilosa) yang dipanggang, kemudian diremas-remas dan 
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airnya dioleskan pada bagian yang sakit; getah kapati-pati 
(Euphorbia hirta) yang diteteskan pada bagian yang sakit 
digunakan untuk mempercepat pecahnya bisul dan air 
rebusan batang katimboka (Drynaria sparsisora), diminum 
sebagai obat batu ginjal.  

Penggunaan tumbuhan obat dalam bentuk ramuan 
umumnya untuk penyakit darah tinggi, berak darah, panas 
dalam, dan perawatan pasca persalinan. Ramuan untuk 
pengobatan penyakit darah tinggi terdiri dari   pucuk daun 
nii (Cocos nucifera) dan akar alang-alang (Imperata 
cylindrical); ramuan untuk penyakit berak darah 
menggunakan daun kosambi (Schleisera oleosa) dan buah 
malaka (Psidium guajava); sedangkan untuk penyakit 
panas dalam menggunakan ramuan daun kamena-mena 
(Clerodendron speciosum) dan ombu (Blumea balsamifera). 

 Penggunaan tumbuhan untuk perawatan pasca 
persalinan oleh suku Muna di SMBU tergolong sedikit  (10 
jenis) dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Di 
Pulau Lombok, suku Sasak menggunakan  44 jenis 
tumbuhan obat untuk pengobatan pasca persalinan yang 
dalam bahasa lokal disebut “isi kantong” (Rahayu, dkk, 
2002), di Ciomas-Bogor  (Jawa Barat) suku Sunda 
menggunakan 37 jenis tumbuhan yang dikenal dalam 
bahasa lokal sebagai “galogor” (Setyowati-Indarto dan 
Siagian, 1992), dan di Pulau Kei Besar masyarakat lokal 
menggunakan 31 jenis tumbuhan (Widjaja dan Affriastini, 
2000). Sedikitnya jenis tumbuhan yang digunakan 
masyarakat lokal di Kecamatan Wakarumba kemungkinan 
disebabkan karena keterbatasan pengetahuannya  
mengenai pentingnya perawatan ibu pasca persalinan dan 
bayinya. Hal ini dapat diketahui dari tujuan pemberian 
ramuan pasca persalian hanya terbatas untuk 
memperlancar keluarnya darah kotor, memperbanyak air 
susu ibu serta melemaskan payudara yang keras dan 
bengkak. Sepuluh jenis tetumbuhan perawatan pasca 
persalinan tersebut yaitu foo (Mangifera indica), sampalu 
(Tamarindus indica), gholo (Spondias malayana),
buamalaka (Psidium guajava), pakadawa (Ceiba 
pentandra), tolihe (Terminalia catappa), welagho atau 
siwalase (Pongamia pinnata), roda (Erythrina lithosperma),
dampaka (Plumeria rubra), dan tongkaeya (Alstonia 
scholaris). Cara penggunaannya dengan meminum air 
rebusan ramuan kulit kayu tetumbuhan tersebut.

Tanaman Obat Keluarga (TOGA) merupakan salah satu 
program yang dikembangkan di lokasi penelitian. Program 
ini telah berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari pekarangan 
rumah penduduk tampak ditata dengan cukup baik dan 
ditanami dengan berbagai jenis tumbuhan berguna.  Jenis-
jenis tumbuhan obat yang umumnya ditanam di pekarangan 
rumah antara lain: kapaya (Carica papaya), entanga-tanga 
(Jatropa curcas), taporindi (Kalanchoe pinnata), dan katola
(Archangelisia flava). Jenis yang terakhir merupakan salah 
satu jenis tumbuhan obat yang terdaftar dalam tumbuhan 
langka Indonesia (Mogea dkk., 2001). Masyarakat setempat 
juga memiliki persatuan yang kuat untuk menjaga 
kelestarian lingkungan sekitarnya. Hutan selain sebagai 
sumber air juga merupakan sumber bahan baku tumbuhan 
obat. Di antara  61 jenis tumbuhan obat yang digunakan 
oleh masyarakat Muna, 6 jenis belum terdaftar dalam 
Indeks Tumbuhan Obat Indonesia, yaitu soni (Dillenia 
serrata), lansale (Hyptis spicigera), sosorea (Leea 
aculeate), rumba (Leea aquea), kafofo (Cerbera odollam),
dan rogo (Premna serratifolia).

KESIMPULAN 

Tercatat 61 jenis tumbuhan telah dimanfaatkan 
masyarakat lokal di empat desa di Kecamatan Wakarumba, 
Sulawesi Tenggara sebagai bahan obat tradisional. 
Umumnya jenis-jenis tumbuhan obat tersebut tumbuh liar di 
sekitar desa, semak belukar, kebun atau ladang dan 
kawasan hutan SMBU. Enam jenis diantara tumbuhan obat 
tersebut belum termasuk dalam Indeks Tumbuhan Obat 
Indonesia dan satu jenis lainnya termasuk tumbuhan obat 
langka Indonesia  

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa masyarakat 
setempat telah sadar akan pentingnya tanaman obat 
keluarga. Hal ini terlihat pada program penanaman TOGA 
yang dicanangkan oleh pemerintah setempat berjalan 
cukup baik, sehingga kawasan hutan (SMBU) sebagai 
sumber bahan obat alam tetap terjaga.  
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ABSTRACT 

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl.) is a poisonous plant, but almost  all parts of the plants can be used as a 
traditional medicine. Consuming the plant directly can cause swollen, sprue, numb at tongue, fever, even unconscious. Although the 
plant can conquere various diseases, from diabetes mellitus, hemorrhoid, impotency to cancer,  but research on the plant is still limited. 
A research was conducted to find out effect of subchronic dosage of butanol extract of maturated mahkota dewa fruit. Observation was 
carried out on liver tissue which is main organ detoxifying poison in the body. Dosage of butanol extract of  0; 42,5; 85 and 170 mg/kg 
body weight was administered intra peritoneally to mice. The result showed that butanol extract of maturated mahkota dewa fruit did not 
affect liver tissue, although at dosage 170 mg/kg body weight, a vacuolization on liver's tissue, was occurred. 
.

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Phaleria macrocarpa, mahkota dewa, plant extract, mice, Mus musculus,  liver, vacuolization 

PENDAHULUAN 

Belakangan ini muncul beberapa penyakit baru yang 
semakin mengancam kehidupan manusia. Banyak peneliti 
yang terus mencari sumber-sumber bahan baku obat dari 
alam tumbuhan Indonesia yang sangat kaya akan 
sumberdaya plasma nutfah. Beberapa diantaranya menjadi 
sangat populer dikalangan masyarakat, karena dianggap 
dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sudah 
diperdagangkan dalam bentuk kemasan. Salah satu 
diantaranya berasal dari tumbuhan mahkota dewa (Phaleria
macrocarpa [Scheff.] Boerl.) suku Thymelaceae, yaitu 
sejenis tumbuhan perdu yang tumbuh dari dataran rendah 
hingga ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut 
(Burkill, 1966).  

Pada awalnya mahkota dewa dipandang sebagai 
tumbuhan yang sangat menarik, karena memiliki buah 
berwarna merah marun. Penampilan mahkota dewa yang 
sangat menarik ini, kemudian menyebabkan banyak orang 
memeliharanya sebagai tanaman hias, terutama apabila 
buahnya sudah mulai tua. Buah tua tumbuhan ini 
sesungguhnya dapat dimakan, meskipun harus 
diperhatikan bahwa bijinya mengandung racun (Eisai 
Indonesia, 1986). Selain itu pembudidayaannya tidak terlalu 
sulit, karena dapat diperbanyak dengan cara mencangkok 
(vegetatif) maupun menggunakan biji (generatif).  

Penanaman yang paling umum dilakukan adalah 

menyemai biji dari buah mahkota dewa yang sudah tua. 
Selanjutnya bila diberi pupuk dan disiram dengan baik, 
maka daunnya akan tumbuh 10 – 14 hari kemudian. Daun 
mahkota dewa tunggal, berbentuk lanset dengan panjang 7 
– 10 cm dan lebar 3 – 5 cm. Daun ini sering direbus untuk 
menyembuhkan penyakit lemah syahwat, disentri, alergi 
dan tumor (Harmanto, 2002). Menurut Gotama dkk (1999) 
di dalam daun tersebut terkandung alkaloid, saponin, serta 
polifenol. 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). 

Tumbuhan ini akan mengeluarkan bunga dan diikuti 
dengan munculnya buah setelah 9 – 12 bulan kemudian. 
Buahnya berwarna hijau saat muda dan menjadi merah 
marun setelah berumur 2 bulan. Buahnya berbentuk bulat 
dengan ukuran bervariasi mulai dari sebesar bola pingpong 
sampai sebesar buah apel, dengan ketebalan kulit antara 
0,1 – 0,5 mm (Harmanto, 2002). Buah mahkota dewa ini 
biasanya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit 
dari mulai flu, rematik, paru-paru, sirosis hati sampai 
kanker. Menurut Gotama, dkk (1999) di dalam kulit buah 
mahkota dewa terkandung senyawa alkaloid, saponin, dan 
flavonoid. Batang mahkota dewa yang bergetah dapat 
digunakan untuk mengobati penyakit kanker tulang, bahkan 
bijinya yang dianggap sangat beracun, masih digunakan 
sebagai obat luar untuk mengobati penyakit kulit. Mungkin 
hanya akar dan bunganya saja yang jarang dipergunakan 
sebagai obat (Harmanto, 2003). Selain itu mahkota dewa 
dapat tumbuh hingga puluhan tahun dengan tinggi 
mencapai 5 meter dan masa produktifnya berkisar antara 
10 sampai 20 tahun (Harmanto, 2002). 
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Tumbuhan mahkota dewa juga dinamakan sebagai 
simalakama, karena berkhasiat sebagai obat dan 
berpotensi sebagai racun. Menurut Harmanto (2003) 
apabila mengkonsumsi mahkota dewa secara langsung 
dapat menyebabkan bengkak, sariawan, mati rasa pada 
lidah, kaku, demam, bahkan dapat menyebabkan pingsan. 
Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat bahan kimia 
ethyleugenol yang umum digunakan pada berbagai 
makanan, minuman dan kosmetikapun, ternyata bila 
diberikan setiap hari selama 2 tahun dapat mengakibatkan 
terjadinya neoplasma hati, hepatoadenoma, 
hepatokarsinoma,  hepatokholangiokarsinoma dan 
hepatoblastoma (Johnson dkk, 2000). Selain itu banyak 
proses yang terjadi pada hati, yang memungkinkan hati 
menjadi organ yang sering terkena serangan bahan-bahan 
berbahaya terutama akibat gaya hidup moderen, polusi, 
stress, junk food, obat-obatan dsb. 

Hati merupakan organ yang tersusun dari unit-unit 
fungsional (acinus) yang tampak seperti kelompok-
kelompok parenkim. Meskipun umumnya terjadi variasi 
dalam species, tetapi struktur penting dan gambaran 
fungsional pada seluruh species diperkirakan sama (Kelly, 
1985). Unit-unit fungsional tersebut menyediakan nutrisi 
secara rutin bagi triliunan sel-sel di dalam tubuh. Prosesnya 
dilakukan oleh sel-sel parenkim, hepatosit dan sel-sel 
kupffer yang akan mengubah nutrien ke dalam bentuk-
bentuk biokimia yang layak untuk diabsorbsi oleh sel, agar 
dapat menjalankan fungsinya. Sementara nutrisi tersebut 
diperoleh dari aliran darah vena saluran pencernaan yang 
mengandung molekul-molekul dengan berat rendah hasil 
pencernaan, ditambah produk-produk metabolik mikroflora 
usus. Proses yang sangat berat tersebut setidaknya 
membutuhkan 12 – 20 % dari total energi tubuh dan energi 
itu harus dibangkitkan dari sel-sel hati sendiri (Zakim, 1985) 

Aspek penting lainnya adalah mendetoksifikasi berbagai 
macam racun di dalam tubuh, seperti buangan metabolik, 
alkohol, residu insektisida,  obat-obatan atau bahan-bahan 
kimia berbahaya lainnya. Proses detoksifikasi ini dilakukan 
oleh enzim mikrosomal hepatik yang sebagian besar 
terletak di retikulum endoplasmik halus dari periacinar. 
Sistem ini akan mengkonversi senyawa hidrofobik (larut 
dalam lemak) yang secara alami sulit dieliminasi oleh 
tubuh, menjadi senyawa hidrofilik (larut dalam air) agar 
dapat diekskresi ke dalam empedu atau urin. Prosesnya 
dengan mengubah senyawa polar menjadi molekul-molekul 
atau modifikasi lainnya, kemudian digabungkan dengan 
senyawa kimia lain sehingga dapat larut dalam air. 
Ironisnya dalam proses detoksifikasi tersebut, hati 
terkadang justru merubah bahan berbahaya menjadi lebih 
beracun dan merusak sel-selnya sendiri (Hardy, 1983). Hal 
tersebut akan menyebabkan terjadinya kerusakan struktur 
hepatosit dengan rentang mulai pembengkakan seluler 
seperti lipidosis sampai nekrosis. Pada kasus keracunan 
berat, kegagalan fungsi hati umumnya menyebabkan 
kematian dalam 12 –24 jam (Huxtable, 1988).  

Popularitas mahkota dewa menyebabkannya banyak 
dikonsumsi masyarakat sebagai obat tradisional, baik 
secara tunggal maupun dicampur dengan obat-obatan 
tradisional lainnya. Dikhawatirkan tumbuhan mahkota dewa 
yang dikonsumsi masyarakat sebagai obat tradisional, akan 
menimbulkan efek samping saat dikonsumsi dalam jumlah 
besar. Selain itu penelitian-penelitian mengenai tumbuhan 
ini masih jarang yang dipublikasikan, sehingga diperlukan 
adanya pengujian dosis subkronik agar mengetahui 
keamanan dalam mengkonsumsi tumbuhan ini. 

BAHAN DAN METODE 

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 ekor mencit 
jantan. Selanjutnya bak plastik tersebut ditutup dengan 
kawat serta diberi pakan pelet layer 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. Akhirnya 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 
secara intra peritoneal pada mencit dengan dosis tunggal 
sebesar 0; 42,5; 85 dan 170 mg/kg berat badan. 
Sedangkan  pengamatan dilakukan 3 minggu setelah 
pemberian dosis, dengan mengamati terjadinya perubahan 
pada jaringan hati mencit. 

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 hati (P 
0,05). Sedangkan pada pengamatan histologi yang 
dilakukan, diketahui bahwa pemberian dosis sebesar 42,5 
dan 85 mg/kg berat badan, tidak menyebabkan terjadinya 
perubahan yang berarti pada jaringan hati.  

Perubahan jaringan hati mulai terjadi setelah dosis yang 
diberikan ditingkatkan menjadi 170  mg/kg berat badan 
yang memperlihatkan adanya disfungsi parenkim berupa 
vakuolisasi sitoplasma. Pembentukan vakuola ini 
disebabkan oleh terjadinya degenerasi akibat penimbunan 
lemak yang dapat menyebabkan terjadinya nekrosis 
sentrolobular (Huxtable, 1988). Terjadinya kerusakan pada 
hati umumnya disebabkan oleh gangguan keseimbangan 
dari ion-ion, cairan atau produk-produk metabolisme seperti 
lemak bebas maupun hasil penguraian dari membran 
fospolipid. Keadaan tersebut dapat menyebabkan 
terjadinya gangguan keseimbangan cairan yang berupa  
pembengkakan sel maupun degenerasi seluler. Pada kasus 
yang berat dapat menyebabkan terjadinya kematian sel, 
yang dapat diketahui dengan adanya perubahan-perubahan 
sitoplasma dan inti selnya (Evans dan Butler, 1993). 
Menurut Huxtable (1988) kerusakan struktur hepatosit 
dimulai dari pembengkakan seluler seperti lipidosis sampai 
nekrosis. Pada kasus keracunan berat akan menyebabkan 
terjadinya kegagalan fungsi hati yang dapat menyebabkan 
kematian dalam 12 –24 jam. Tikus yang diberi 1 mg/ekor 
ekstrak daun babadotan, mati 3 hari kemudian dengan 
kerusakan jaringan terdiri dari vakuolisasi, anisokariosis, 
megalositosis dan infiltrasi sel-sel mononuklear (Sani dkk, 
1998). Dalam penelitian ini meskipun pemberian dosis 
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Gambar 1. Potongan melintang hati yang diberi ekstrak butanol buah tua tumbuhan mahkota dewa, A) dosis 0 mg/kg berat 
badan B) dosis 42,5 mg/kg berat badan C) dosis 85 mg/kg berat badan D) dosis 170 mg/kg berat badan. 

sebesar 170 mg/kg berat badan tampak terbentuk vakuola, 
tetapi pada umumnya sel masih tetap utuh, sehingga tidak 
mengganggu fungsi hati. 

Sebagai perbandingan, suspensi serbuk temu putih 
(Curcuma zedoaria) dan kunyit putih (Curcuma mangga) 
yang dianggap juga memiliki efek anti kanker, pada 
pemberian dosis 132,93 mg/kg (temu putih) dan 223,3 
mg/kg (kunyit putih) secara oral, menyebabkan terjadinya 
nekrosis (Sari dan Wigati, 2000). Meskipun demikian hati 
merupakan organ yang sangat luar biasa dalam 
mempertahankan fungsinya, sehingga masih dapat 
mempertahankan fungsi normalnya meskipun hanya 
dengan 10 – 12 % unit fungsional yang normal (Arias dkk, 
1982). Selain itu umumnya bahan-bahan asing yang masuk 
ke dalam tubuh, dapat dimetabolisme melalui proses 
enzimatik sebagai pertahanan untuk melindungi tubuh dari 
bahan-bahan kimia berbahaya. Kemudian 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). 

KESIMPULAN 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa ekstrak butanol buah tua dari tumbuhan 
mahkota dewa sampai dosis 170 mg/kg berat badan, belum 
mengganggu fungsional hati dari mencit percobaan.  
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ABSTRACT 

Coelogyne pandurata Lindl. is a lowland epiphytic orchid that has pale green flowers with typically black markings on the lips. This species 
conventionally propagated asexually by rhizome. This orchid is now facing a great conservation problem and threatened to extinction due 
to human exploitation. That is why conservation activities such as developing proper cultivation, are urgently required. An in vitro 
experiment was conducted at the Laboratory of Tissue Culture at Bogor Botanic Garden. The experiment was carried out using a 
completely randomized design with two factors and ten replications. The treatments were the supplementation of the basal media i.e. Vacin 
and Went added with sugar, activated charcoal and agar, with 30 different combinations of organic compounds i.e., coconut water 250 
mL/L, banana 150 g/L, potato 200 g/L, sweet potato 150 g/L, soybean 150 g/L and no organic compound as a control, and application of 
NAA (0, 5, 10, 15, and 20 ppm). The result showed that there was a significant effect of the organic compounds and NAA application on the 
length and the number of roots, height, number of leaves and number of shoots produced by the explants. The combination of sweet potato 
150 g/L without NAA application showed the best result. 

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Coelogyne pandurata, organic compound, NAA, in vitro. 

PENDAHULUAN 

Anggrek hitam (Coelogyne pandurata Lindl.) merupakan 
salah satu jenis anggrek alam yang berasal dari 
Kalimantan, bunganya berbau harum lembut dan lama 
mekar bunga sekitar 5-6 hari (Sastrapradja et al., 1976). 
Anggrek ini telah dipilih sebagai maskot Propinsi 
Kalimantan Timur. Anggrek hitam termasuk jenis anggrek 
yang banyak diminati oleh masyarakat sehingga keberada-
annya di alam menjadi terancam akibat pengambilan yang 
berlebihan. Faktor-faktor seperti terjadinya perubahan atau 
rusaknya habitat tumbuh akibat penebangan dan konversi 
lahan merupakan ancaman terhadap kelestarian anggrek 
alam. Kegiatan pengeksploitasian anggrek dari alam yang 
dilakukan secara berlebihan dan terus menerus dapat 
mengakibatkan kepunahan bila tidak diimbangi dengan 
usaha konservasi.  

Alamat korespondensi:  
Jl.Ir. H.Juanda 13, Bogor 16003 
Tel. +62-251-332518. Fax.: +62-251-322187 
e-mail: puspita@bogor.net  

Teknik perbanyakan in vitro merupakan salah satu 
usaha konservasi untuk mencegah kepunahan jenis ini. 
Teknik tersebut dapat menyediakan tanaman-tanaman baru 
anggrek alam secara cepat dengan kualitas dan kuantitas 
yang baik. Usaha meningkatkan produksi anggrek hitam 
dengan teknik kultur in vitro secara kualitatif dan kuantitatif 
dapat dilakukan dengan memodifikasi media melalui 

penambahan persenyawaan organik komplek sehingga 
dapat mengoptimalkan pertumbuhan anggrek hitam 
tersebut. Menurut Tulecke et al. (1961) air kelapa 
mangandung zat/bahan-bahan seperti unsur hara, vitamin, 
asam amino, asam nukleat dan zat tumbuh seperti auksin 
dan asam giberelat yang berfungsi sebagai penstimulasi 
proliferasi jaringan, memperlancar metabolisme dan 
respirasi. Gunawan (1987) menyatakan bahwa ekstrak 
kentang dapat digunakan dalam kultur anthera padi dengan 
konsentrasi 10-30% dan hasil terbaik dicapai pada 
konsentrasi 20%. Bubur pisang dalam kultur jaringan, 
menurut Hendaryono (2000) yang biasa digunakan adalah 
sebanyak 150-200 g/L. Hasil penelitian Arditti dan Ernts 
(1992) menunjukkan bahwa buah pisang mengandung 
hormon tumbuh seperti auksin dan giberelin. Ubi jalar 
merupakan sumber karbohidrat, protein serta mengandung 
vitamin A, vitamin C dan unsur-unsur hara lainnya. Pada 
penelitian Hendaryono (2000), ekstrak kedelai sebanyak 
150 g/L digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan kalus 
yang ditambah dengan kacang panjang atau kecambah 
jagung. Kedelai mengandung vitamin A, vitamin B1, 18% 
lemak, dan 36-40% protein. Penggunaan zat pengatur 
tumbuh NAA (naphthalene acetic acid) yang merupakan 
salah satu jenis auksin sintetis, digunakan untuk 
meningkatkan rasio pertumbuhan akar tanaman dalam 
kultur in vitro. Hal ini akan mendorong pembentukan akar-
akar baru pada selang konsentrasi tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
jenis media organik dan NAA terhadap pertumbuhan 
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eksplan semai anggrek hitam (Coelogyne pandurata Lindl.) 
hasil kultur in vitro.

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan 
Kebun Raya Bogor dalam waktu 6 bulan (Juni-Desember 
2002). Eksplan yang digunakan adalah semai anggrek 
hitam (Coelogyne pandurata Lindl.) hasil perkecambahan 
biji yang berumur 20 bulan. Setiap botol kultur berisi 2 
eksplan yang mempunyai tinggi 3-6 cm dengan jumlah 
daun 6-7 helai.

Media dasar yang digunakan adalah media Vacin & 
Went (VW) yang telah dimodifikasi dengan penambahan 
gula pasir, arang aktif, bahan organik dan agar. Perlakuan 
terdiri dari dua faktor yaitu bahan organik dan konsentrasi 
NAA. Penentuan jumlah bahan organik yang digunakan 
berdasarkan hail penelitian yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Faktor pertama adalah jenis media organik 
yaitu tanpa bahan organik, dengan penambahan air kelapa 
250 mL/L (Widiastoety dan Santi, 1994), pisang ambon 150 
g/L (Arditti, 1982), kentang 200 g/L (Gunawan, 1987), ubi 
jalar 150 g/L dan kedelai 150 g/L (Hendaryono, 2000). 
Faktor ini dikombinasikan dengan faktor kedua yaitu lima 
taraf konsentrasi NAA (0 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm dan 
20 ppm). Sebelum media disterilisasi dengan autoklaf pada 
tekanan 15 psi, suhu 1210C selama 30 menit, pH media 
diusahakan menjadi 5-6 dengan menggunakan KOH dan 
HCl.

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 10 ulangan. Pengamatan dilakukan 
setelah 2 minggu penanaman. Parameter yang diamati 
adalah panjang akar, jumlah akar, tinggi eksplan, jumlah 
daun dan jumlah tunas baru. Semua kultur diinkubasi dalam 
ruang kultur yang bersuhu 250C, kelembaban 70% dan 
penyinaran selama 16 jam per hari menggunakan lampu 
neon 40 watt. Untuk mengetahui pengaruh faktor tunggal 
dan interaksinya terhadap pertumbuhan semai, maka 
dilakukan uji F. Apabila sidik ragam memberikan hasil 
berpengaruh nyata selanjutnya dilakukan uji Duncan untuk 
mengetahui beda antar perlakuan. Pengolahan data 
menggunakan Statistical Analysis System (SAS). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan merupakan suatu proses dalam 
kehidupan tanaman. Dari proses tersebut akan terjadi 
perubahan ukuran yaitu tanaman akan tumbuh semakin 
besar dan akan berkorelasi positif dalam menentukan hasil 
tanaman. Pertambahan ukuran tersebut secara 
keseluruhan dikendalikan oleh sifat genetik disamping 
faktor-faktor lainnya seperti lingkungan. Penambahan 
media VW dengan persenyawaan organik komplek dan zat 
pengatur tumbuh NAA serta interaksinya memberikan 
pengaruh yang berbeda-beda terhadap parameter-
parameter pertumbuhan. Parameter pertumbuhan tersebut 
meliputi pembentukan akar, baik panjang akar dan jumlah 
akar serta pertumbuhan eksplan yaitu tinggi eksplan, 
jumlah daun dan jumlah tunas baru. Hasil analisis sidik 
ragam dari faktor-faktor yang diteliti terhadap keseluruhan 
parameter yang diamati disajikan dalam Tabel 1.  

Panjang akar 
Interaksi antara media VW dengan penambahan perse-

nyawaan organik dan NAA berdasarkan hasil uji Duncan 
menunjukkan bahwa rata-rata panjang akar tertinggi dicapai 
pada media VW dengan perlakuan penambahan ekstrak 
ubi jalar 150 g/L tanpa NAA (Tabel 2). Pada beberapa 
perlakuan, peningkatan konsentrasi NAA menyebabkan 
terhambatnya pemanjangan akar. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Salisbury dan Ross (1995) bahwa konsentrasi zat 
pengatur tumbuh yang terlalu tinggi untuk suatu jenis 
tanaman tertentu akan mendorong sintesis etilen yang 
kemudian menghambat pemanjangan akar. Pada 
percobaan ini pemberian ubi jalar tanpa penambahan NAA 
memberikan hasil yang terbaik untuk parameter panjang 
akar. Hal ini diduga karena ubi jalar mengandung beberapa 
macam vitamin seperti vitamin B, niacin, vitamin A, 
riboflavin, dan terutama kandungan tiamin sebanyak 0,1 
mg/100 g. Tiamin termasuk vitamin B1 yang berfungsi 
untuk mempercepat pembelahan sel pada meristem akar. 
Ubi jalar mengandung unsur kalsium (Ca) sebanyak 55 
mg/100 g. Menurut Salisbury dan Ross (1995) unsur ini 
berperan dalam pembentukan bulu-bulu akar dan 
pemanjangan akar. 

Jumlah akar 
Interaksi antara dua perlakuan terhadap penambahan 

jumlah akar memberikan hasil beragam. Jumlah akar rata-
rata tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan 
penambahan ekstrak ubi jalar 150 g/L dan NAA 5 ppm. 
Rata-rata jumlah akar terendah diperoleh dari perlakuan 
penambahan ekstrak pisang ambon 150 g/L dan NAA 15 
ppm. Penambahan ekstrak kedelai 150 g/L dengan dua 
perlakuan, yaitu dengan penambahan NAA 15 ppm dan 20 
ppm, tidak memberikan stimulasi pembentukan akar pada 
eksplan (Tabel 3).  

Ekstrak ubi jalar mengandung polisakarida dan unsur-
unsur yang dibutuhkan oleh pertumbuhan akar eksplan 
anggrek. Pertumbuhan akar juga tergantung pada peran 
unsur fosfor, kalsium, mangan, besi, dan boron. Unsur 
fosfor yang diberikan dalam jumlah yang tinggi berpengaruh 
terhadap penambahan jumlah akar melebihi tunas 
(Salisbury dan Ross, 1995). Ekstrak ubi jalar mengandung 
semua unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan akar 
eksplan (Ca, P dan Fe) dalam jumlah yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan persenyawaan organik lainnya, 
walaupun pada ekstrak kedelai unsur-unsur hara tersebut 
terdapat dalam jumlah yang lebih tinggi lagi (Hendaryono, 
2000). Penggunaan kedelai ternyata tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan eksplan anggrek hitam, bahkan 
pertumbuhannya menjadi kurang baik.  

Hal ini berkaitan dengan pendapat Wetherell (1982) 
bahwa konsentrasi optimum dari masing-masing unsur 
nutrisi untuk pertumbuhan berbeda-beda tergantung pada 
jenis tanaman maupun tujuan kultur yang diinginkan, selain 
itu juga berkaitan dengan umur dan ukuran eksplan. Ukuran 
eksplan 1,5-2,0 cm merupakan ukuran yang telah siap 
diinduksi pada media perakaran (Suryandari, 1998). Ukuran 
eksplan anggrek hitam yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 3-6 cm. Dengan ukuran tersebut diharapkan eksplan 
sudah siap diinduksi di media perakaran. Selain ukuran 
eksplan, pertumbuhan perakaran juga didukung dengan 
suplai unsur bahan organik yang dibutuhkan untuk 
pertambahan jumlah akar eksplan. Penambahan ubi jalar 
pada media kultur menghasilkan rata-rata jumlah akar 
tertinggi. Menurut Arditti (1982) ubi jalar mengandung 
beberapa macam vitamin yaitu vitamin B, niacin, vitamin A, 
riboflavin, terutama kandungan tiamin yang cukup tinggi 
yang esensial bagi pertumbuhan kultur in vitro.
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Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam pengaruh jenis media organik 
dan konsentrasi NAA terhadap tinggi eksplan, jumlah daun, jumlah 
tunas baru, jumlah akar dan panjang akar semai anggrek hitam 20 
minggu setelah tanam (MST)

Perlakuan Tinggi 
eksplan 

Jumlah 
daun

Jumlah 
tunas 
baru

Jumlah 
akar

Panjang 
akar

Media organik (A) 0,0003 ** 0,0013** 0,0700 tn 0,0001** 0,0001**
NAA (B) 0,0001 ** 0,0001** 0,1288 tn 0,0001** 0,0001**
Interaksi (AB) 0,0001 ** 0,0315 * 0,0003 ** 0,0004** 0,0001**
Keterangan: ** = berpengaruh sangat nyata terhadap selang 
kepercayaan 95%; * = berpengaruh nyata terhadap selang 
kepercayaan 95%; tn = berpengaruh tidak nyata terhadap selang 
kepercayaan 95% 

Tabel 2. Interaksi jenis bahan organik dan konsentrasi NAA 
terhadap panjang akar anggrek hitam 

Jenis media organik 
NAA 

(ppm) 
Tanpa  
bahan  

organik 
(1)

Air kelapa 
250 ml/L 

(2)

Pisang  
ambon  
150g/L 

(3)

Kentang
200 g/L 

(4)

Ubi jalar 
150 g/L 

(5)

Kedelai
150 g/L

(6)

0 4,75 b 2,56 cd 2,67 c 1,34 ef 5,95 a # 0,88 fg 
5 2,24 d 1,79 e 1,79 e 1,44 ef 3,56 bc 0,53 g 
10 2,28 d 1,25 ef 1,45 ef 0,91 f 1,92 de 0,18 h 
15 1,54 ef 1,47 ef 0,00 i 0,36 g 1,50 ef 0,00 i 
20 1,14 ef 0,24 h 1,65 ef 0,25 g 0,49 g 0,00 i 
Linear tn tn * tn tn tn
Kuadratik * * * * tn *
Kubik * * * * * -
Kwartik * * * * * -
Keterangan: # Angka dalam kelompok pada kolom yang sama 
diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji 
Duncan pada tingkat kepercayaan 5%, * Nyata pada taraf =0,05, 
Persamaan polinom:  
1. Y = 4,57 – 1,1264X + 0,1886X2 – 0,0127X3 + 0,00028X4

2. Y = 2,56 – 0,0045X – 0,0563X2 + 0,0062X3 – 0,0002X4

3. Y = 2,67 – 0,633X + 0,1512X2 – 0,0139X3 + 0,0004X4

4. Y = 1,34 + 0,0583X – 0,0032X2 – 0,0012X3 + 0,00005X4

5. Y = 5,95 – 0,4077X – 0,0362X2 + 0,0052X3 – 0,00015X4

6. Y = 0,88 – 0,07X 

Tabel 3. Interaksi jenis bahan organik dan konsentrasi NAA 
terhadap jumlah akar anggrek hitam 

Jenis media organik 
NAA 

(ppm) 
Tanpa  
bahan  

organik 
(1)

Air kelapa 
250 ml/L 

(2)

Pisang  
ambon  
150g/L 

(3)

Kentang
200 g/L 

(4)

Ubi jalar 
150 g/L 

(5)

Kedelai
150 g/L

(6)

0 8,10 de 9,30 cd 3,70 bc 4,40 f 15,30 b # 2,40 g 
5 5,20 ef 8,40 d 10,60 c 6,70 e 19,60 a 1,90 g 
10 5,10 ef 4,10 f 6,70 e 5,13 ef 18,30 ab 0,90 i 
15 4,60 f 5,30 ef 0,00 j 1,63 h 11,40 c 0,00 j 
20 2,00 g 0,63 i 9,50 cd 1,50 i 2,40 g 0,00 j 
Linear tn tn * * tn tn
Kuadratik * * * * tn *
Kubik * * * * * -
Kwartik * * * * * -
Keterangan: # Angka dalam kelompok pada kolom yang sama 
diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji 
Duncan pada tingkat kepercayaan 5%, * Nyata pada taraf =0,05 
Persamaan polinom: 
1. Y = 8,1 – 1,1483X + 0,1475X2 – 0,0073X3 + 0,0001X4

2. Y = 9,3 + 1,7671X – 0,6177X2 + 0,0524X3 – 0,0014X4

3. Y = 13,7 – 1,7233X + 0,406 X2 – 0,0447X3 + 0,0014X4

4. Y = 4,4 + 0,81X - 0,0551X2 – 0,0041X3 + 0,00022X4

5. Y = 15,3 + 1,245X – 0,0478X2 – 0,007X3 + 0,00023X4

6. Y = 2,4 – 0,05X – 0,01X2

Tabel 4. Interaksi jenis bahan organik dan konsentrasi NAA 
terhadap tinggi plantlet anggrek hitam 

Jenis media organik 
NAA 

(ppm) 
Tanpa 
bahan 

organik
(1)

Air kelapa
250 ml/L 

(2)

Pisang  
ambon  
150g/L 

(3)

Kentang
200 g/L 

(4)

Ubi jalar 
150 g/L 

(5)

Kedelai
150 g/L

(6)

0 5,72a 5,71a 4,84bc 5,33b # 5,43ab  4,02cd
5 5,43ab 5,27b 2,46ef 4,88bc 5,20b 3,21e
10 3,62d 3,55d 4,17c 4,73bc 4,39bc 1,91g
15 3,80cd 4,48bc 1,35h 3,45de 3,44de 0,00i
20 1,36h 1,78g 4,75bc 2,20f 2,43ef 0,00i
Linear tn tn * tn tn tn
Kuadratik * * tn * * *
Kubik * * * * * -
Kwartik * tn tn * * -
Keterangan: # Angka dalam kelompok pada kolom yang sama 
diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji 
Duncan pada tingkat kepercayaan 5%, * Nyata pada taraf =0,05, 
Persamaan polinom: 
1. Y = 5,72 + 0,71X – 0,2419X2 + 0,0203X3 – 0,0005X4

2. Y = 5,8544 – 0,3961X + 0,0402X2 – 0,0015X3   

3. Y = 4,7098 – 0,5956X + 0,0606 X2 – 0,016X3

4. Y = 5,33 – 0,3493X + 0,0835X2 – 0,0072X3 + 0,0002X4

5. Y = 5,43 + 0,0604X – 0,0274X2 + 0,0013X3 – 0,000025X4

6. Y = 4,02 – 0,1611X – 0,005X2

Tabel 5. Interaksi jenis bahan organik dan konsentrasi NAA 
terhadap jumlah daun anggrek hitam 

Jenis media organik 
NAA 

(ppm) 
Tanpa 
bahan 

organik
(1)

Air kelapa
250 ml/L 

(2)

Pisang  
ambon  
150g/L 

(3)

Kentang
200 g/L 

(4)

Ubi jalar 
150 g/L 

(5)

Kedelai
150 g/L

(6)

0 5,90b 4,40cd 4,80cd 6,40ab # 5,10c 2,10f
5 6,50a 3,30de 2,10f 5,50bc 5,50bc 3,60d
10 3,70d 3,80d 2,50f 6,38ab 3,00e 3,70d
15 2,40f 3,30de 0,00i 4,13cd 2,90ef 0,00i
20 1,50g 1,88fg 4,50cd 0,50h 2,20f 0,00i
Linear tn tn * tn tn tn
Kuadratik * * tn * * *
Kubik * * * * * -
Kwartik * * * * * -
Keterangan: # Angka dalam kelompok pada kolom yang sama 
diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji 
Duncan pada tingkat kepercayaan 5%, * Nyata pada taraf =0,05 
Persamaan polinom: 
1. Y = 5,9 + 1,0867X – 0,276X2 + 0,0185X3 – 0,0004X4

2. Y = 4,4 – 0,6871X + 0,133X2 – 0,0088X3 + 0,0002X4

3. Y = 4,8 – 2,045X + 0,4735X2 – 0,0398X3 + 0,0011X4

4. Y = 6,4 – 1,0167X + 0,2554X2 – 0,0198X3 + 0,0004X4

5. Y = 5,1 + 1,1383X – 0,3162X2 + 0,0237X3 – 0,0006X4

6. Y = 2,1 + 0,44X – 0,028X2

Tabel 6. Interaksi jenis bahan organik dan konsentrasi NAA 
terhadap jumlah tunas anggrek hitam 

Jenis media organik 
NAA 

(ppm) 
Tanpa 
bahan 

organik
(1)

Air kelapa
250 ml/L 

(2)

Pisang  
ambon  
150g/L 

(3)

Kentang
200 g/L 

(4)

Ubi jalar 
150 g/L 

(5)

Kedelai
150 g/L

(6)

0 2,30cd 3,50cd 4,80bc # 3,60cd 3,30cd 3,20d
5 1,60d 4,20c 4,00c 5,10b 4,40c 1,90cd
10 2,80cd 3,80cd 2,30cd 3,50cd 4,70c 1,30de
15 3,00cd 2,90cd 0,50e 1,63d 2,70cd 0,00f
20 5,25b 2,63cd 11,00a 2,50cd 1,50d 0,00f
Linear * * * * * tn
Kuadratik * * tn * * *
Kubik * * tn * * -
Kwartik * * * * * -
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Keterangan: # Angka dalam kelompok pada kolom yang sama 
diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji 
Duncan pada tingkat kepercayaan 5%, * Nyata pada taraf =0,05 
Persamaan polinom: 
1. Y = 2,3 – 0,8208X + 0,2051X2 – 0,0158X3 + 0,0004X4

2. Y = 3,5 + 0,2638X – 0,0244X2 – 0,0003X3 + 0,00004X4

3. Y = 4,8 – 0,5967X + 0,1786X2 – 0,0221X3 + 0,0008X4

4. Y = 3,6 + 0,7883X – 0,1148X2 + 0,0034X3 + 0,00001X4

5. Y = 3,3 – 0,03X + 0,0983X2 – 0,0112X3 + 0,0003X4

6. Y = 3,2 – 0,33X + 0,014X2

Tinggi plantlet 
Pertambahan tinggi eksplan disebabkan oleh dua 

proses yaitu pembelahan dan pemanjangan sel. Kedua 
proses ini terjadi pada jaringan meristem, yaitu pada titik 
tumbuh batang (Heddy, 1991). Media VW tanpa 
penambahan bahan organik dan NAA memberikan rata-rata 
tinggi plantlet yang terbaik. Rata-rata tinggi plantlet yang 
dihasilkan tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
media VW yang ditambah air kelapa 250 mL/L dan NAA 0 
ppm (Tabel 4). Hal ini diduga berkaitan dengan 
ketersediaan auksin alami yang terdapat dalam tanaman, 
sehingga tanpa zat pengatur tumbuh NAA (auksin eksogen) 
eksplan mampu melakukan pertumbuhan dan 
perkembangan. Batang dan akar yang sedang memanjang 
tidak memerlukan penambahan sitokinin (Wattimena,1988), 
walaupun kedua organ itu membutuhkan hormon tersebut 
untuk aktivitas pemanjangan sel, tetapi kandungan alami 
sitokinin dalam jaringan kemungkinan sudah mencukupi. 

 Rata-rata tinggi plantlet yang dihasilkan media VW 
tanpa penambahan bahan organik tidak berbeda nyata 
dengan media yang ditambah air kelapa 250 mL/L. Hal ini 
diduga dipengaruhi unsur yang terkandung dalam air 
kelapa. Karena menurut Tulecke et al. (1961) air kelapa 
mengandung zat-zat seperti vitamin, asam amino, asam 
organik, asam nukleat, gula alkohol, mineral dan zat 
pengatur tumbuh. Hendaryono (2000) mengemukakan 
bahwa air kelapa mengandung difenil urea yang 
mempunyai efektivitas menyerupai sitokinin. Kelompok 
sitokinin digunakan untuk mendukung pembelahan sel atau 
menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
(Bhojwani dan Radzan, 1983). 

Jumlah daun 
Hasil uji statistik terhadap interaksi dua perlakuan 

menunjukkan bahwa perlakuan tanpa penambahan media 
organik dan NAA 5 ppm merupakan perlakuan yang 
menghasilkan rata-rata jumlah daun tertinggi, dan 
perlakuan tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
ekstrak kentang 200 g/L dan NAA 0 ppm (Tabel 5). Diduga 
bahwa kondisi fisiologis tumbuhan akan memberikan 
respon yang berbeda-beda terhadap perlakuan yang 
diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wattimena 
(1988) yang mengatakan bahwa variasi respon terhadap 
pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT) dipengaruhi oleh 
perbedaan fase pertumbuhan, kondisi fisiologis, 
kemampuan tanaman mengadsorpsi ZPT, serta fluktuasi 
kandungan hormon endogen pada beberapa kondisi 
fisiologis. Selain itu diduga karena adanya fluktuasi dalam 
penambahan jumlah daun. Menurut Salisbury dan Ross 
(1995) daun tua akan digantikan oleh daun muda dan 
kapasitas fotosintesis dapat bertambah tergantung 
sebagian kepada alokasi bahan yang digunakan untuk 
membentuk organ ini. 

Parameter jumlah daun pada perlakuan penambahan 
NAA 0 dan 5 ppm dengan media yang ditambah ekstrak 
kentang 200 g/L tidak berbeda nyata. Hal ini diduga karena 
kentang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan seperti 

kalsium, Fospor, besi, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C dan 
niacin yang mendorong penambahan jumlah daun 
(Hendaryono, 2000). 

Jumlah tunas 
Untuk pembentukan tunas baru, tanaman membutuhkan 

unsur nitrogen (N), kalium (K), belerang (S), besi (Fe) dan 
seng (Zn) yang cukup. Unsur N, S, Fe dan tiamin dapat 
merangsang pembelahan sel, sehingga meningkatkan 
pertumbuhan tunas samping. Defisiensi unsur N, K, S, Fe 
dan Zn pada semai menyebabkan penambahan jumlah 
tunas terhambat dan secara umum mengambat 
pertumbuhan tanaman (Wattimena, 1988).  

Konsentrasi NAA yang tinggi dapat menstimulasi 
pertumbuhan tunas baru. Pada percobaan ini konsentrasi 
NAA sampai 20 ppm masih memungkinkan peningkatan 
jumlah tunas untuk beberapa perlakuan media organik. Hal 
ini diduga terjadi karena jumlah eksplan yang banyak dalam 
satu botol (lebih dari dua eksplan) kemungkinan dapat 
mengurangi keracunan akibat konsentrasi NAA yang tinggi. 
Anggrek hitam pada saat pertumbuhan dalam botol kultur 
termasuk anggrek yang mampu menghasilkan banyak 
tunas aksilar maupun tunas adventif. Menurut Wattimena 
(1988) konsentrasi auksin optimum yang dibutuhkan untuk 
merangsang pertumbuhan batang dan tunas lebih tinggi 
dibandingkan dengan konsentrasi yang dibutuhkan untuk 
merangsang pertumbuhan akar. Kemampuan setiap sel 
untuk bermultiplikasi berbeda-beda, terbukti dari hasil 
penelitian ini eksplan yang berasal dari botol kultur yang 
sama ternyata daya multiplikasinya berbeda-beda. Eksplan 
dengan penambahan NAA konsentrasi 20 ppm ada yang 
membentuk 19 buah tunas namun ada yang tetap satu 
tanpa mengalami multiplikasi. 

Interaksi antara media organik dan NAA menunjukkan 
bahwa penambahan ekstrak pisang ambon 150 g/L dan 
NAA 20 ppm mampu memacu dan menghasilkan rata-rata 
jumlah tunas tertinggi (Tabel 6). Menurut Widiastoety dan 
Bahar (1995) ekstrak pisang yang ditambahkan pada 
medium kultur jaringan dapat merangsang pembelahan sel 
dan mendorong diferensiasi sel, sehingga semai dapat 
tumbuh dan berkembang. Ekstrak pisang ambon diketahui 
mengandung unsur-unsur kalium (K), fosfor (P) dan besi 
(Fe) sehingga memberikan pengaruh positif terhadap 
pertumbuhan tunas. Sedangkan menurut Tulecke et al.
(1961) air kelapa mengandung unsur hara, vitamin, asam 
amino, asam nukleat dan zat tumbuh seperti auksin dan 
asam giberelat yang berfungsi sebagai penstimulasi 
proliferasi jaringan, memperlancar metabolisme dan 
respirasi. Penambahan ubi jalar karena bahan organik ini 
mengandung beberapa macam vitamin yaitu vitamin B, 
niacin, vitamin A dan riboflavin. Ubi jalar mengandung 
unsur kalsium yang cukup tinggi mencapai 55 mg/100 g. 
Menurut Salisbury dan Ross (1995) kalsium berperan 
dalam pembentukan bulu akar dan pemanjangan akar. 
Kentang juga mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan 
eksplan dalam kultur jaringan seperti kalsium, fosfor, besi, 
vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, dan niacin. Gunawan 
(1987) menggunakan ekstrak kentang untuk kultur anthera 
padi, dengan hasil terbaik pada konsentrasi 200 g. Menurut 
Gunawan (2001) kedelai mempunyai kualitas protein yang 
tinggi, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan hasil kultur 
in vitro. Kedelai mengandung unsur kalsium, fospor, besi, 
vitamin A, dan vitamin B. Hendaryono (2000) menggunakan 
ekstrak kedelai untuk meningkatkan pertumbuhan kalus 
dicampur dengan kacang panjang atau kecambah jagung.  
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KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA 

Perlakuan berbagai jenis media organik memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap parameter-parameter 
pertumbuhan eksplan anggrek hitam, yaitu tinggi tanaman, 
jumlah daun, panjang akar, dan jumlah akar, tetapi tidak 
berbeda nyata untuk parameter penambahan jumlah tunas. 
Media Vacint & Went (VW) dengan penambahan ekstrak 
ubi jalar 150 g/L memberikan rata-rata panjang akar dan 
jumlah akar yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan yang lain. Media VW dengan penambahan 
kentang 200 g/L menghasilan tinggi planlet dan jumlah 
daun yang paling baik. Peningkatan konsentrasi NAA 
hingga 20 ppm menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 
eksplan. Hasil yang terbaik dicapai pada perlakuan tanpa 
penambahan NAA yaitu pada parameter panjang akar dan 
tinggi plantlet. Sedangkan hasil terbaik dengan 
penambahan NAA 5 ppm untuk parameter jumlah akar dan 
jumlah daun. Interaksi antara dua faktor perlakuan yaitu 
jenis media organik dan konsentrasi NAA berpengaruh 
nyata terhadap semua parameter pertumbuhan eksplan 
baik tinggi eksplan, jumlah daun, jumlah tunas, jumlah akar 
dan panjang akar.
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ABSTRACT 

Sentani lake is known as lake in Papua where biodiversity of fish is high and captured fisheries activities is dominantly found.  The aim of 
this research was to know the fishes’ composition and captured yield  in Sentani lake.  This research was done in 2005 by using stratified 
sampling method which covered 7 (seven) research stations.  Data of fishes’ composition and captured yield were obtain from fishers’ 
captured and from experimental captured.  The captured fish and relative abundance are 16 species.  Captured yield in period of Mei – 
December 2005 was fluctuative (130.860 – 182.144 kg).  The average was 151.960 kg.  Total production a year was around 1.823, 52
ton/year in which fishers’ captured yield was around 4.2 – 5.6 kg/day with the average 4.7 kg/day. 
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PENDAHULUAN 

 Keanekargaman jenis ikan di Papua sangat 
beragam dan belum banyak diteliti. Walaupun masih ada 
beberapa jenis ikan endemik, jenis ikan di beberapa 
perairan danau di Papua saat ini sudah didominasi oleh 
ikan-ikan hasil introduksi seperti ikan mas, mujaer dan 
sepat. Danau Sentani yang terletak di Kabupaten Jayapura, 
merupakan danau terbesar dan cukup subur yang ada di 
Propinsi Papua dengan luas perairan sekitar 9.360 ha 
kedalaman maksimum sekitar 52 m.  Secara geografis 
terletak pada ketinggian 70 – 90 m dpl dan pada posisi 
2o33’- 2o41’ S, 140o38’ - 140o38’ E (Sunyata, 1982). Danau 
Sentani merupakan penghasil ikan air tawar utama di 
daerah kabupaten Jayapura. Keberadaan danau ini  sangat 
mendukung kehidupan dan mata pencaharian bagi 
penduduk sekitarnya terutama menangkap ikan (nelayan), 
dan juga merupakan lahan potensial bagi penyediaan 
lapangan kerja, sebagai sumber ekonomi serta sumber 
protein hewani bagi masyarakat sekitarnya. 

 Pada tahun 1990 hasil tangkapan ikan rata-rata di 
danau Sentani sebesar 437,3 ton dari potensi perikanan 
lestari sekitar 1.647-1.816 ton/thn, dengan demikian potensi 
perikanan di perairan ini baru dimanfaatkan sebesar 24 – 
27 % (Sarnita, 1993). Hasil tangkapan ikan yang telah 
dicapai ini dianggap masih rendah untuk suatu perairan 
yang ada di daerah tropis, karena dibandingkan dengan 
jumlah nelayan yang ada di perairan danau ini sebanyak 
1.600 orang terdiri dari 363 nelayan tetap dan 1.297 

nelayan sambilan.  Selain itu penggunaan alat tangkap ikan 
di perairan ini umumnya masih bersifat tradisional (sumpit, 
tombak dan panah/harpoon) serta jaring insang. 

Mengingat potensi perikanan di danau ini cukup besar 
dengan tingkat pemanfaatan yang masih kecil, dan 
penggunaan alat tangkap yang kurang efektif, maka 
peluang untuk peningkatan hasil tangkapan ikan di perairan 
ini masih cukup tinggi.  Namun demikian peningkatan 
pemanfaatan perikanan perairan Danau Sentani ini perlu 
didasarkan pada pemanfaatan yang rasional sehingga 
kelestarian perikanan tetap terjamin termasuk   
keberlangsungan jenis-jenis ikan asli yang sudah dianggap 
langkah.

   Tujuan dari penelitian tersebut di atas adalah 
untuk mengetahui komposisi jenis dan hasil tangkapan ikan 
di Danau Sentani Papua. 

BAHAN DAN METODE 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Danau Sentani, 
Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua Timur. Penelitian 
dilakukan dengan metode pengamatan langsung (survey 
inventarisasi), studi pustaka dan analisis di laboratorium. 
Stasiun pengamatan ditentukan sebanyak 7 titik dengan 
pertimbangan daerah yang merupakan tempat pemijahan 
atau suaka, pembesaran, daerah penangkapan nelayan 
dan daerah sumber pakan alami (Gambar 1).  
a.  Stasiun I daerah Puay, merupakan daerah muara danau 
(out let), dengan posisi geografis S 02°41"23.7' E 
140°34"34.4' (banyak ditumbuhi tanaman air, dan  tanaman 
alang-alang, pandan-pandanan serta pohon sagu di bagian 
pesisir danau, yang diduga sebagai daerah pemijahan. Alamat Korespondensi: 
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b.  Stasiun II daerah Ayapo, merupakan daerah pemukiman 
penduduk yang sekitarnya berbukit dengan posisi geografis 
S 02°36"30.9'  E 140°35"07.7' . 
c.  Stasiun III daerah Yabaso, merupakan perairan bebas 
terletak dibagian tengah perairan dengan posisi geografis  
S 02°35"50.7' E 140°33"11.0'  
d.  Stasiun IV daerah Simporo, merupakan daerah rawa 
dan sarat tanaman air dan relatif dangkal juga merupakan 
daerah penangkapan ikan,  terletak pada posisi geografis        
S 02°37"12.6'  E 140°28"26.6' 
e.  Stasiun V daerah Doyolama I meru pakan daerah mulut 
teluk dengan keadaan perairan yang dalam, dan terletak 
pada posisi geografis  S 02°35"13.6'   E 140°25"08.6' 
f.  Stasiun VI daerah Doyolama II, merupakan daerah teluk 
dan perkampungan penduduk dengan keadaan perairan 
yang dalam, dan terletak pada posisi geografis  S 
02°34"32.0'  E 140°24"37.7'  
g.  Stasiun VII daerah Boroway/Sosiri, merupakan daerah 
hulu danau  dan perkampungan penduduk dengan keadaan 
perairan yang relatif dalam, terletak pada posisi geografis    
S 02°34"37.3' E 140°24"36.9'. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metoda survei (stratified sampling method)
(Cooper dan Weekes, 1983). Pengumpulan data di 
lapangan sebanyak 5 kali dengan periode waktu 2 bulan 

setiap sampling dan melalui 
pertimbangan musim yang ada 
yaitu: musim peralihan hujan–
kemarau, kemarau, hujan dan 
peralihan kemarau-hujan.  

Data komposisi jenis dan hasil 
tangkapan diperoleh dari hasil 
tangkapan nelayan (enumerator), 
serta hasil tangkapan ikan dari 
percobaan dengan menggunakan 
jaring insang dari beberapa ukuran 
mata jaring yaitu : 0.5; 1; 1,5; 2;  
2,5;  3;  3,5;  4;  4,5 dan 5 inc. alat 
tangkap ini digunakan untuk jenis-
jenis ikan pelagis.  Kemudian 
menggunakan pancing rawai, alat 
ini digunakan untuk menangkap 
jenis-jenis ikan yang sifatnya 
karnivora, dan alat tangkap bubu 

khusus untuk menangkap jenis ikan 
yang hidup di dasar perairan. 
Contoh ikan diawetkan dalam 

formalin (10 %)  untuk diidentifikasi sampai tingkat species 
berdasarkan Kottelat et al. (1993)., Smith (1945) dan Weber 
and Beaufort (1913). 

Gambar 1. Peta Danau Sentasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan perikanan tangkap di Danau Sentani dilakukan 
oleh masyarakat sekitarnya sebagai nelayan dan 
merupakan masyarakat asli Papua. Alat tangkap yang 
digunakan untuk menangkap ikan adalah jaring insang, 
tombak, sumpit, harpoon (jubi) dan pancing. Perahu yang 
digunakan yaitu perahu tanpa sayap (perahu bolotu). 
Penangkapan ikan dengan jaring insang dilakukan setiap 
hari, pemasangan dilakukan pada sore hari dan diangkat 
pada keesokan pagi harinya.  Penangkapan dengan 
menggunakan tombak, sumpit dan harpoon dilakukan pada 
malam dan siang hari dengan menyelam di dekat batang-
batang pohon yang ada di danau ini. Pancing umumnya 
digunakan pada siang hari dan dilakukan oleh ibu-ibu. 
Kegiatan penangkapan dilakukan selama 4 – 5 kali dalam 
seminggu, pada hari minggu tidak ada aktivitas 
penangkapan ikan.  Jumlah nelayan yang melakukan 
penangkapan ikan diperkirakan sekitar 892 orang  yang  

Tabel 1.  Jenis-jenis ikan yang dominan tertangkap dan kelimpahan relatif di Danau Sentani, Papua. 
No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Kelimpahan Relatif 

1. Seli / Sembilang Hemipimelodus velutinus Tachysuridae 
2. Gete-gete besar Apogon wichamani Apogonidae
3. Gete-gete Kecil Apogon beauforti Apogonidae
4. Humen/Gabus Oxyeleotris lineolatus Eleotride
5. Gabus merah Ophiocara aporos Eleotride
6. Gastor Pogoneleotris microps Eleotride
7. Gabus hitam Glossogobius giurus Eleotride
8. Kaskado/hewu Chilaterina sentaniensis Atherinidae
9. Glossolepis incicus Atherinidae
10. Mata merah Puntius porphoides*) Cyprinidae 
11. Tambakan Helestoma temminck*)i Anabanthidae
12. Sepat siam Trichogacter pectoralis*) Anabanthidae
13. Nila Oreochromis niloticus*) Cichlidae
14. Nilem Osteochilus hasselti*) Cyprinidae 
15. Ikan Mas Cyprinus carpio*) Cyprinidae 
16. Kehilo/Sogili Angguilla australis Angguilidae

Keterangan: *) ikan introduksi;  = banyak;  = sedang;  = sedikit 



UMAR dan MAKMUR – Komposisi jenis dan tangkapan ikan di Danau Sentai Papua 351

terdistribusi di tiga wilayah dengan besaran 44,955 % 
berada di wilayah Barat; 41,928% berada di wilayah 
Tengah dan 13,117% berada di wilayah timur dari Danau 
Sentani.

 Struktur komunitas ikan merupakan susunan individu 
dari beberapa jenis atau spesies yang terorganisir 
membentuk komunitas. Jenis ikan yang tertangkap oleh 
nelayan dan kelimpahan relatif di Danau Sentani sebanyak 
16 jenis (Tabel 11 dan Lampiran 2).  Ada 9 jenis ikan yang 
tertangkap dan merupakan ikan asli (indigeneous species),
sisanya merupakan ikan introduksi. Jenis ikan yang 
tertangkap saat ini jauh menurun dibandingkan pada tahun 
sembilan puluhan sekitar 29 jenis. Tabel 1.  Jenis-jenis ikan 
yang dominan tertangkap dan kelimpahan relatif di Danau 
Sentani, Papua. 

 Dari 29 jenis ikan yang ada, sebagian merupakan jenis 
ikan laut dan saat sekarang tidak ditemukan lagi.  Diantara 
16 jenis ikan tersebut yang paling dominan ditemukan 
adalah jenis ikan rainbow (Chilaterina sentaniensis), gete-
gete besar (Apogon wichmani), Seli/Sembilang 
(Hemipimelodus velutinus),  gabus putih  (Ophiocara 
aporos) dan gabus hitam (Glossogobius giurus).

Persentase komposisi jenis ikan yang tertangkap oleh 
nelayan selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.  
Umumnya ikan yang paling banyak tertangkap adalah jenis-
jenis ikan asli antara lain ikan rainbow 14,6 persen, gete-
gete
besar 14,1 %, ikan sembilang 12,7%, gabus putih   10,6 % 
dan gabus hitam  9,1 % dan kemudian jenis–jenis ikan 
lainnya yang merupakan ikan tebaran atau introduksi. 
Hasil penelitian Sarnita (1993) menunjukkan bahwa, jenis 
ikan yang ditemukan pada pengamatan tersebut tercatat 
sebanyak 29 spesies, 10 spesies diantaranya adalah 
merupakan ikan introduksi.  Produksi tangkapan ikan saat 
ini umumnya didominasi ikan-ikan asli (Indegeneous 
spesies) antara lain gete-gete, humen, gabus dan 
sembilang.  Alat tangkap yang digunakan adalah jaring 
insang, tombak, sumpit dan pancing dan panah dengan 
hasil tangkapan perhari diperkirakan sebanyak 10 – 15 

kg/hr/ 50 m. Berdasarkan Sunyata (1982), usaha budidaya 
ikan di Danau Sentani telah dilakukan sejak tahun 1979 
yaitu pemeliharan dalam hampang, sedangkan dengan 
pengginaan karamba jaring apung pada akhir tahun 
delapan puluhan.   

Hasil tangkapan ikan dari penelitian yang telah 
dilakukan selama periode Mei sampai dengan Desember 
2005 melalui pencatatan hasil enumerator di Danau Sentani 

Tabel 2. Jenis-jenis dan ukuran ikan hasil tangkapan dengan jaring insang ekperimant ukuran  1 dan 1,5 1nci dan jala di Danau Sentani 
Papua

Juli September Oktober DesemberJenis ikan 
Panj (cm) Berat (gr) Panj (cm) Berat (gr) Panj (cm) Berat (gr) Panj (cm) Berat (gr) 

Gete-gete 10.7-13 14-25 10-12.2 16.8-30 10.0-15 18-52.6 7.8-10 7.9-13.1
Nilem 12.5-13 20-25 14.5 33.1
Tambakan 11-11.6 20-30
Rainbow 10.4-11.8 8.0-20.0 1.9-12 10.7-20 10.5-13 11.5-30.1 8.5-10.6 6.3-12.3
Gabus merah 15 39.4
gabus hitam 18-43 64.4-1150
Gastor 5.9 220

Tabel 3.  Komposisi hasil tangkapan ikan dengan jaring insang berukuran 2; 2,5 dan 3 inchi selama penelitian di Danau Sentani Papua. 
Ukuran 2 inchi Ukuran 2,5 inchi Ukuran 3 inchi 

Jenis ikan Panjang
 (Cm ) 

Berat
 (gr) 

Panjang (Cm ) Berat  
(gr)

Panjang (Cm ) Berat
(gr)

Rainbow 12 –12.5 15 –20 10.2 -  12 12.5 – 22.5 

Gabus hitam 21 – 2.5 115 - 130 17.5- 21.5 54 – 101.5 25 180

Gabus merah 15 41.9

gete-gete 9.8 – 24.9 18 – 220.6 

Nila 16.8- 20.2 88.6 – 148.1 
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Gambar 2. Komposisi jenis ikan yang tertengkap oleh nelayan 
selama penelitian di Danau Sentani Papua 

Gambar 3.  Produksi tangkapan ikan selama penelitian di 
Danau Sentani,  Papua 
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sangat berfluktuasi dan berkisar antara 130.860 – 182.144 
kg dengan rata-rata sekitar 151.960 kg (Gambar 3). Hasil 
tangkapan tertinggi terjadi pada bulan Juni, Mei dan 
Agustus, kemudian pada bulan selanjutnya menunjukkan 
penurunan dan terjadi pada bulan September Oktober dan 
Nopember.  Kemudian pada bulan Desember mulai naik 
lagi.

Total produksi tangkapan ikan pertahun sekitar 1.823,52 
ton/th, dengan hasil tangkapan nelayan sekitar 4,2 – 5,6 
kg/hari dengan rata-rata sekitar 4,7 kg/hari. Hasil tangkapan 
ini sepertinya masih jauh dari dugaan potensi produksi yang 
ada yaitu sekitar 246.724 – 953.755 kg/ha/th.   

Hasil tangkapan dengan menggunakan jaring insang 
eksperiment dari berbagai ukuran mata jaring dan jala 
lempar, yang paling banyak ditemukan pada jaring 
berukuran 1 inci yaitu jenis ikan Rainbow.  Jenis ikan ini 
ditemukan sebanyak 3 jenis yaitu Rainbow/hewu merah, 
hitam dan kuning, dengan ukuran berat berkisar antara  5,3 
– 11,7 gram/ekor dan panjang berkisar 8 – 10,5 cm/ekor. 
Jumlah tangkapan diperkirakan sebanyak 500 ekor lebih. 
Ikan Rainbow merupakan ikan asli dan dominan hidup di 
perairan danau Sentani, karena tertangkap di semua 
wilayah perairan.  Selain itu juga ditemukan jenis ikan lain 
seperti gete-gete, gabus hitam, gabus merah dan nilem. 
Demikian pula dengan menggunakan jala, ikan yang paling 
banyak tertangkap adalah rainbow, mata merah dan nilem.  
Berdasarkan hasil tangkapan ikan menggunakan gillet 
ukuran 1 dan 1,5 inchi dan jala lempar adalah sebagai 
berikut (tabel 2). 

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa 
jenis ikan yang selalu tertangkap pada setiap waktu adalah 
rainbow dan gete-gete, dengan ukuran masing-masing 
berukuran 10 – 15 cm untuk panjang dan beratnya sekitar 
18 – 52.6 gr untuk gete-gete; 10.7 – 20 cm dan 11.5 – 30.1 

gr untuk rainbow. Komposisi hasil tangkapan ikan dengan 
menggunakan jaring insang eksperiment pada setiap waktu 
penelitian  dapat dilihat pada Gambar 4-7. 

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada setiap waktu 
penelitian ikan rainbow paling dominan tertangkap, dengan 
prosentase hasil tangkapan tertinggi setiap bulannya, 
selanjutnya diikuti ikan gete-gete dan gabus merah. 
Umumnya ikan rainbow di Danau Sentani ukurannya kecil, 
hanya bisa tertangkap dengan jaring insang ukuran 1 ; 1,5 
dan 2 inci.  Sedangkan pada mata jaring mulai 2 sampai 3 
inci, diperoleh beberapa jenis ikan lainnya.  

Dari hasil analisis tangkapan ikan, baik melalui hasil 
tangkapan nelayan maupun dengan menggunakan alat 
tangkap gill net dan jala umumnya adalah jenis ikan asli 
terutama jenis rainbow.  Ikan-ikan introduksi yang 
tertangkap jumlahnya relatif lebih kecil dan didominasi oleh 
jenis ikan nila, mujair dan tambakan. 

KESIMPULAN 

 Jenis ikan yang umumnya tertangkap nelayan 
sebanyak 16 jenis dan didominasi oleh ikan asli 
(indigeneous species) sebanyak 9 jenis yaitu ikan rainbow 
(Chilaterina sentaniensis), gete-gete besar (Apogon
wichmani), Seli/Sembilang (Hemipimelodus velutinus),
gabus putih  (Ophiocara aporos) dan gabus hitam 
(Glossogobius giurus), sisanya merupakan ikan introduksi.   

Hasil tangkapan ikan di danau Sentani periode Mei 
sampai dengan Desember 2005 berfluktuasi antara 
130.860 – 182.144 kg dengan rata-rata sekitar 151.960 kg. 
Total produksi tangkapan ikan pertahun sekitar 1.823,52 
ton/th, dengan hasil tangkapan nelayan sekitar 4,2 – 5,6 
kg/hari dengan rata-rata sekitar 4,7 kg/hari 

Komposisi hasil tangkapan hasil percobaan 
dengan gillnet ukuran 1,5 inchi pada bulan juli
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3%3%65%
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Komposisi tangkapan hasil percobaan dengan gillnet  
ukuran 1,5 inchi pada bulan september
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Gambar 4. Komposisi tangkapan hasil percobaan dengan 
gillnet ukuran 15 inchi pada bulan  September.

Gambar 5. Komposisi tangkapan hasil percobaan dengan 
gillnet ukuran 15 inchi pada bulan  Juli. 

Gambar 6. Komposisi tangkapan hasil percobaan dengan 
gillnet ukuran 15 inchi pada bulan  Oktober. 

Gambar 7. Komposisi tangkapan hasil percobaan dengan 
gillnet ukuran 15 inchi pada bulan  Desember. 
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Komunitas Makrozoobentos pada Kawasan Budidaya Tambak di 
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Macrozoobenthos Community at the Pond Culture Area in Malakosa Coastal, Parigi-
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ABSTRACT 

The research have been conducted in the coastal area of Malakosa Parigi Moutong, Central of  Sulawesi. The aimed of this research were 
to study the differences of community structure of macrozoobenthos and relationship among substrate (organic matter, sand, clay, silt, SO4
and Fe contents) with species number and biodiversity indices.  Stratified random sampling in the soil conducted through grabbed the soil 
in the plots each size of 25x25x10 cm3 representatives station which including; the beach, mangrove, new pond close to the mangrove, the 
traditional pond, semiintensive pond with three replication respectively. Macrozoobenthos was preseved in 10% formalin solution and it 
identfication than counting of individual and species numbers, diversity, evenness and dominance indices. Water and soil qualities analyzes 
each station. Results showed that macrozoobenthos community in mangrove and the beach were better than the breakishwater pond 
which were pointed by diversity indices and species number.  Macrozoobenthos community was under the influence of organic matter and 
SO4 contens in the soil, were increasing of organic matter and SO4 followed by decreasing of macrozoobenthos community in contrast with 
Fe content increase so macrozoobenthos community increase.  Water and soil qualities in Malakosa coastal waters to support water
organism life so that it areal suitable developed  for aquaculture.          

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: macrozoobenthos, structure, substrate, Coastal of Malakosa. 

PENDAHULUAN 

Pengembangan kegiatan budidaya pada kawasan 
pesisir diawali dengan pembukaan lahan sampai 
berkembang pada skala intensif.  Budidaya pada tingkat 
yang lebih maju di tambak maupun di laut sangat 
bergantung kepada input pakan sebagai sumber energi 
yang mencapai 60-70 % dari total biaya.  Alokasi pakan 
tersebut sekaligus merupakan sumber limbah utama bahan 
organik dan nutrien ke lingkungan perairan.  Menurut Barg 
(1992) limbah tersebut dapat menyebabkan hipernutrifikasi 
yang diikuti oleh perubahan ekologi fitoplankton, 
peningkatan sedimentasi, siltasi, hipoksia, perubahan 
produktivitas, dan struktur komunitas bentos.  Penurunan 
mutu lingkungan yang tidak terkendali dan diiringi  oleh 
berkembangnya organisme patogen, akan bermuara pada 
penurunan produksi tambak.   Di Indonesia, budidaya 
udang windu di tambak mengalami kegagalan panen sejak 
tahun 1995 sehingga sehingga berimplikasi pada produksi 
yang merosot tajam dari 180.000 ton pada tahun 1995 
menjadi hanya 80.000 ton pada tahun 2001 (Sugama, 
2002).

Selain limbah dari sisa pakan dan faeces, penggunaan 
pestisida dan pupuk anorganik serta cemaran dari aktivitas 

masyarakat pesisir juga akan berdampak pada penurunan 
keragaman jenis organisme di kawasan pesisir, termasuk 
makrozoobentos. Ekosistem dengan tingkat keragaman 
yang tinggi akan lebih stabil dan kurang terpengaruh oleh 
tekanan dari luar dibandingkan dengan ekosistem yang 
memiliki keragaman yang rendah (Boyd, 1999).  
Keragaman jenis merupakan parameter yang sering 
digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan yang 
mencirikan kekayaan jenis dan keseimbangan suatu 
komunitas.  Menurut Widodo (1997), faktor utama yang 
mempengaruhi perubahan jumlah makrozoobentos, 
keragaman jenis dan dominansi, antara lain adanya 
kerusakan habitat alami, pencemaran kimiawi, dan 
perubahan iklim. Selanjutnya Levinton (1982) menyatakan 
bahwa karakteristik sedimen mempengaruhi distribusi, 
morfologi fungsional dan tingkah laku bentos.  Tipe substrat 
yang berbeda yang dicirikan oleh ukuran partikel 
merupakan faktor utama yang menentukan adaptasi dan 
distribusi bentos.

Pengelolaan lingkungan pesisir sebagai lahan budidaya 
untuk memacu kembali produksi udang secara berlanjut, 
harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan 
alami yang dibentuk oleh keragaman hayati.  Perbaikan 
mutu lingkungan secara artifisial akan berbiaya dan 
beresiko tinggi, sehingga konsep pemulihan secara alami 
merupakan alternatif yang paling baik. Komponen biotik dan 
abiotik di kawasan pesisir memiliki peran secara spesifik, 
namun saling berkaitan satu dengan lainnya untuk 
mempertahankan kemantapan dan kesuburan lahan 
budidaya di kawasan pesisir.  

Alamat Korespondensi: 
Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129 Maros, Sulawesi Selatan, 90512
Email: : litkanta@indosat.net.id 
Tel./Fax.: 0411-371544/ 0411-371545 
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Makrozoobentos merupakan kelompok organisme yang 
hidup di dalam atau di permukaan sedimen dasar perairan 
serta memiliki ukuran panjang lebih dari 1 mm (Nybakken, 
1982; Mann, 1982; Odum, 1971).   Peran organisme 
tersebut di dalam ekosistem akuatik adalah : 1) melakukan 
proses mineralisasi dan daur ulang bahan organik (Lind, 
1979); 2) sebagai bagian dalam rantai makanan detritus 
dalam sumber daya perikanan (Odum, 1971); dan 3) 
sebagai bioindikator perubahan lingkungan (Hawkes, 
1976).  Makrozoobentos memiliki sifat kepekaan terhadap 
beberapa bahan pencemar, mobilitas yang rendah, mudah 
ditangkap serta memiliki kelangsungan hidup yang panjang.  
Oleh karena itu peran makrozoobentos dalam 
keseimbangan suatu ekosistem perairan termasuk lahan 
budidaya dapat menjadi indikator kondisi ekologi terkini 
pada suatu kawasan tertentu.  Penelitian ini bertujuan untuk 
menelaah struktur komunitas makrozoobentos serta 
hubungannya dengan substrat pada kawasan budidaya 
tambak di pesisir Malakosa, Parigi-Moutong, Sulawesi 
Tengah.  Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi 
bagi pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan di kawasan 
Pesisir Malakosa untuk lahan budidaya tambak. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei pada 
kawasan pengembangan budidaya tambak di Pesisir 
Malakosa, Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah. Stasiun 
ditentukan secara acak berlapis (Bengen, 2000) pada 5 
stasiun yang berurutan dari pantai kearah daratan, sebagai 
berikut : stasiun 1 = pantai, stasiun 2 = mangrove,  stasiun 
3 = tambak baru dekat mangrove, stasiun 4 = tambak 
tradisionil, dan stasiun 5 = tambak semi intensif (Gambar 
1).

Contoh makrozoobentos diambil dengan membuat plot-
plot berukuran (25 x 25) cm2  (Hily et al., 1994) pada setiap 
stasiun.  Contoh sedimen dasar diambil sampai kedalaman 
10 cm kemudian disaring dengan menggunakan sieve net
nomor 32 (Ueda et al., 1994). Pengambilan contoh pada 
setiap stasiun diulang sebanyak tiga 
kali. Contoh makrozoobentos yang 
tersaring diawetkan dengan larutan 
formalin 10% dan selanjutnya 
diidentifikasi sampai ke tingkat spesies 
berdasarkan kunci identifikasi Anonim 
(1982), Abbott (1991), dan Dharma 
(1988; 1992). 

Contoh tanah diambil di setiap 
stasiun dan selanjutnya dianalisis 
peubah kualitas tanah, yang meliputi : 
pH (pHKCl dan pHH2O), Fe, Al, SO4,
bahan organik menurut metode Melville 
(1993) dan tekstur tanah dengan 
metode Menon (1973). Analisis peubah 
kualitas air, meliputi : pH diukur dengan 
pH-meter, salinitas dengan 
refraktometer, kandungan Fe, NH4-N,
NO2-N, NO3-N, PO4-P, TSS, BOT dan 
turbiditas dengan menggunakan
spektrofotometer (Haryadi et al., 1992). 

 Penentuan indeks biologi 
makrozoobentos, yaitu : diversitas 
(rumus 1), keseragaman (rumus 2) dan 
dominansi (rumus 3) berdasarkan 
Shannon-Wiener (Odum, 1963), 
sebagai berikut :   

ni
H’ =  -  Pi.lnPi,  dengan  Pi =                     ..... (1)

N
dengan :
H’ =  Indeks diversitas     
ni  =  Jumlah individu taksa ke-i      
N   =  Jumlah total individu            
Pi   =  Proporsi spesies ke-i 

H’               
E =                    .............. (2)
             Hmaks          
dengan :
E  = Indeks keseragaman   
H’ = Indeks diversitas 
Hmaks =  Indeks keragaman maksimum 

D =  (Pi)2     .......... (3) 
        

dengan :
D = Indeks dominansi  
Ni = Jumlah individu taksa ke-i      
N = Jumlah total individu                
Pi  = ni/N = Proporsi spesies ke-i 
                        
       
Untuk melihat pengaruh dan perbedaan jumlah individu 

[S(En)], diversitas (H’), keseragaman (E) dan dominansi (D) 
makrozoobentos terhadap tingkat pemanfaatan dan 
pengelolaan lahan perikanan budidaya di Pesisir Malakosa, 
maka nilai yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA yang 
dilanjutkan dengan uji BNT  pada taraf kepercayaan 95% 
dengan bantuan perangkat lunak program statistik versi 3,0.  
Hubungan antara indeks biologi (jumlah spesies, indeks 
diversitas, dan dominansi) dengan substrat (bahan organik, 
pasir, liat, debu, SO4, dan Fe) diproyeksikan dalam bentuk 
linier dengan bantuan perangkat lunak exel.  Data kualitas 
air dan tanah sebagai data pendukung dianalisis dan 
dibahas secara deskriptif 

Gambar 1.  Peta  lokasi penelitian pada kawasan budidaya tambak di Pesisir 
Malakosa, Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur Komunitas Makrozoobentos 
Struktur komunitas makrozoobentos dicirikan oleh 

indeks-indeks biologi berupa jumlah individu dan spesies, 
indeks diversitas, keseragaman dan dominansi 
makrozoobentos pada kawasan budidaya tambak di pesisir 
Malakosa Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah (Tabel 1).  
Lokasi penelitian merupakan hamparan kawasan 
pengembangan perikanan budidaya tambak yang 
didominasi dengan pemeliharaan komoditas udang dan 
ikan bandeng.  Produksi  budidaya yang diperoleh 
masyarakat pembudidaya masih berfluktuasi karena 
metode budidaya yang diterapkan masih berbeda, yaitu 
tradisional dan semi intensif.

 Jumlah individu makrozoobentos di lokasi penelitian 
tidak berbeda nyata (P>0,05) antar stasiun pengamatan, 
namun jumlah spesies makrozoobentos memperlihatkan 

beda nyata (P<0,05).  Rataan jumlah individu 
makrozoobentos yang diperoleh pada stasiun pantai 
didominasi oleh spesies Faunus ater yang mencapai 27%,
stasiun mangrove oleh spesies  Cerithidea punctata sekitar 
33%, stasiun tambak baru oleh spesies Clypomorus 
coralium sebanyak 41%, stasiun tambak tradisional oleh 
spesies Terebralia polustris sebanyak 31% dan stasiun 
tambak semi intensif oleh spesies Cherithidea punctata
sebanyak 30% (Tabel 2).   Perbedaan jumlah spesies di 
setiap stasiun menunjukkan bahwa komunitas 
makrozoobenthos memiliki adaptasi yang spesifik terhadap 
kondisi lingkungan dan ekologis untuk dapat hidup, tumbuh, 
dan berkembangbiak. 

 Rataan jumlah spesies makrozoobentos yang diperoleh 
tertinggi pada stasiun mangrove disusul stasiun pantai, 
tambak baru, dan terendah pada stasiun tambak tradisional 
dan semi intensif.  Rataan jumlah spesies yang rendah 
pada stasiun tambak tradisional dan semi intensif diduga 
adanya aktivitas pengalihan fungsi lahan, tekanan ekologi 

Tabel 1. Jumlah individu E(Sn) , jumlah spesies (S), indeks diversitas (H’), keseragaman (E) dan  dominansi makrozoobentos (D) pada 
kawasan budidaya tambak di Pesisir Malakosa, Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah 

Stasiun pengamatan 
No. Indek Biologi Pantai Mangrove Tambak baru 

dekat mangrove 
Tambak

tradisional
Tambak semi 

intensif
1 Jumlah individu (ind./m2) 275a 495a 538a 101a 213a

2 Jumlah spesies (jenis) 6b 7a 3c 2d 2d

3 Indeks diversitas 1,45b 1,58a 0,89c 0,56d 0,75d

4 Indeks keseragaman 0,85a 0,84a 0,87a 0,81a 0,92a

5 Indeks dominansi 0,31c 0,26c 0,44b 0,63a 0,50b

Keterangan : Angka dalam baris yang sama diikuti huruf super script yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata. 

Tabel 2.   Komposisi jenis dan kepadatan makrozoobentos pada kawasan pengembangan budidaya tambak di Pesisir Malakosa, Parigi 
Moutong, Sulawesi Tengah. 

Kepadatan/stasiun (individu/m2)
No. Nama spesies

Pantai Mangrove Tambak baru 
dekat mangrove 

Tambak
tradisional

Tambak semi 
intensif

1 Barbatia decussata - 5 - - -
2 Cerithidea singullata 11 - - - -
3 Cerithidea punctata - 165 - - 64
4 Clypomorus coralium - - 224 - -
5 Dosinia insularum - 11 - - 64
6 Faunus ater 80 59 171 21 -
7 Gafrarium tumidum - - 5 - -
8 Hebra corticata 21 27 - - -
9 Melanoides torulosa - 5 - - -
10 Meretrix meretrix 16 16 21 - -
11 Morula biconica 5 5 - - -
12 Nassarius callospira 5 5 - - -
13 Nassarius optimus 5 - - - -
14 Neritodryas cornea - - - - 21
15 Saccostrea echinata 5 5 - - -
16 Scapharca pilula 5 5 - - -
17 Semele cordiformis 5 - - - -
18 Strombus erythrinus - 27 - - -
19 Telescopium telescopium 5 53 16 - 21
20 Tellina timorensis 11 - - - -
21 Terebralia polustris 59 59 53 64 43
22 T. sulcata 21 48 48 16 -
23 Turricula sp. 5 - - - -
24 Vaxillum sp. 16 - - - -

Keterangan : (-) = spesies tidak ditemukan 
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selama persiapan dan operasional budidaya, antara lain 
dampak cemaran dari penggunaan pupuk, pembasmi hama 
dan obat-obatan kimia yang tidak terkontrol.  Hal tersebut 
berdasarkan keterangan dari para petani tambak yang 
umumnya belum memahami dan mengetahui cara aplikasi 
serta dosis bahan-bahan pestisida yang mereka gunakan 
selam persiapan tambak dan selama pembesaran 
komoditas budidaya. 

 Rataan indeks diversitas makrozoobentos berdasarkan 
indeks Shannon-Wienner pada  kawasan budidaya tambak 
di pesisir Malakosa, yaitu pada stasiun pantai (1,45) dan 
mangrove (1,58) memiliki nilai H’>1, sebagai indikator 
bahwa stabilitas komunitas di stasiun tersebut adalah 
moderat atau sedang.  Kondisi komunitas yang moderat 
(sedang) adalah kondisi komunitas yang mudah berubah 
hanya dengan terjadinya pengaruh lingkungan yang relatif 
kecil.  Selanjutnya pada stasiun tambak baru dekat 
mangrove (0,89) dan tambak tradisional (0,56) dan tambak 
semi-intensif (0,75) memiliki nilai H’<1, maka komunitas 
biota di stasiun tersebut dinyatakan tidak stabil.  Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Basmi dalam Pirzan (2005) 
bahwa nilai H’ < 1 maka komunitas biota dikategorikan tidak 
stabil, dan apabila nilai H’ yang berkisar dari 1 – 3, maka 
stabilitas komunitas biota dikategorikan moderat atau 
sedang dan apabila nilai H’ > 3 maka komunitas biota 
dikategorikan dalam kondisi yang prima atau bagus.  
Kondisi komunitas pada stasiun tambak baru dekat 
mangrove, tambak tradisional, dan tambak semi-intensif 
dapat dinyatakan sedang mengalami tekanan ekologis atau 
terjadinya gangguan faktor lingkungan.  Hal ini memberi 
petunjuk bahwa dalam pembuatan lahan tambak untuk 
budidaya, harus dilakukan berdasarkan desain yang 
mempertimbangkan keseimbangan ekologi, antara lain 
dengan penerapan sistem silvofishery, sehingga di antara 
hamparan tambak diselang selingi oleh hamparan 
mangrove dan juga disepanjang saluran utama inlet dan 
outlet tambak.   

Nilai diversitas memperlihatkan kecenderungan  
semakin tinggi ke arah laut (Tabel 1).  Kondisi tersebut 
didukung oleh pernyataan Sarpedonti dan Sesakumar 
(1997) dalam Gunarto et al. (2002) bahwa terjadi 
perbandingan terbalik antara nilai H’ dan D, dimana nilai H’ 

semakin tinggi ke arah laut sedangkan nilai D semakin 
rendah.  Nilai keseragaman makrozoobentos selama 
pengamatan pada seluruh stasiun tergolong tinggi dengan 
nilai E > 0,75 (Ali, 1994).  Berdasarkan nilai keseragaman 
makrozoobenthos di wilayah pesisir Malakosa yang 
dihubungkan dengan lingkungannya, maka komunitas 
antarspesies pada seluruh stasiun mencerminkan keadaan 
yang merata dan stabil.  Keadaan yang stabil menunjukkan 
bahwa tidak terdapat jumlah suatu spesies yang dominan 
terhadap spesies lainnya.    

Terjadinya penurunan jumlah spesies maupun jumlah 
individu makrozoobentos pada stasiun pengamatan tambak 
baru dekat mangrove, tambak tradisional, dan tambak semi 
intensif diduga akibat pembukaan lahan yang membabat 
hutan mangrove secara total menjadi lahan tambak.  Selain 
itu dapat disebabkan adanya input bahan-bahan 
pemberantasan hama selama persiapan tambak terutama 
pestisida kimia yang tidak selektif.  Stasiun pengamatan 
pada daerah pantai dan mangrove memiliki jumlah spesies 
yang masih beragam dibandingkan dengan lahan tambak 
yang sudah operasional.  Kondisi demikian menunjukkan 
bahwa pengelolaan sumber daya lahan akan memberikan 
dampak terhadap menurunnya sumber daya plasma nutfah.  
Oleh karena itu perlu suatu kebijakan untuk pembukaan 
dan pengelolaan lahan perikanan budidaya yang sesuai 
dengan daya dukung lingkungan.  Hal tersebut terutama 
sangat berkaitan dengan peningkatan input teknologi dalam 
usaha perikanan budidaya di wilayah pesisir.    

Hubungan Komunitas Makrozoobentos dengan Substrat 
Jumlah spesies makrozoobentos dengan karakteristik 

substrat di kawasan budidaya tambak pesisir Malakosa  
memperlihatkan kecenderungan bahwa meningkatnya 
kandungan bahan organik dan SO4 menyebabkan 
menurunnya jumlah spesies, sebaliknya meningkatnya Fe 
diikuti oleh meningkatnya jumlah spesies (Gambar 2).  
Diversitas makrozoobentos menjadi meningkat dengan 
terjadinya penurunan kandungan bahan organik dan SO4,
sedangkan dengan terjadinya peningkatan kandungan Fe  
akan diikuti oleh meningkatnya diversitas makrozoobentos 
(Gambar 3).  Selanjutnya pada kedua gambar tersebut, 
terlihat bahwa hubungan jumlah spesies maupun diversitas 
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Gambar 2.  Hubungan jumlah spesies makrozoobentos terhadap proporsi bahan organik, pasir, liat, debu, SO4, dan Fe pada kawasan 
pengembangan budidaya tambak di Pesisir Malakosa, Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah 
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Gambar 3.  Hubungan indeks diversitas makrozoobentos terhadap proporsi bahan organik, pasir, liat, debu, SO4, dan Fe pada kawasan 
pengembangan budidaya tambak di Pesisir Malakosa, Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah 

makrozoobentos dengan pasir, liat, dan debu 
memperlihatkan nilai R2 yang sangat kecil dan variasi total 
Y yang tidak dapat dijelaskan oleh analisis regresi.   
Dengan demikian spesies-spesies makrozoobentos yang 
hidup di kawasan pesisir Malakosa memiliki keterkaitan 
dengan ketersediaan kandungan bahan organik, SO4, dan 
Fe dalam substrat dasar perairan apabila dibandingkan 
dengan kandungan pasir, liat, dan debu.  Hal tersebut 
disebabkan karena parameter bahan organik, SO4, dan Fe 
termasuk faktor penentu terhadap dinamika 
makrozoobentos dalam substrat dasar perairan.  Bahan 
organik akan terurai menjadi unsur hara sebagai sumber 
energi dalam kehidupan biota perairan, sedangkan sulfat 
merupakan senyawa yang sangat diperlukan dalam proses 
metabolisme dan Fe untuk pembentukan sel-sel darah.   
Semua proses tersebut akan memberikan dampak yang 
signifikan apabila terjadi perubahan-perubahan komposisi 
dan kandungannya dalam tanah. 

Interaksi antara faktor abiotik dan biotik dalam suatu 
lingkungan akuatik, dimana keberadaan organisme atau 
biota sangat terkait dengan beberapa faktor, antara lain : 
jenis dan kualitas air serta kualitas substrat dasar.  
Beberapa studi menunjukkan bahwa organisme bentik 
dapat termodifikasi dengan adanya perubahan karakteristik 

substrat (Quijon dan Jaramillo, 1993). Perbedaan 
karakteristik tekstur (pasir, liat, dan debu) berhubungan erat 
dengan dinamika erosi dan endapan (Rhoads dan Royer 
dalam Quijon dan Jaramillo, 1993). Selanjutnya tekstur 
tanah berhubungan dengan pertumbuhan pakan alami 
termasuk makrozoobentos di tambak. 

jenis dan kualitas air serta kualitas substrat dasar.  
Beberapa studi menunjukkan bahwa organisme bentik 
dapat termodifikasi dengan adanya perubahan karakteristik 

substrat (Quijon dan Jaramillo, 1993). Perbedaan 
karakteristik tekstur (pasir, liat, dan debu) berhubungan erat 
dengan dinamika erosi dan endapan (Rhoads dan Royer 
dalam Quijon dan Jaramillo, 1993). Selanjutnya tekstur 
tanah berhubungan dengan pertumbuhan pakan alami 
termasuk makrozoobentos di tambak. 

Prosentase pasir dalam sedimen dasar di perairan 
Malakosa cukup tinggi, yaitu stasiun pantai sebesar 67,33 
%; stasiun mangrove sebesar 56,0 %; stasiun tambak baru 
sebesar 56,0 %; stasiun tambak tradisional sebesar 49 % 
dan stasiun tambak semi intensif sebesar 75%.   
Kandungan pasir 15% berindikasi pada pertumbuhan pakan 
alami yang melimpah, kandungan pasir 63% akan terjadi 
pertumbuhan pakan alami yang berkurang dan kandungan 
pasir 79% pertumbuhan sangat kurang.  Kandungan liat di 
lokasi penelitian tergolong rendah dan selanjutnya 
kandungan debu di stasiun pantai, mangrove dan tambak 
baru termasuk cukup, tambak tradisional  termasuk tinggi 
dan stasiun tambak semi intensif relatif rendah.

Prosentase pasir dalam sedimen dasar di perairan 
Malakosa cukup tinggi, yaitu stasiun pantai sebesar 67,33 
%; stasiun mangrove sebesar 56,0 %; stasiun tambak baru 
sebesar 56,0 %; stasiun tambak tradisional sebesar 49 % 
dan stasiun tambak semi intensif sebesar 75%.   
Kandungan pasir 15% berindikasi pada pertumbuhan pakan 
alami yang melimpah, kandungan pasir 63% akan terjadi 
pertumbuhan pakan alami yang berkurang dan kandungan 
pasir 79% pertumbuhan sangat kurang.  Kandungan liat di 
lokasi penelitian tergolong rendah dan selanjutnya 
kandungan debu di stasiun pantai, mangrove dan tambak 
baru termasuk cukup, tambak tradisional  termasuk tinggi 
dan stasiun tambak semi intensif relatif rendah.

Kualitas AirKualitas Air
Peubah kualitas air sangat berpengaruh terhadap 

keberadaan organisme dan biota yang mendiami suatu 
lingkungan akuatik termasuk pada kawasan lahan 
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Tabel 3.  Rataan nilai kualitas air pada kawasan pengembangan budidaya tambak di Pesisir Malakosa, Parigi-Moutong,  Sulawesi 
Tengah
Tabel 3.  Rataan nilai kualitas air pada kawasan pengembangan budidaya tambak di Pesisir Malakosa, Parigi-Moutong,  Sulawesi 
Tengah

Stasiun pengamatan Stasiun pengamatan 
No Peubah kualitas air 

Pantai Tambak baru dekat 
mangrove Tambak tradisionil Tambak semi intensif 

1 Salinitas (ppt.) 25±0 26,33±1,53 22,67±2,31 20,67±4,04

2 pH 8,12±0,06 7,91±0,07 7,78±0,07 7,92±0,07

3 BOT (ppm) 11,51±6,91 18±2,70 9,44±3,58 6,19±1,53

4 NH4-N (ppm) 0,02±0,003 0,14±0,14 0,39±0,47 0,16±0,18

5 NO2-N (ppm)             0,0457±0,0009 0,047±0,0008 0,0473±0,0006 0,0469±0,0004 

6 NO3-N (ppm)                0,4463 ±0,0599 0,4855±0,2015 0,6729±0,1634 0,3686±0,1798 

7 PO4-P (ppm) 0,0474 ±0,0074 0,0524±0,0038 0,0737±0,0280 0,0924±0,0250 

8 Fe (ppm) 0,0148 ±0,0045 0,0393±0,0288 0,0406±0,0365 0,0097±0,0073 

9 TSS (ppm) 96±30,81 73,33±25,14 65±7,21 46±23,25

10 Turbiditas (NTU) 52,44±15,36 18,1467±21,95 36,54±27,75 9,6767±4,31
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budidaya.  Nilai kualitas air (Tabel 3), yaitu : pH dengan 
kisaran nilai 7,70 - 8,18 termasuk bersifat alkalis  

 (Poernomo, 1988).  Berdasarkan nilai pH yang 
diperoleh maka perairan tersebut layak untuk mendukung 
kehidupan organisme budidaya serta memberikan indikator 
bahwa lahan budidaya bukan merupakan tanah sulfat 
masam yang sangat membutuhkan pengelolaan secara 
spesifik untuk menjadi lahan budidaya. 

Kandungan Fe dalam air termasuk rendah dengan 
kisaran nilai 0,0018 - 0,0812 ppm dibandingkan dengan 
kandungan di perairan alami, dimana menurut Boyd (1990) 
bahwa konsentrasi Fe di perairan alami berkisar 0,05 – 0,2 
ppm.  Kandungan Fe yang lebih tinggi pada lahan tambak 
baru dan tambak tradisionil disebabkan karena tanah belum 
diolah dan direklamasi dengan pemberian kapur dan 
pencucian seperti yang sering dilakukan pada persiapan 
tambak pada sistem semi intensif.  Kondisi yang berbeda 
pada wilayah pantai dimana setiap saat terjadi pencucian 
melalui proses hidrodinamika dan pasang surut air laut.  
Selanjutnya kandungan NH4-N relatif tinggi dengan nilai 
kisaran 0,02 – 039 mg/l, dimana kisaran nilai tersebut 
sudah melebihi nilai ambang batas amonia bagi kehidupan 
ikan budidaya sebesar 0,012 mg/L (Meade dalam Boyd 
1990).  Kandungan amonia dan amonium yang berlebih 
dalam perairan dapat menimbulkan toksik bagi organisme 
budidaya, dimana amonia memberikan efek toksik yang 
lebih akut dibandingkan amonium.  Kandungan amoniak 
akan segera menurun apabila terjadi pergantian air melalui 
proses dinamika perairan, sehingga kenaikan yang relatif 
kecil pada saat pengamatan belum memberikan dampak 
terhadap biota budidaya karena adanya proses pergantian 
dan resirkulasi air.  Kandungan nitrit (N02-N) dalam air 
cukup rendah, dimana konsentrasi nitrit yang aman untuk 
postlarva pada kolam pembesaran adalah sebesar 4,5 ppm 
(Chen Chin dalam Boyd, 1990).  Oleh karena itu, 
konsentrasi nitrit selama pengamatan dilakukan masih 
berada dibawah ambang batas sehingga diduga tidak 
berdampak terhadap kehidupan dan pertumbuhan 
organisme budidaya.  Kandungan fosfat (PO4-P) dalam 
perairan juga masih berada dibawah ambang batas 
toleransi biota perikanan budidaya.  Kondisi tersebut sesuai 
dengan pernyataan Boyd (1990), bahwa konsentrasi total 
posfat dalam perairan jarang melampaui 1 ppm.  Nilai-nilai 
parameter kualitas air yang umumnya menunjukkan 
kualitas yang masih layak bagi kehidupan biota budidaya 
mengindikasikan bahwa hubungan diversitas 
makrozoobentos dengan parameter yang dikaji merupakan 
interaksi secara langsung dan bukan pengaruh dinamika 
kualitas air. 

Kualitas Tanah 
Hasil analisis kualitas tanah (Tabel 4), menunjukkan 

bahwa pHKCl dan pHH20 tanah di perairan Malakosa 
tergolong netral dengan kisaran 6,0 - 7,80.  Kondisi tanah  
tersebut memberikan indikasi bahwa unsur fosfor dan 
kalium dalam keadaan tersedia bagi pakan alami untuk 
mendukung pembesaran komoditas budidaya dalam 
tambak.  Dalam penelitian ini sulfat termasuk tinggi, yakni 
pada stasiun pantai dengan konsentrasi sebesar 594,80 
ppm, stasiun mangrove sebesar 814,47 ppm, stasiun 
tambak baru sebesar 1510,10 ppm, stasiun tambak 
tradisional 2437,61 ppm dan stasiun tambak semi-intensif 
sebesar 1583,32 ppm. Perairan pada kondisi aerobik maka 
sulfur akan menjadi sulfat, sedangkan dalam kondisi 
anaerobik sulfur akan menjadi sulfida dalam bentuk H2S.
Apabila sulfur dan bahan organik dalam perairan rendah 
maka bakteri akan merombaknya menjadi sulfida organik 
yang selanjutnya dimanfaatkan oleh biota.   Dalam kondisi 
teroksidasi maka sulfur dan bahan organik akan diserap 
oleh tanaman dalam bentuk sulfur organik.  Bentuk 
terpenting sulfur dalam perairan adalah sulfat, dimana 
konsentrasinya sangat terkait dengan kondisi alam dan 
materi geologi serta aliran perairan.  Menurut Boyd (1990), 
konsentrasi sulfat yang tinggi dominan ditemukan pada 
tambak sulfat masam di wilayah pesisir. 

Potensi  kemasaman  tanah  berkaitan  dengan  
senyawa sulfat  besi dan  aluminium dalam tanah.  
Senyawa ini dapat teroksidasi secara kimiawi dan mikrobial 
menghasilkan asam sulfat. Selama oksidasi berlangsung 
akan dibebaskan ion hidrogen yang dapat meningkatkan 
kemasaman tanah.  Proses kemasaman mulai timbul 
setelah tambak selesai dibangun.   Selanjutnya terlihat 
bahwa aluminium di stasiun pantai  sebesar 108,97 ppm, 
stasiun mangrove sebesar 92,38 ppm, relatif lebih tinggi 
daripada stasiun tambak baru 50,1 ppm., tambak tradisional 
dengan kandungan sebesar 48,63 ppm dan tambak semi 
intensif sebesar 52,41 ppm.   

Bahan organik dalam sedimen dasar perairan Malakosa 
umumnya memiliki kandungan yang cukup tinggi, kecuali 
pada stasiun pantai.  Menurut Kahar et al. (1991), 
kandungan bahan organik tersedia dalam tanah yang layak 
bagi pertumbuhan pakan alami di tambak adalah sekitar 9 
%. Kandungan bahan organik yang melebihi 16 % akan 
memacu pertumbuhan pakan alami yang sangat melimpah, 
jika < 9% menyebabkan pertumbuhan pakan alami yang 
kurang, dan < 6 % maka pertumbuhan pakan alami sangat 
kurang.

Tabel 4.  Rataan nilai kualitas tanah pada kawasan pengembangan budidaya tambak di Pesisir Malakosa, Parigi-Moutong,  Sulawesi 
Tengah

Stasiun pengamatan 
No. Peubah

kualitas tanah Pantai Mangrove Tambak baru Tambak tradisional Tambak semi 
intensif

1 pHKCl 7,66±1,02 6,93±1,21 5,78±1,10 6,0±1,09 6,03±1,23

2 pHH2O 7,80±1,11 7,45±1,03 6,18±1,17 6,23±1,22 6,30±1,08

3 Al (ppm) 108,97±9,12 92,38±6,79 50,14±4,07 48,63±5,24 52,41±5,56

4 Tekstur Lempung berpasir-
pasir

Lempung berdebu-
lempung berpasir Lempung berpasir Lempung berdebu-

lempung berpasir 
Lempung berdebu-
pasir berlempung 



BIODIVERSIT AS  Vol. 7, No. 4, Oktober 2006, hal. 354-360 360

KESIMPULAN Haryadi S., I. N. N. Suryodiputro, dan B. Widigdo.  1992.  Limnologi.  
Penuntun praktikum dan metode analisa air.  Institut Pertanian Bogor.  
Fakultas Perikanan.  

Berdasarkan studi dan analisis struktur komunitas dan 
hubungan diversitas makrozoobentos dengan substrat pada 
kawasan pengembangan budidaya tambak di Pesisir 
Malakosa, Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 

Hawkes.  1976.  Principle standard methods for determining ecological 
criteria on hydrobiocoenose.  Pergamon Press, Oxford. 

Hily C., C. Guinet, and  J. F. Ura.  1994.  Biodiversity of intertidal 
macrobenthic assemblages in the Iroise M. A. B  reserve (Brittany 
France) in p. 52  Marine  biodiversity: Causes  and  concequences  The  
Marine Biological  Association 30th – 2nd September 1994 University of 
York, UK Komunitas makrozoobentos pada wilayah mangrove 

dan pantai lebih baik dibandingkan pada tambak yang 
ditunjukkan oleh nilai indeks diversitas dan jumlah spesies.  

Komunitas makrozoobentos dipengaruhi oleh 
kandungan bahan organik, SO4 dan Fe dalam tanah, 
dimana semakin meningkatnya bahan organik dan SO4
akan menurunkan komunitas makrozoobentos dan 
sebaliknya apabila kandungan Fe meningkat maka 
komunitas makrozoobentos juga meningkat. 

Kahar, A. Hanafi , F. Cholik dan S. Tonnek.  1991.  Evaluasi produktivitas 
perairan pantai bagi pengembangan tata ruang  pantai dalam Suparno, 
S. Wibowo, A. M. Angawati, dan R. Arifudin (Eds).  Prosiding Pertemuan 
Teknis Pelestarian Lingkungan Hidup Perikanan.  Jakarta, 11 Februari 
1991.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Departeman 
Pertanian.  Jakarta.  hal. 35-49. 

Levinton, J. S.  1982.  Marine ecology.  Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 
New Jersey. 

Lind, O. T.  1979.  Handbook of common methods in limnology.  Mosby 
company.  St. Louis, Toronto-London. 

Melville, M. D.  1993.  Soil laboratory manual.  School of Geography.  
University of New South Wales.   Kualitas air dan tanah di perairan pesisir Malakosa 

mendukung kehidupan biota perairan sehingga lahan 
disekitarnya layak dikembangkan untuk usaha perikanan 
budidaya.     

Mann, K. H.  1982.  Ecology of coastal waters.  A system approach.  
Blackwell Scientific Publishing, Oxford. 

Menon, R. G.  1973.  Soil  and  water  analysis.  A  laboratotry manual for the 
analysis of soil and water.  FAO.United Nations Development 
Programme.

Nybakken, J. W.  1982.  Biologi Laut: suatu pendekatan ekologi; alih bahasa 
: H. Muhammad Edman et al. Gramedia. Jakarta. 420 hal. 

DAFTAR PUSTAKA Odum, E. P.  1963.  Ecology, second edition.  Holt, Rinehart and Windston, 
Inc Allrights Reserve.   

Odum, E. P.  1971.  Fundamental ecology 3rd ed. W. B. Saunders Company.  
Phildelphia.  Abbott, R.T. 1991.  Shells of South Asia.  Tynron. Press, Scotland. 

Ali, I.M.1994. Struktur komunitas ikan dan aspek biologi ikan dominan di 
Danau  Sidenreng, Sulawesi Selatan. Thesis. Fak. Perikanan, Institut 
Pertanian Bogor.  

Pirzan, A. M. 2005.  Keragaman ikan, krustasea, dan moluska menunjang 
usaha perikanan budidaya dan sero di perairan Pesisir Tongketongke-
Sinjai, Sulawesi Selatan.  Laporan Hasil Penelitian Balai Riset Perikanan 
Budidaya Air Payau.  12 hal (in proces).Anonim.  1982.  The Macdonald Encylopedia of Shells.  Macdonald & Co. 

London & Sydney.     Poernomo, A.  1988.  Pembuatan tambak udang di Indonesia.  Seri 
Pengembangan no. 7.  Balai Penelitian Perikanan Budidaya Pantai.  
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.  
Jakarta,  

Barg, U. C.  1992.  Guidelines of the promotion of environmental 
management of coastal aquaculture development.  FAO Fisheries 
Technical Paper 328 FAO, Rome.   

Bengen, D. G.  2000.  Teknik pengambilan contoh dan analisis data biofisik 
sumber daya pesisir.  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut 
Pertanian Bogor.  

Quijon, P. and E. Jaramillo. 1993.  Temporal variability in the intertidal 
macroinfauna in the Queule Rever Estuary, South-Central Chilie. 
Estuarin Coastal and Shelf Science. 37:655-667. 

Boyd, C. E.  1990.  Water quality in ponds for aquaculture.  Alabama 
Agricultural Experiment Station.  Auburn University Alabama. 

 Sugama, K.  2002.   Status budidaya udang introduksi Litopenaeus 
vannamei dan Litopenaeus stylirostris serta prospek pengembangannya 
dalam tambak air tawar.  Makalah disampaikan pada Temu Bisnis 
Udang di Makassar, 19 Oktober 2002.  Pusat Riset Perikanan Budidaya. 
Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Dep. Kelautan dan Perikanan.  

Boyd,  C. E. 1999.  Code of practice for responsible shrimp farming.  Global 
Aquaculture Alliance, St. Louis, MO USA.   

Dharma, B.  1988.  Siput dan Kerang Indonesia (Indonesia Shell).   PT. 
Sarana, Jakarta.  Ueda, N., H. Tsutsumi, M. Yamada, R. Takeuchi, and K. Kido.  1994.  

Recovery of the marine bottom environment of  Japanese Bay.   Marine 
Pollution Bulletin 28 : 7. 

Dharma, B. 1992.  Siput dan kerang Indonesia (Indonesian shells II). Verlag 
Christa Hemmen.  Germany.   

Gunarto, A. M. Pirzan, Suharyanto, Rohama Daud, dan Burhanuddin.  2002.  
Pengaruh keberadaan mangrove terhadap keragaman makrobentos di 
tambak dan sekitarnya.  Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 8(2): 77 
- 88 

Widodo, J.  1997.   Biodiversitas sumber daya perikanan laut peranannya 
dalam pengelolaan terpadu wilayah pantai, dalam hal. 136 - 141 : 
Mallawa, A., R. Syam, N. Naamin, S. Nurhakim, E. S. Kartamihardja, A. 
Poernomo, dan Rachmansyah (Eds). Prosiding Simposium Perikanan 
Indonesia II, Ujung Pandang 2-3 Desember 1997. 



B I O D I V E R S I T A S ISSN: 1412-033X
Volume 7, Nomor 4 Oktober 2006 
Halaman: 361-367 

 Keragaman Mangsa Bagi Tiga Jenis Kuntul Di Cagar Alam
Pulau Dua Kabupaten Serang, Propinsi Banten 

Prey diversity for Three Species Herons in Pulau Dua Nature Reserve Serang Distrik, 
Banten Province  

DEWI ELFIDASARI
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Selatan 12110 

Diterima: 13 Juli 2006. Disetujui: 13 September  2006. 

ABSTRACT 

The diversity of prey consumed by three species herons (Casmerodius albus, Egretta garzetta and Bubulcus ibis) was studied in Pulau Dua 
Nature Reserve Serang, Banten Province using video tapes by following a focal individual for five minutes. In the laboratory the film was 
analysed every minutes to select complete sequences of feeding behavior in foraging site. There were differences on diversity and size of 
prey that consumed by three species herons among the different feeding locations. Casmerodius albus which was feeding on mudflat and 
fisheries consumed Chanos chanos (15.6%), Oreochromis sp (9.4%) and Periophtalmus sp. (7.3%), and 36.5% couldn’t be identified. 
Egretta garzetta was feeding on mudflat, fisheries and rice-field, consumed Periophtalmus sp (15.4%), Mugil dussumeieri (7.9%), Chanos 
chanos (4.7%), Oreochromis sp (0.5%), including small frog and crustacean (0.5%). Bubulcus ibis was feeding on rice-field and grassland, 
consumed many variety of insects (92 %) and many variety of snail (1.9%) in their diet. The insects that B. ibis consumed including 
grasshopper (26.8%), caterpillar (0.9%) and other invertebrates (worm, crustacean) that could not be identified (64.3%).  

© 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words:  Prey, diversity, herons, Pulau Dua. 

PENDAHULUAN 

Setiap organisme memiliki kemampuan untuk hidup, 
tumbuh dan berkembangbiak pada habitat yang sesuai 
dengannya. Salah satu cara untuk mempertahankan 
kelangsungan hidupnya adalah dengan mengkonsumsi 
makanan. Beberapa faktor yang berperan dalam 
menentukan perolehan makanan pada suatu organisme 
antara lain ketersediaan sumber makanan, kondisi lokasi 
mencari makan, waktu  mencari makan, jenis pakan yang 
tersedia serta perilaku mencari makan yang dimiliki. Faktor-
faktor tersebut diduga mampu mempengaruhi keberhasilan 
makan suatu organisme. 

Burung kuntul merupakan burung air yang seluruh 
hidupnya bergantung pada daerah perairan. Menurut Rusila 
(1994), burung air dapat diartikan sebagai kelompok burung 
yang secara ekologis bergantung kepada keberadaan lahan 
basah. Lahan basah yang dimaksud adalah daerah lahan 
basah alami dan buatan, meliputi daerah bakau, rawa, 
dataran berlumpur, danau, tambak dan sawah. 

Pulau dua yang terletak di Teluk Banten Pantai Utara 
Jawa Barat merupakan salah satu daerah lahan basah 
yang telah ditetapkan sebagai wilayah utama bagi 
konservasi burung-burung air pada tahun 1937, 
berdasarkan keputusan Gubenur Jenderal Hindia Belanda 
tanggal 30 Juli 1937 No. 21 Stbl 474 (Milton dan Mahadi, 
1985; Partomihardjo, 1986).

Vegetasi yang tumbuh pada kawasan tersebut 
merupakan komunitas mangrove, 60% didominasi oleh 
Rhizopora apiculata khususnya pada bagian selatan pulau, 
sedangkan pada bagian timur ditumbuhi oleh Avicenia 
marina.

Secara geografis Pulau Dua terletak pada koordinat 
antara 06o01’LS dan 106o12’BT, merupakan dataran 
rendah dengan luas sekitar 30 ha. Terdapat 12 jenis burung 
air yang menghuni Cagar Alam Pulau Dua, yaitu  Anhinga 
melanogaster, Phalacrocorax spp, Ardea cinerea, A.
purpurea, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, E. intermedia, E. 
sacra, Casmerodius albus, Nycticorax nycticorax,
Therskiornis melanocephalus dan Plegadis falcinellus
(Rusila Noor dan Andalusi, 1996). 

Masing-masing jenis burung air tersebut memiliki 
mangsa yang berbeda. Perbedaan mangsa yang 
dikonsumsi bergantung dari lokasi mencari mangsa, ukuran 
tubuh, serta ukuran dan  panjang paruh yang dimiliki 
burung-burung air tersebut. Burung air yang memiliki tubuh 
besar dengan ukuran dan panjang paruh yang besar akan 
memiliki kecenderungan untuk memilih mangsa yang 
berukuran besar, sedangkan burung air yang berukuran 
kecil cenderung mengkonsumsi mangsa yang berukuran 
kecil pula. Hal ini menunjukan bahwa kebutuhan bahan 
makanan pada burung air disesuaikan dengan morfologi 
dan anatomi  tubuh burung itu sendiri.  

 Pada penelitian ini dipilih tiga jenis yang berbeda, 
berasal dari genus yang berbeda yaitu kuntul besar 
Casmerodius albus, kuntul kecil Egretta garzetta dan kuntul 
kerbau Bubulcus ibis. Burung kuntul termasuk ordo 
Ciconiiformes dan famili Ardeidae (Hancock, 1982; 
MacKinnon, 1991). 
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leher dan kaki yang panjang serta paruh yang keras, 
runcing dan panjang. Ukuran panjang tubuh yang dimiliki 
oleh individu dalam famili Ardeidae umumnya berkisar 
antara 30 cm – 150 cm (Bushan dkk., 1993). 

Kuntul besar (C. albus) merupakan kuntul putih dengan 
ukuran tubuh paling besar. Panjang tubuh dari kepala 
hingga kaki berkisar antara 85 – 105 cm, memiliki leher 
yang panjang dan berbentuk huruf ‘S’. Pada saat tidak 
berbiak, paruh, telapak kaki dan jari kaki berwarna kuning, 
tungkai berwarna hitam serta kulit muka bagian pipi agak 
kekuningan. Panjang paruh individu dewasa berkisar antara 
15 – 20 cm. Pada musim berbiak warna paruh menghitam, 
kulit muka pada bagian pipi kuning kehijauan, kaki berubah 
menjadi merah dan pada bagian belakang kepala tumbuh 
bulu seperti pita yang menjuntai (Peterson, 1980; 
MacKinnon, 1991; Bushan dkk., 1993).  

Kuntul besar diketahui lebih menyukai lokasi mencari 
makan yang memiliki ketinggian air tertentu. Biasanya 
daerah tersebut merupakan pinggir sungai, tambak, daerah 
bakau atau rawa dan daerah pantai. Jenis makanan 
utamanya adalah ikan serta hewan lain seperti krustasea, 
amfibia dan mamalia kecil (Hancock, 1982; MacKinnon & 
Phillipps, 1993). 

Kuntul kecil (E. garzetta) berwarna putih dan memiliki 
ukuran tubuh sedikit lebih besar dan lebih ramping dari B.
ibis. Panjang tubuh antara 60-65 cm, paruh dan tungkai 
berwarna hitam sedang jari dan telapak kaki berwarna 
kuning. Panjang paruh yang dimiliki individu dewasa 
berkisar antara 10 – 15 cm. 

Pada musim berbiak terdapat jambul atau bulu yang 
berbentuk pita di bagian tengkuk dan leher. Selain itu bulu 
pada dada dan punggung menjadi lebih halus, panjang dan 
terkulai. Paruh dan kaki tidak mengalami perubahan warna 
(Peterson, 1980; MacKinnon, 1991; Bushan dkk., 1993). 

Kuntul kecil memiliki lokasi mencari makan yang lebih 
bervariasi, meliputi daerah pinggir sungai, kolam, danau 
dangkal, rawa, tambak dan daerah pinggir pantai (bakau). 
Pada beberapa negara di Asia dan Afrika, sawah juga 
merupakan lokasi yang baik untuk mencari makan 
(Hancock & Kushlan, 1984; Fasola & Alieri, 1992). Jenis 
makanan utamanya adalah ikan-ikan kecil, juga memakan 
krustasea, cacing, moluska, amfibia dan mamalia kecil 
seperti tikus (Hancock, 1982). 

Bubulcus ibis memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil 
bila dibandingkan dengan jenis kuntul lain. Panjang tubuh 
berkisar 50 – 56 cm, leher lebih pendek, kepala berbentuk 
bulat dan kelihatan lebih tebal, paruh lebih pendek dari 
pada jenis kuntul lainnya, sekitar 8,5-10 cm. Paruh dan 
tungkai kaki berwarna kuning (Hancock, 1982; MacKinnon 
& Phillipps, 1993). Pada musim berbiak  bulu pada kepala, 
leher, punggung  dan dada berwarna jingga atau merah 
karat sedang di luar musim tersebut seluruh bulu berwarna 
putih (MacKinnon & Phillipps, 1993). 

Jenis hewan yang menjadi mangsanya sebagian besar 
adalah serangga dan hewan-hewan yang berukuran kecil 
seperti moluska, krustasea, amfibia dan reptilia. Hasil 
penelitian Hamidi (1999) menunjukkan bahwa makanan 
utama B. ibis terdiri atas serangga, katak, tikus, orong-
orong dan udang. 

Habitat mencari makan B. ibis adalah tempat yang 
sangat luas dan  daerah yang kering dan terbuka seperti 
sawah dan lahan pertanian. Daerah lahan basah hanya 
dijadikan sebagai tempat hunian dan berbiak (MacKinnon & 
Phillipps, 1993). 

Burung air yang terdapat pada lokasi ini sebagian besar 
bersifat predator karena memangsa berbagai jenis ikan dan 
hewan kecil  lainnya termasuk kodok, cacing, udang, 
kepiting. Beberapa area di sekitar Cagar Alam Pulau Dua 
yang menjadi lokasi makan koloni burung air merupakan 
sumber penghidupan masyarakat setempat antara lain 
tambak, muara sungai, rawa dan kolam air payau. 
Kehadiran burung –burung air di lokasi tersebut sering 
dianggap sebagai hama dan diburu. Seiring dengan 
berkembangnya Pulau Dua sebagai kawasan Cagar Alam 
serta adanya pemanfaatan wilayah sekitar Cagar Alam oleh 
penduduk setempat, maka diperlukan usaha perlindungan 
bagi keberadaan populasi burung air pada daerah tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman 
jenis dan ukuran mangsa yang dikonsumsi tiga jenis kuntul 
(Casmerodius albus, Egretta garzetta dan Bubulcus ibis)
berdasarkan perbedaan lokasi mencari makan pada 
kawasan sekitar Cagar Alam Pulau Dua Serang, Propinsi 
Banten.

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Objek penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kawasan Cagar Alam Pulau 

Dua dan sekitarnya yang dimanfaatkan oleh tiga jenis 
kuntul sebagai lokasi mencari makan. Penelitian ini 
dilakukan selama 12 bulan yaitu  dari bulan April 2000 
hingga April 2001. Objek penelitian adalah Kuntul Besar 
Casmerodius albus, kuntul kecil Egretta garzetta dan kuntul 
kerbau Bubulcus ibis yang sedang mencari makan di 
sekitar Cagar Alam Pulau Dua Serang. 

Peralatan yang digunakan adalah : Kamera “Canon 
EOS lensa 600 mm”, Handycam corder Sony digital zoom 
180, Tripod Manfrotto, Monokuler Swift 60 x 80, Binokuler 
Nikon 5,12 x 24, tenda pengamatan terbuat dari kain, video 
player, TV Sony 14”, kendaraan roda 2 dan roda 4, lembar 
data dan alat tulis. 

Studi Pendahuluan  
Dilakukan selama 2 bulan bertujuan untuk mengetahui 

lokasi yang dijadikan sebagai tempat mencari makan bagi 
tiga jenis kuntul serta untuk menentukan lokasi 
pengambilan data dan rekaman gambar.   

Pengambilan gambar 
Dilakukan selama 8 bulan, dengan memilih satu individu 

sasaran (focal observation method) selama waktu 5 menit 
dan kelipatannya, dilanjutkan individu terdekat (Altmann, 
1974). Pengambilan gambar difokuskan pada aktivitas 
mencari makan yang dilakukan oleh ketiga jenis kuntul. 

Analisis rekaman gambar 
Gambar rekaman disunting untuk menentukan sekuen 

yang layak dianalisis. Rekaman dianalisis setiap jangka 
waktu lima menit (scan sampling methods). Data yang 
dikumpulkan meliputi : jenis dan ukuran mangsa yang 
dikonsumsi oleh tiga jenis kuntul yang sedang mencari 
makan di kawasan Cagar Alam Pulau Dua dan sekitarnya. 

Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 

versi 7,5 dan Excel serta dijabarkan dalam bentuk tabel dan 
gambar.



ELFIDASARI – Keragaman Mangsa Kuntul di Cagar Alam Pulau Dua 363

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mangsa yang berhasil ditangkap dan dimakan oleh 
ketiga jenis kuntul sangat bervariasi, berkaitan dengan 
lokasi mencari makan. Ketiganya memiliki lokasi mencari 
makan yang berbeda. C. albus dan E. garzetta mencari 
makan pada tiga lokasi yaitu sawah,  dataran lumpur  dan 
tambak. Sedangkan B. ibis  hanya mencari makan pada 
dua lokasi yaitu sawah dan tegalan. 

Jenis mangsa yang dikonsumsi C. albus meliputi ikan, 
amfibia, cacing tanah, moluska, dan kepiting. Ikan 
merupakan jenis mangsa yang paling banyak ditangkap
sebanyak 65 ekor atau 68,8% dari keseluruhan mangsa 
yang berhasil ditangkap. Sedangkan katak merupakan jenis 
mangsa dengan jumlah terkecil yang berhasil ditangkap 
yaitu sebesar 2,1% (Tabel 1).  

Persentase perolehan ikan yang dikonsumsi oleh C. 
albus dan berhasil diidentifikasi adalah : bandeng (Chanos 
chanos) 15,6%, mujair (Oreochromis sp.) 9,4%, dan 
gelodok (Periophthalmus sp.) 7,3 %, sedangkan  36,5% 
dari mangsa yang dikonsumsi tidak berhasil diidentifikasi 
karena keterbatasan alat yang digunakan pada saat 
menganalisis rekaman gambar. Mangsa berupa ikan 
diperoleh dari tambak dan dataran lumpur, amfibia 

 diperoleh dari sawah, kerang dan keong (moluska) 
diperoleh dari dataran lumpur dan sawah, cacing tanah 
diperoleh dari sawah, sedangkan kepiting diperoleh dari 
dataran lumpur (Tabel 1). 

Pada Egretta garzetta mangsa yang berhasil ditangkap 
meliputi ikan, katak, kepiting, udang, kerang dan keong 
(moluska), cacing tanah dan serangga. Ikan merupakan 
jenis mangsa yang paling banyak ditangkap dan dimakan 
sebanyak 281 ekor (67,4%), mangsa yang paling sedikit 
diperoleh adalah  kepiting dan katak, masing-masing 
sebesar 0,3%  (Tabel 1). 

Jenis ikan yang dikonsumsi oleh E. garzetta adalah 
mujair (Oreochromis sp.) sebesar 0,5%, bandeng (Chanos 
chanos) 4,7%, belanak (Mugil dussumieri) 7,9% dan 
gelodok (Periophthalmus sp.) sebanyak 15,4 %. Ikan 
diperoleh dari tambak dan dataran lumpur, moluska yang 
berupa kerang diperoleh dari  hamparan lumpur dan sawah, 
sedangkan keong diperoleh dari sawah. Kepiting dan udang 
diperoleh dari tambak, cacing tanah dan serangga 
diperoleh dari sawah (Tabel 1). 

Jenis mangsa yang dimakan oleh Bubulcus  ibis adalah 
serangga, keong, cacing tanah dan udang (Tabel 1). 
Serangga merupakan jenis mangsa yang paling banyak 
ditangkap dan dimakan yaitu 92,02% dari keseluruhan 
mangsa yang berhasil diperoleh. Jenis serangga yang 
berhasil diidentifikasi adalah belalang dan ulat bulu (Tabel 
1).

Tabel 1. Jenis mangsa yang ditangkap  C. albus, E. garzetta, B. Ibis berdasarkan lokasi di Cagar Alam Pulau Dua 
                                  Jenis mangsa 

Jenis
Kelas Spesies Nama lokal

Persentase Lokasi

Oreochromis sp. Mujair 9.4 Tambak/Dataran lumpur 
Chanos chanos Bandeng 15.6 Tambak/Dataran lumpur 
Periophthalmus sp. Gelodok 7.3 Dataran lumpur 

Pisces

tidak teridentifikasi 36.5 Tambak/Dataran lumpur 
Amphibia Rana sp. Katak 2.1 Sawah
Crustacea Tidak diketahui Kepiting 3.13 Dataran lumpur 
Bivalvia (Pelecypoda) Tidak diketahui Kerang Dataran lumpur/sawah 
Gastropoda Tidak diketahui Keong

21.9
Sawah

C
as

m
er

od
iu

s 
al

bu
s

Oligochaeta Pheretima sp. Cacing tanah 4.2 Sawah
Oreochromis sp. Mujair 0.5 Tambak/Dataran lumpur 
Chanos chanos Bandeng 4.7 Tambak/Dataran lumpur 
Periophthalmus sp. Gelodok 15.4 Tambak/Dataran lumpur 
Mugil dussumieri Belanak 7..9 Tambak/Dataran lumpur 

Pisces

tidak teridentifikasi 38.9 Tambak/Dataran lumpur 
Amphibia Rana sp. Katak 0.3 Sawah

Tidak diketahui Kepiting 0.3 TambakCrustacea
Penaeus sp. Udang 0.21 Tambak

Bivalvia (Pelecypoda) Tidak diketahui Kerang Dataran lumpur/sawah 
Gastropoda Tidak diketahui Keong

16
Sawah

Oligochaeta Pheretima sp. Cacing tanah 1.4 Sawah
Locusta sp. Belalang Sawah
Valanga sp Belalang

1.2
Sawah/Tegalan 

E
gr

et
ta

 g
ar

ze
tta

  

Insecta

Tidak diketahui Ulat bulu 12.2 Sawah
Locusta sp. Belalang Sawah/Tegalan 
Valanga sp. Belalang

26.8
Sawah/Tegalan 

Tidak diketahui Ulat bulu 0.9 Sawah
Insecta

tidak teridentifikasi 64.3 Sawah/Tegalan 
Gastropoda Tidak diketahui Keong 1.9 Sawah
Oligochaeta Pheretima sp. Cacing tanah 3.3 Sawah

B
ub

ul
cu

s 
ib

is

Crustacea Penaeus sp. Udang 2.8 Sawah
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Keragaman mangsa berdasarkan perbedaan lokasi makan 
Mangsa yang berhasil ditangkap dan dimakan oleh C. 

albus bervariasi, berkaitan dengan lokasi mencari makan, 
meliputi ikan, amfibia, cacing tanah, moluska, dan kepiting 
(Tabel 1). Ikan merupakan jenis mangsa yang paling 
banyak ditangkap  pada lokasi tambak dan dataran lumpur 
atau “mudflat”, sedangkan di sawah paling banyak 
dikonsumsi mangsa berupa keong atau kerang (Gambar 1). 

Berdasarkan jenisnya, ikan mujair dan bandeng 
merupakan jenis mangsa yang paling banyak dikonsumsi di 
tambak. Ikan gelodok banyak dikonsumsi di daerah dataran 
lumpur “mudflat”. Katak dan cacing banyak dikonsumsi 
pada lokasi sawah, sedangkan kepiting banyak dijumpai di 
dataran lumpur “mudflat” (Gambar 1) 

E. garzetta memiliki mangsa yang lebih beragam 
dibandingkan C. albus. Mangsa yang dikonsumsinya 
meliputi ikan, katak, kepiting, udang, kerang dan keong 
(moluska), cacing tanah dan serangga (Tabel 1). Mangsa 
yang paling banyak dikonsumsi E. garzetta adalah ikan, 
terdiri dari ikan mujair, bandeng, belanak dan gelodok 
(Gambar 2).

Berdasarkan perbedaan lokasi makan, jenis 
mangsa yang banyak dikonsumsi oleh E. garzetta pada 
ketiga lokasi makan adalah ikan. Katak, cacing, ulat bulu 
dan belalang merupakan mangsa yang banyak dikonsumsi 
di sawah, sedangkan keong dan kerang banyak diperoleh 
dari dataran lumpur “mudflat” (Gambar 2). 

 Lokasi makan B.ibis terdiri dari dua tempat yaitu 
sawah dan tegalan, oleh karena itu jenis mangsa yang 
banyak diperoleh dari kedua lokasi tersebut adalah 
serangga (Tabel 1). Belalang merupakan jenis serangga 
yang paling banyak diperoleh dari sawah, sedang dari 
lokasi makan tegalan, jenis serangga yang paling banyak 
dikonsumsi tidak berhasil diidentifikasi karena keterbatasan 
peralatan pada saat pengamatan di lapangan. Cacing dan 
udang lebih banyak diperoleh dari lokasi makan 
persawahan daripada dari tegalan. Sebaliknya ulat bulu 
lebih banyak diperoleh dari tegalan daripada dari sawah 
(Gambar 1)

Perbedaan lokasi mencari ketiga jenis kuntul yang 
diamati berkaitan erat dengan jenis dan ukuran mangsa 
yang dimakan. Jenis dan ukuran mangsa yang diperoleh 
juga berbeda dan hal ini dipengaruhi oleh bentuk, ukuran 
dan morfologi tubuh yang dimiliki oleh burung. Hal ini 
menunjukkan bahwa morfologi dan anatomi suatu individu 
burung air akan mempengaruhi jenis makanan yang akan 
dikonsumsinya karena berkaitan dengan kemampuan 
burung air tersebut memperoleh mangsa. Semakin besar 
ukuran mangsa maka tingkat kesulitan bagi burung air 
untuk memperoleh mangsa tersebut akan lebih tinggi. 
Besar kecilnya ukuran mangsa juga akan mempengaruhi 
sumber energi yang akan dihasilkan dari mangsa tersebut 
bagi kelangsungan hidup burung air, oleh karena itu 
individu burung air yang memiliki ukuran tubuh besar akan  
cenderung mengkonsumsi mangsa yang berukuran besar. 

Prawiradilaga dan Widodo (1991) melaporkan bahwa, 
C. albus dan E. garzetta termasuk jenis burung yang aktif 
mengunjungi tambak. Hal ini berkaitan dengan aktivitas 
mencari makan dan jenis mangsa yang dikonsumsi kedua 
jenis kuntul tersebut pada lokasi tambak. C. albus
merupakan jenis kuntul terbesar yang diamati di Cagar 
Alam Pulau Dua, memiliki paruh yang relatif lebih panjang 
sehingga jenis dan ukuran mangsa yang dimakan juga 
relatif lebih besar atau lebih panjang dibandingkan jenis 
kuntul lainnya. 

Gambar 1. Keragaman mangsa yang dikonsumsi Casmerodius 
albus berdasarkan lokasi makan yang berbeda 

Gambar 2. Keragaman mangsa yang dikonsumsi Egretta garzetta
berdasarkan lokasi makan yang berbeda 

Gambar 3. Keragaman mangsa yang dikonsumsi Bubulcus ibis
berdasarkan lokasi makan yang berbeda

Keragaman mangsa berdasarkan ukuran dan jenis mangsa 
yang dikonsumsi 

Panjang paruh C. albus berkisar antara 15-17 cm. 
Mangsa terkecil yang berhasil ditangkap berukuran 3 cm 
atau sekitar seperlima dari  panjang paruhnya, umumnya 
berupa moluska. Mangsa terbesar berukuran 22-25 cm 
atau kira-kira satu setengah dari panjang paruhnya. 
Mangsa yang paling banyak didapat adalah yang memiliki 
panjang tubuh lebih dari 15 cm yaitu sebanyak 30 ekor, 
berupa ikan (25 ekor), kepiting (3 ekor), katak dan cacing 
tanah masing-masing seekor. Sedangankan mangsa yang 
paling sedikit dikonsumsi adalah yang berukuran 3-5 cm 
(Gambar 4). 

Berdasarkan ukuran mangsa yang dikonsumsi E. 
garzetta, mangsa terkecil yang berhasil ditangkap 
berukuran kurang dari 3 cm (seperenam dari panjang 
paruh) dan yang terbesar adalah 20 cm (satu setengah dari 
panjang paruh). Panjang paruh jenis kuntul ini berkisar 
antara 10-13 cm. Ukuran panjang mangsa yang banyak 
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ditangkap dan dimakan berkisar 3-5 cm, yaitu berasal dari 
ikan (259 ekor), moluska (94 ekor), udang (5 ekor) dan 
serangga (6 ekor), sedangkan yang paling sedikit 
dikonsumsi adalah mangsa yang berukuran lebih dari 15 
cm, yaitu hanya 2 ekor mangsa berupa ikan yang 
dikonsumsinya (Gambar 5).    

Mangsa yang dikonsumsi oleh B. ibis,  adalah serangga, 
keong (moluska), cacing tanah dan udang. Serangga 
merupakan mangsa yang paling banyak ditangkap dan 
dimakan oleh B. ibis yaitu 92 %, sedangkan jenis mangsa 
yang paling sedikit ditangkap dan dimakan adalah keong, 
sebesar 1,9%. Berdasarkan jenis mangsa, serangga yang 
dikonsumsi B. ibis adalah belalang dan ulat bulu. Perolehan 
masing-masing jenis adalah belalang 26,8%; ulat bulu 
0,9%; dan serangga yang tidak berhasil diidentifikasi 
sebesar 64,3%. Jenis mangsa berupa serangga diperoleh 
dari kedua lokasi mencari makan sawah dan tegalan. 
Sedangkan jenis mangsa berupa keong, cacing tanah dan 
udang kecil diperoleh dari sawah (Tabel 1). 

Mangsa terkecil yang berhasil ditangkap berukuran 
kurang dari 3 cm (kurang dari seperempat panjang paruh) 
dan mangsa terbesar berukuran 10 cm (satu kali panjang 
paruh). Mangsa yang paling banyak ditangkap berukuran 
kurang dari 3 cm, yaitu sebanyak 125 ekor atau 61,7% dari 
jumlah mangsa yang berhasil ditangkap. Mangsa tersebut 
berupa serangga (121 ekor), udang (3 ekor) dan moluska (1 
ekor).  Mangsa yang paling sedikit ditangkap adalah yang 
berukuran 11-15 cm, yaitu sebanyak 8 ekor. Sedangkan 
mangsa yang berukuran lebih dari 15 cm tidak ada yang 
dikonsumsi (Gambar 6). Hal ini disebabkan karena B.ibis
memiliki ukuran panjang paruh berkisar antara 8,5 - 10 cm 
sehingga akan mengalami kesulitan bila menangkap 
mangsa yang berukuran lebih besar dari paruhnya. 

Dari data yang diperoleh pada penelitian ini, jenis 
makanan yang dikonsumsi C. albus adalah ikan, amfibia 
(katak), kepiting, kerang, keong dan cacing tanah (Tabel 1). 
Ikan merupakan mangsa yang paling banyak dikonsumsi 
(Gambar 1), karena merupakan jenis makanan utamanya. 
Mangsa yang banyak dikonsumsi adalah yang memiliki 
ukuran lebih dari 15 cm, atau sebesar 31,6% dari mangsa 
yang berhasil dimakan (Gambar 4). Hal Ini berhubungan 
dengan ukuran tubuh dan paruh yang dimilikinya.   

Kuntul besar (C. albus) merupakan kuntul putih dengan 
ukuran tubuh paling besar. Panjang tubuh dari kepala 
hingga kaki berkisar antar 85 – 105 cm, memiliki leher yang 
panjang dan berbentuk huruf ‘S’. Panjang paruh individu 
dewasa berkisar antara 15 – 20 cm. Pada musim berbiak 
warna paruh menghitam, kulit muka pada bagian pipi 
kuning kehijauan, kaki berubah menjadi merah dan pada 
bagian belakang kepala tumbuh bulu seperti pita yang 
menjuntai (Peterson, 1980; MacKinnon, 1991; Bushan dkk., 
1993).

Jenis ikan yang banyak dikonsumsi oleh C. albus
adalah mujair dan bandeng, sesuai dengan produksi 
tambak masyarakat di sekitar Cagar Alam Pulau Dua yang 
menghasilkan kedua jenis ikan tersebut sebagai hasil 
tambak utama. Sedangkan jenis ikan lain lebih banyak 
diperoleh dari dataran lumpur di sekitar Cagar Alam  (Tabel 
1).

Hamidi (1999) melaporkan, C. albus yang tinggal di 
Cagar Alam Pulau Dua lebih banyak mengkonsumsi ikan 
terutama jenis mujair Orechromis mosambicus.  Selain itu 
juga memakan ular Cerberus rhynchops yang merupakan 
pemangsa ikan di daerah tambak. Jenis hewan lain yang 
dikonsumsi adalah katak (Rana cancrivora) dan tikus 
(Rattus sp.), yang diperoleh di sawah. 

Gambar 4. Jenis dan ukuran mangsa yang dikonsumsi oleh 
Casmerodius albus di sekitar Cagar Alam Pulau Dua Serang 

Gambar 5. Jenis dan ukuran mangsa yang dikonsumsi oleh 
Egretta garzetta di sekitar Cagar Alam Pulau Dua Serang 

Gambar 6. Jenis dan ukuran mangsa yang dikonsumsi oleh 
Bubulcus ibis di sekitar Cagar Alam Pulau Dua Serang 

Hancock dan Kushlan (1984) menjelaskan, jenis 
mangsa yang dimakan oleh C. albus berupa ikan, amfibia 
dan reptilia yang didapat di daerah sepanjang daerah 
perairan, sedangkan mamalia kecil merupakan jenis 
mangsa yang didapat di daerah daratan. Sebagian besar 
mangsa yang ditangkap oleh C. albus adalah ikan-ikan 
dengan ukuran besar. Ukuran mangsa terbesar yang 
berhasil ditangkap memiliki panjang ± 15 cm. Hal ini 
berkaitan dengan ukuran tubuh dan panjang paruh yang 
dimilikinya (Recher dan Holmes, 1983). 

Jenis mangsa yang dimakan oleh E. garzetta hampir 
sama dengan C. albus hanya memiliki ukuran lebih kecil, 
yaitu berupa ikan, katak, kepiting, udang (Penaeus sp), 
kerang, keong, cacing tanah, serta beberapa jenis 
serangga. Ikan merupakan jenis mangsa yang paling 
banyak dikonsumsi (Gambar 5). Jenis ikan yang 
dikonsumsi terlihat lebih bervariasi yaitu mujair 
(Oreochromis sp.), bandeng (Chanos chanos), belanak 
(Mugil dussumieri) dan gelodok (Periophthalmus sp.) (Tabel 
1).
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Mangsa berukuran antara 3-5 cm merupakan mangsa 
yang paling banyak diperoleh dan dikonsumsi oleh E.
garzetta pada seluruh lokasi mencari makan yaitu sebanyak 
82,5% dari seluruh mangsa yang berhasil ditangkap 
(Gambar 5). Hal ini berkaitan dengan ukuran tubuh dan 
panjang paruh  E. garzetta yang relatif lebih kecil 
dibandingkan C. albus. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan Hancock dan Kushlan (1984) 
yang melaporkan bahwa jenis makanan utama E. garzetta
adalah ikan-ikan kecil. Selain itu burung ini juga menangkap 
serangga, krustasea, cacing, reptilia, amfibia, mamalia kecil 
dan burung kecil. Pada burung yang tinggal di tepi pantai, 
mereka juga memakan moluska berupa kerang dan keong. 

Demikian juga hasil penelitian Hafner dkk. (1982) yang 
menyatakan jenis makanan E. garzetta berbeda-beda 
sesuai dengan lokasi mencari makan. Di sawah  makanan 
utamanya adalah Phyllopoda (Triops cancriformes), larva 
Coleoptera, berudu atau kecebong dan katak. Di tambak 
dan rawa mereka memakan ikan, pacet atau lintah. Ukuran 
mangsa yang diperoleh berkisar antara < 3 cm hingga 5 
cm.

Hasil penelitian Recher dan Holmes (1983) memberikan 
informasi bahwa sebagian besar mangsa yang ditangkap 
E.garzetta adalah ikan-ikan kecil dengan ukuran  ±  2,5 cm, 
tetapi beberapa kali terlihat berhasil menangkap mangsa 
yang berukuran 5 –8 cm. Jenis makanan yang dominan 
pada E. garzetta adalah ikan dengan makanan tambahan 
berupa katak, ular dan udang. Jenis ikan yang paling 
banyak dikonsumsi adalah mujair Oreochromis 
mosambicus (Hamidi, 1999). Demikian juga Lotem dkk. 
(1991) melaporkankan bahwa jenis mangsa yang diburu 
dan ditangkap oleh E. garzetta adalah ikan, diperoleh dari 
tambak air tawar yaitu bandeng dan mujair. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Britton (1992) juga menyatakan bahwa 
jenis mangsa utama E. garzetta adalah ikan-ikan yang 
terdapat di tambak, dengan ukuran antara 2,5 – 10 cm. 

Jenis mangsa yang dimakan oleh Bubulcus  ibis adalah 
serangga, keong, cacing tanah dan udang (Tabel 1). 
Serangga merupakan jenis mangsa yang paling banyak 
ditangkap dan dimakan yaitu 92,02% dari keseluruhan 
mangsa yang berhasil diperoleh. Jenis serangga yang 
berhasil diidentifikasi adalah belalang dan ulat bulu (Tabel 
1). Sedangkan mangsa yang paling banyak ditangkap 
berukuran kurang dari tiga cm yaitu sekitar 61,7 % dari 
mangsa yang dimakan (Gambar 1). Hal ini berkaitan 
dengan jenis mangsa yang dikonsumsi serta ukuran paruh 
yang dimilikinya.

Bubulcus ibis memiliki jenis makanan yang bervariasi, 
sebagian besar meliputi jenis serangga yang merupakan 
makanan utamanya. Serangga antara lain adalah belalang, 
jangkrik, lebah dan kumbang, kupu-kupu, ulat bulu, 
kumbang, capung dan laba-laba. Jenis makanan lain 
adalah moluska, krustasea, katak, ular dan kadal, ikan kecil 
dan juga mamalia kecil seperti tikus. Beberapa kejadian 
menunjukkan bahwa burung ini juga memakan burung kecil 
atau anak burung dari jenis yang berbeda (Hancock dan 
Kushlan, 1984).  

Siegfried (1971a) juga melaporkan bahwa jenis 
makanan dari B. ibis adalah serangga yang berasal dari 
kelas Insekta Filum Arthropoda, khususnya ordo 
Coleoptera. Jenni (1973) berkesimpulan bahwa, B. ibis
memiliki jenis makanan yang bervariasi yaitu 60% 
Orthoptera, 34% amfibia, 3,6% laba-laba sisanya adalah 
kadal dan ular kecil. Sedangkan menurut Hamidi (1999) 
jenis mangsa yang dimakan oleh B. ibis sebagian besar 
adalah serangga. Dari hasil analisis muntahan jenis 
serangga yang paling banyak ditemukan adalah serangga  

pada tanaman padi diantaranya belalang (Orthoptera). 
Selain itu ditemukan juga moluska, krustasea, amfibia dan 
reptilia sebagai makanannya. Hasil analisis isi perut pada 
penelitian ini  menunjukkan bahwa serangga pada tanaman 
padi terutama belalang Locusta migratoria merupakan jenis 
mangsa utamanya. Demikian pula pada analisis isi lambung 
yang dilakukan Ruiz (1985) diperoleh hasil bahwa makanan 
yang dikonsumsi B. ibis di Delta Ebro Spanyol, yaitu 
serangga, vertebrata dan invertebrata lain. Serangga 
didominasi oleh Orthoptera dan Coleoptera, sedangkan 
vertebrata terdiri dari mamalia kecil (tikus), kadal, katak dan 
beberapa jenis ikan yang memiliki ukuran relatif kecil. 
Invertebrata lain yang dikonsumsi adalah cacing tanah, 
lintah dan pacet. 

Burns dan Chapin (1969) menyatakan, jenis makanan 
pada B. ibis adalah serangga meliputi, 56% Gryllidae, 21% 
Orthoptera, 10 % laba-laba dan 9 % adalah Diptera 
termasuk diantaranya adalah serangga yang terdapat pada 
kerbau. Jenis makanan terpenting pada B. ibis adalah 
serangga yang berasal dari beberapa ordo, yaitu 
Lepidoptera, Orthoptera, Coleoptera dan Diptera. Cacing 
tanah dan laba-laba juga termasuk makanan B. ibis tetapi 
bukan jenis makanan utamanya (Siegfried, 1971b). 
Organisme (hewan) yang menjadi bahan makanan bagi B.
ibis memiliki ukuran berkisar antara 0,2 – 2 cm. Jenis 
organisme yang berhasil diperoleh dari hasil analisis isi 
perut yang dilakukan pada B. ibis yang terdapat di South-
western Cape Afrika Selatan adalah belalang, ulat bulu dan 
cacing tanah (Siegfried, 1972).  Sedangkan menurut 
Fogarty dan Hetrick (1973) jenis serangga yang berhasil 
diidentifikasi berdasarkan analisa isi perut 410 sampel 
burung adalah 92,6% invertebrata dan 7,4% vertebrata. 
Jenis invertebrata terbesar berupa serangga, 80,5% 
diantaranya berasal dari Orthoptera seperti Acrididae 
(belalang), Gryllidae (jangkrik), Blattidae (kecoa), Mantidae, 
Tettigoniidae dan Phasmidae. Sedangkan jenis vertebrata 
yang ditemukan dan berhasil diidentifikasi adalah kadal, 
kodok (Bufo terestris), katak (Rana spp), iguana, ular dan 
tikus.

KESIMPULAN 

Lokasi mencari makan bagi C. albus dan E. garzetta
terdiri atas dataran lumpur, tambak dan sawah, sedangkan 
B. ibis mencari makan di tegalan dan sawah. 

Mangsa utama C. albus adalah ikan (68,42%) terutama 
bandeng (Chanos chanos) dan mujair (Orechromis
mosambicus) serta lebih menyukai mangsa yang berukuran 
lebih dari 15 cm (46,15%).  

Mangsa utama E. garzetta adalah ikan (67,39%); 
sebagian besar mangsa yang dikonsumsi memiliki ukuran 
antara 3-5 cm (87,5%).   

Mangsa utama  B. ibis adalah serangga (91,08%) dan 
sebagian besar mangsa yang dikonsumsi memiliki ukuran < 
3 cm (58,69%).  
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ABSTRACT  

The Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) is one of several endemic Indonesian wild cat groups which population is critically 
endangered. A program to increase the population size had been conducted in captivity, especially in the zoo. In order to monitor the 
captive population and for the means of management in captivity, a logbook data recording system had been developed for individual
animals. A compilation data from the Tiger International Stud Book from 1942 to 2000 was analyzed. The extraction data consisted of the 
reproduction performance of the animals, such as calving pattern, sex ratio, litter size etc. The results showed that mortality of cubs at  5 
months old reached 59%, between 5 and 24 months old was 9.3% and above 24 months was 31.7%. Cubs were born all year round with 
concentration in July for Europe and North America regions. The mean of first reproductive age was at 4.6 years old (± 2.28), with the 
mean of the oldest reproductive age was at 8.3 years (±  3.63). Mean litter size was 2.21 cubs from dame born in captivity and 2.45 cubs 
from dame capture from the wild. Sex ratio of male to female was 53.8:46.2. The average lifespan of adult wild captive tiger was  5108.9 
day (± 2365.4) day, while for adult (  24 months of age) captive tiger was 4417.4 day (± 1972.7).  

 2006 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Sumateran tiger, Panthera tigris sumatrae, reproduction, stud book. 

PENDAHULUAN  

Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae)
merupakan salah satu kelompok kucing liar Indonesia 
berbadan besar yang saat ini sangat terancam populasinya. 
Harimau ini telah mendapatkan tekanan yang sangat tinggi 
sebagai akibat dari berkurangnya habitat serta tingginya 
tingkat perburuan untuk perdagangan (Shepherd & 
Magnus, 2004). Konflik antara harimau dengan penduduk 
seperti serangan harimau terhadap hewan ternak maupun 
serangan terhadap penduduk yang cukup banyak terjadi, 
menyebabkan harimau sering dianggap sebagai salah satu 
musuh utama penduduk setempat. Tingkat perburuan yang 
terjadi antara tahun 1998-2002 tercatat setidaknya 51 ekor 
harimau yang mati diburu, tersebar mulai dari daerah Aceh 
hingga Lampung, dengan populasi perburuan tertinggi 
terjadi di Riau, Sumatera Barat (masing-masing 13 ekor) 
dan Lampung (11,4 ekor).  Nilai tersebut termasuk tinggi 
untuk suatu populasi yang sangat terbatas. 

Di habitat aslinya, harimau Sumatera hidup di daerah 
dengan ketinggian hingga 2000 m dpl., pada hutan primer 
ataupun sekunder (Shepherd & Magnus, 2004). Hewan ini 
mempunyai berat badan mencapai 140 kg untuk yang 
jantan dan  90 kg pada hewan betina (Mazak, 1981; 
Richardson, 1992). Keadaan populasi di alam bebas saat 
ini diperkirakan antara 400-500 ekor (Shepherd & Magnus, 

2004), namun dalam catatan IUCN Red List disebutkan 
hanya 250 ekor, dengan satu kelompok tidak ada yang 
lebih dari 50 ekor dewasa (Nowell et al., 2003). Status 
populasi harimau Sumatera ini berada pada tingkat yang 
sangat mengkhawatirkan (critically endangered) (IUCN, 
2003). Dengan demikian upaya-upaya konservasi baik 
secara in-situ maupun secara ex-situ dalam bentuk 
penangkaran telah menjadi bagian dari strategi 
penyelamatan. 

Mengingat status populasi harimau Sumatera yang 
demikian genting, maka pada tingkat internasional telah 
dilakukan pemantauan terhadap hampir semua individu 
harimau Sumatera yang berada di penangkaran. 
Pencatatan perkembangan populasi selalu dilaporkan 
setiap saat dan dicatat dalam buku khusus yang disebut 
Stud Book. Adanya Stud Book untuk harimau Sumatera 
memungkinkan dilakukannya kajian terhadap penampilan 
yang berhubungan dengan status reproduksi di tingkat 
penangkaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
melakukan kajian terhadap data kelahiran, kematian dan 
lokasi individu yang telah terangkum selama 58 tahun mulai 
tahun 1942-2000.  Data yang diperoleh diharapkan dapat 
memberikan gambaran efisiensi reproduksi di tingkat 
penangkaran.

BAHAN DAN METODE 

Data yang dipergunakan merupakan catatan 
keseluruhan individu harimau Sumatera (Panthera tigris 
sumatrae) yang ada di berbagai penangkaran di seluruh 
dunia, dari tahun 1942 - 2000 yang dikompilasi lewat 
International Tiger Stud Book (Müller, 2001). Data yang ada  
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dikaji sesuai dengan pendekatan reproduksi meliputi 
distribusi umur hidup dan mati yang disortir berdasarkan 
jenis kelamin. Untuk mengetahui rerata tanggal kelahiran 
sebaran tanggal kelahiran diurut berdasarkan letak geografi 
penangkaran dan diurut dari mulai tanggal dan bulan 
kelahiran terawal (Januari) hingga terakhir (Desember) 
selama tahun yang diamati (dari tahun 1942-2000) pada 
masing-masing letak geografi, kemudian diberi kode urutan 
nomor mulai tanggal kelahiran terawal hingga terakhir 
(Semiadi, 1998). Untuk tanggal kelahiran yang sama diberi 
kode numerik yang sama, sesuai dengan urutan hari pada 
tanggal kelahiran tersebut. Kode urutan hari kelahiran 
kemudian dianalisa guna mengetahui rerata dan simpangan 
baku tanggal kelahiran, dengan cara mengembalikan 
urutan hari yang diperoleh ke tanggal sesuai dengan urutan 
hari tersebut. Umur melahirkan pertama kali, interval 
kelahiran dan masa reproduksi dianalisis terhadap 
kelompok induk tangkaran. Data ditabulasi dalam program 
Microsoft Access, dan semua perhitungan dan analisa 
statistik dilakukan dalam program Microsoft Excel XP dan 
SPSS ver 11.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang berhubungan dengan reproduksi yang 
berada dalam catatan International Tiger Stud Book
menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi semuanya 
merupakan perkawinan terkontrol. Artinya pencampuran 
dan pemisahan jantan dari betina dilakukan berdasarkan 
keputusan masing-masing penangkar, tetapi tidak ada 
harimau yang tinggal selamanya secara berpasangan. Hal 
ini didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya 
pembatasan perkembangan populasi sebagai akibat dari 
keterbatasan ruang dan dana pemeliharaan, tetapi yang 
lebih utama adalah untuk menghindari perkawinan sedarah 
(inbreeding) sebagai akibat sangat kecilnya populasi 
harimau yang dipunyai oleh hampir setiap penangkar/kebun 
binatang. Dengan adanya Stud Book ini telah diterapkan 
suatu kontrol perkawinan di antara penangkar, yang hanya 
dapat melakukan suatu perkawinan apabila dijamin tidak 
akan terjadi suatu perkawinan sedarah. Untuk itu tidak 
jarang dilakukan peminjaman jantan atau betina harimau 
Sumatera diantara penangkar. 

Total data yang tercatat sejak tahun 1942-2000 
mencapai 1.131 ekor (Tabel 1). Data tersebut kemudian 
dipilah berdasarkan parameter reproduksi yang diperlukan. 
Hasil analisis menunjukkan secara keseluruhan distribusi 
umur harimau dari kelompok induk tangkaran yang masih 
hidup sampai tahun 2000 mencapai jumlah 324 ekor, 
dengan dominasi umur berada antara 7-11 tahun, dan umur 
tertua yang tercatat mencapai 22 tahun (3 ekor). Setelah 
dilakukan pemisahan jenis kelamin, hewan betina 
mempunyai distribusi umur yang lebih bervariasi 
dibandingkan dengan jantan dengan rentang umur 7-16 
tahun. Hewan jantan yang terkonsentrasi pada umur 7-12 
tahun (Gambar 1).  

Berdasarkan sebaran kelahiran, harimau Sumatera 
melahirkan sepanjang tahun dan tidak dipengaruhi oleh 
letak geografi. Terbatasnya kelahiran yang terjadi di wilayah 
Amerika Selatan dan Australia kemungkinan disebabkan 
oleh keterbatasan jumlah populasi yang ada (Gambar 2). 
Sedangkan rerata tanggal kelahiran dan perkawinan 
tampak pada Tabel 2. Untuk wilayah Eropa dan Amerika 
Utara rerata kelahiran terkonsentrasi di bulan Juni, 
demikian pula halnya untuk wilayah Asia. Namun dengan 
memperhitungkan letak geografis benua Asia yang berada 
di bagian selatan garis katulistiwa (ekuator), maka 
kesetaraan bulan Juni di benua Asia adalah bulan Januari 
di benua Eropa. Hal ini mengingat perbedaan musim di 
bagian utara dan selatan untuk musim yang sama adalah 
enam bulan, lebih cepat di bagian utara. Hasil analisis 
menunjukkan perbedaan yang nyata (p  0,001) terhadap 
rerata tanggal kelahiran di antara negara. 

Data selama 58 tahun menunjukkan jumlah harimau 
yang mati tercatat mencapai 624 ekor. Dari data tersebut 
yang mati pada umur  5 bulan mencapai 59%, sedangkan 
yang mati antara umur 5 dan 24 bulan mencapai 9,3%, dan 
yang mati di atas umur 24 bulan mencapai 31,7% (Tabel 3). 

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah individu harimau Sumatera (ekor) dari 
tahun 1942 – 2000. 

Sumber Jantan Betina Jenis kelamin 
tidak diketahui Jumlah

Induk liar1 31 33 - 64 

Induk tangkaran2 518 470 79 1.067

Total 1.131

Keterangan : 
1 Induk liar adalah harimau yang ditangkap dari habitat aslinya di 

Sumatera dan dipelihara di penangkaran  
2 Induk tangkaran adalah harimau yang lahir dan berkembang 

biak di penangkaran 
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Tabel 2. Rentang kelahiran dan rerata kelahiran dari harimau Sumatera di seluruh dunia pada tingkat penangkaran dari tahun 1942 – 
2000 ( *)mengasumsikan lama kebuntingan 105 hari; kisaran 104-106 hari). 

Lokasi Rentang waktu Jumlah
(ekor)

Rerata tanggal 
kelahiran

Perkiraan tanggal 
perkawinan*) 

Asia 3 Januari - 29 Desember 200 3 Juni 18 Pebruari 
Australia 12 Maret – 17 Desember 27 29 September 16 Juni 
Eropa Timur 21 Januari – 25 Desember 121 30 Juni 17 Maret 
Eropa Barat 1 Januari – 31 Desember 567 27 Juni 14 Maret 
Amerika Utara 12 Januari – 29 Nopember 134 6 Juni 21 Pebruari 
Amerika Selatan 13 Januari – 7 Nopember 13 18 Juli 4 April 

Gambar 1. Sebaran umur harimau Sumatera hidup yang berada 
di penangkaran di seluruh dunia berdasarkan data tahun 2000 
(total populasi 324 ekor). 
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J F M A M J J A S O N D

Tingginya tingkat kematian pada anak sebelum lepas sapih 
merupakan kendala di dalam peningkatan populasi secara 
cepat di tingkat penangkaran. 

Harimau Sumatera pada tingkat penangkaran pertama 
kali melahirkan pada umur 4,6 tahun, dengan rerata umur 
tertua melahirkan pada umur 8,3 tahun. Hal ini memberikan 
gambaran rerata lama aktif bereproduksi untuk seekor 
betina harimau hanya sekitar 3,7 tahun. Sedangkan rerata 
lama harimau liar yang hidup di penangkaran, tanpa 
memperhatikan jenis kelamin, mencapai masa 5108,9 hari, 
atau sekitar 14,2 tahun dan pada induk yang lahir di 
penangkaran mencapai 4417,4 hari, atau sekitar 11,6 
tahun. Secara statistik keduanya menunjukan perbedaan 
yang nyata (p  0,062). 

Rerata jumlah anak yang dilahirkan dari induk 
penangkaran adalah 2,21 ekor (kisaran jumlah anak 1-6 
ekor) dan dari induk liar adalah 2,45 ekor (kisaran jumlah 
anak 1-5 ekor), dengan rerata total keseluruhan 2,25 ekor 
(n= 474). Imbangan kelamin termasuk sempurna, dimana 
rasio jantan dan betina adalah 53,8:46,2 dari induk yang 
lahir di penangkaran dan 56,4:43,6 dari induk liar, dengan 
imbangan keseluruhan adalah 54,2:45,8. Interval kelahiran 
dari induk penangkaran adalah 514,9 hari dan dari induk 
liar adalah 439,8 hari (Tabel 3). 

Idealnya jumlah populasi minimum per kantong habitat 
untuk semua jenis harimau setidaknya sekitar 300 ekor 
dewasa (Leyhausen, 1986). Namun tampaknya untuk 
kondisi habitat di Sumatera pencapaian jumlah tersebut 
jauh dari yang diharapkan, mengingat keadaan populasi 
harimau terfragmentasi dalam kantong-kantong habitat 
yang kecil dan terisolasi, dengan jumlah harimau per 
habitat berkisar antara 36-170 ekor (Shepherd & Magnus, 
2004). Harimau Sumatera jantan dilaporkan mempunyai 
daerah jelajah sekitar 380 km2 dan untuk betina hanya 
setengahnya (Australian Zoo Organization, 2004). Pada 
habitat pegunungan dengan mangsa yang tersedia sangat 
terbatas dan hutan cukup rapat, luasan area 100 km2 hanya 
akan mampu menampung seekor harimau. Di habitat 
aslinya, sebagai akibat dari maraknya pembukaan hutan, 
secara langsung akan menurunkan ketersediaan sumber 
pakan bagi harimau, khususnya dari kelompok rusa dan 
babi. Membandingkan keadaan populasi harimau Sumatera 
yang berada di alam dengan yang berada di penangkaran, 
tampaknya keadaan masing-masing populasi berada pada 
kondisi yang agak berimbang (400-500 vs. 324 ekor). 
Namun penggabungan kedua kelompok populasi tersebut 

Tabel 3.  Data kematian, rentang hidup, umur reproduksi dan data reproduksi lainnya dari harimau Sumatera di penangkaran, tahun 1942 
– 2000. 

A. Tingkat kematian (624 ekor) 

Umur (bulan) Jumlah individu (ekor) Persentase (%) 
 5 368 59,0

5-24 58 9,3

 24 198 31,7

B. Rentang hidup  

Sumber data Umur (hari) Keterangan

Induk liar (37 ekor) 5108,9   2365,4 

Induk tangkaran (198 ekor) 4417,4  1972,7 

data diambil dari keseluruhan individu tanpa membandingkan antar 
jenis kelamin 

C. Umur reproduksi (Induk tangkaran, 198 ekor) 

Umur pertama kali melahirkan 
(tahun)

Umur terakhir melahirkan 
(tahun)

Masa aktif reproduksi 
(tahun)

4,6  2,28 8,3  3,63 3,7  3,43 

D. Data reproduksi lainnya 

Sumber data Rerata jumlah anak 
(ekor)

Rasio kelamin 
kelahiran

jantan : betina 

Interval kelahiran 
(hari)

Induk liar 2,54 53,8 : 46,2 514,9   452,45 

Induk tangkaran  2,21 56,4 : 43,6 439,8   318,56 

Total 2,25 54,2 : 45,8             - 

Gambar 2.  Sebaran kelahiran harimau Sumatera di seluruh 
dunia pada tingkat penangkaran dari tahun 1942-2000. 
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tetap menunjukkan populasi yang cukup rentan, hanya 
sekitar paling banyak 824 ekor. Selain itu pada habitat 
aslinya kelompok harimau terpecah dalam kelompok 
dengan masing-masing anggota kelompok yang kecil 
jumlahnya.

Bahasan mengenai biologi harimau Sumatera, 
khususnya  yang berhubungan dengan sifat reproduksi baik 
yang di alam ataupun di penangkaran masih belum banyak 
dibahas. Harimau daerah tropis akan bereproduksi 
sepanjang tahun (Richardson, 1992). Umumnya, betina 
memasuki siklus berahi sekitar 30-40 hari sekali dengan 
lama berahi antara 4-8 hari. Pada masa berahi tersebut 
betina dapat melakukan kopulasi hingga 40 kali. Pada 
harimau Amur (Panthera tigris altaica) yang berada di 
daerah Rusia, kelahiran terjadi selama rentang 9 bulan 
dalam setahun, dengan puncaknya di musim panas (Kerley 
et al., 2003). Jumlah anak perkelahiran dari penelitian ini 
sama seperti pada harimau Amur, yaitu 2,4 ekor, namun di 
habitat aslinya hanya 50% anak harimau Amur yang dapat 
hidup hingga umur 12 bulan. Selain itu, pengamatan di 
alam bebas menunjukkan betina melahirkan untuk pertama 
kali adalah pada umur 4,0 ± 3,63 tahun dengan interval 
kelahiran antar anak 21,4 ± 4,40 bulan (Kerley et al., 2003).

Pada tingkat penangkaran, dilaporkan bahwa 
perkembang biakan pada kelompok singa (Panthera leo)
memang cenderung lebih mudah dibandingkan dengan 
kelompok harimau (Richardson, 1992). Namun dengan 
semakin meningkatnya perhatian dan penelitian pada 
bidang biologi harimau di penangkaran, sepatutnya laju 
kematian yang tinggi pada umur sebelum lepas sapih dapat 
semakin ditekan dalam dekade mendatang. Teknik 
inseminasi buatan secara transvaginal pernah dilakukan 
pada harimau Amur dan menunjukkan suatu tingkat 
kesuksesan yang tinggi dengan dihasilkannya tiga ekor 
anak, walau kemudian mati antara 24-48 jam kemudian (de 
Silva et al., 1999). Mortalitas pada anak harimau Amur 
sebelum lepas sapih di alam bebas diketahui mencapai 41-
47% (Kerley et al., 2003). Pada harimau Indocina (Panthera 
tigris corbetti) yang terdapat di kebun binatang Malaka- 
Malaysia tingkat kematian mencapai 31,2 %.  Hal ini 
diakibatkan kemampuan pengasuhan yang buruk atau 
kelemahan pada disain kandang (Zainudin et al., 1993).  
Sedangkan kematian pada umur aktif reproduksi dalam 
penelitian ini tampaknya merupakan akumulasi dari 
kematian karena umur tua dan umur dewasa. Beberapa 
data mengindikasikan juga terjadinya kematian pada 
kelompok umur dewasa adalah sebagai akibat dari stress 
karena pemindahan lokasi yang cukup jauh. Pemindahan 
harimau tangkaran memang sering dilakukan terutama 
dalam rangka peningkatan populasi dengan menghindari 
terjadinya perkawinan sedarah. 

Interval kelahiran yang berkisar antara 1,2–1,5 tahun 
mendekati hasil penelitian sebelumnya yaitu dapat 
mencapai 1 tahun.  Meskipun memiliki tingkat kematian 
anak yang cukup tinggi, harimau mempunyai potensi 
reproduksi yang cukup tinggi (Schaller, 1967). Pemanfaatan 
induk harimau Sumatera untuk aktif bereproduksi, yang 
hanya 3,7 tahun, menunjukkan bahwa potensi reproduksi 
yang terdapat pada harimau Sumatera yang berada di 
penangkaran memang tidak pernah optimum dimanfaatkan. 
Kalkulasi umur aktif bereproduksi dari penelitian ini 
menunjukkan harimau Sumatera dapat hidup hingga umur 
14 tahun. Dua data yang kontradiktif antara potensi dan 
pemanfaatan pada tingkat penangkaran  sering menjadi 
dilema dalam rangka konservasi. Dalam hal pemeliharaan 
harimau, hal ini mudah dipahami, mengingat sebagai jenis 
karnivora, penambahan populasi dalam penangkaran 

hanya akan menjadi beban yang cukup berat bagi 
pengelola, baik dari segi sumber pakan maupun kandang. 
Selain itu pembatasan kelahiran juga bertalian dengan 
komitmen para penangkar untuk tidak sampai terjadi 
perkawinan dalam. Untuk itu, perkawinan akan selalu 
dibatasi hingga dapat dilakukan pemindahan 
pejantan/betina ke kelompok/penangkar yang tidak saling 
berhubungan darah. Suatu moratorium pemasangan 
indukan diantara penangkar pernah diberlakukan antara 
tahun 1993-1996 guna membatasi kelahiran 
dipenangkaran, mengingat semakin tidak terkontrolnya 
variasi genetik akibat perkawinan sedarah. Saat ini upaya 
peningkatan populasi terus dilakukan dengan tetap 
memperhatikan keragaman variasi genetik (Shepperd & 
Magnus, 2004).  

Aspek reproduksi bukan merupakan masalah bagi 
kelompok harimau yang ada di penangkaran (De Boer & 
Dam, 1978). Tetapi pada saat penangkaran telah mencapai 
populasi optimumnya, maka beberapa kendala yang 
berhubungan dengan reproduksi akan timbul.  Kendala itu 
diantaranya bagaimana memutuskan hewan yang 
diperbolehkan untuk tetap aktif bereproduksi, mengingat 
pengurangan jumlah yang dapat dikawinkan berarti 
penghilangan variasi genetik.  Semakin kecilnya populasi 
yang dikawinkan secara berulang membuat kejadian kawin 
dalam menjadi semakin meningkat.  

KESIMPULAN 

Harimau Sumatera mempunyai pola kelahiran 
sepanjang tahun, namun potensi optimum harimau yang 
ada di penangkaran dari segi reproduksi belum 
termanfaatkan. Permasalahan ini disebabkan oleh 
kepentingan manajemen guna menghindari terjadinya 
perkawinan dalam dan menekan biaya perawatan, tetapi 
tetap memperhatikan aspek nilai konservasi yang tinggi. 
Tingginya tingkat kematian anak di bawah umur sapih 
masih perlu mendapatkan perhatian yang seksama dengan 
lebih mengamati pada penyebab kematian. 
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ABSTRACT  

This research was conducted in the nature reserve on beach forest of Tangkoko Batu Angus. Study sites were located at  0 until 150 m 
above sea level. Data being collected were the type of feed, nest sites and habitat utilization. During the observation, 18 animals species 
were identified being consumed and consist of 77.7% insects, 16. 6%  reptil and 5.5% bird. Fifty four species from 30 families were 
identified being habitat and eight species from four families were the nest of Tarsier 
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PENDAHULUAN  

Tarsius spectrum (Tarsius) merupakan primata primitif 
(Prosimii) dari famili   Tarsidae merupakan primata endemik 
Indonesia yang tersebar di Kepulauan Sumatera, Sulawesi 
dan Kalimantan.  Hewan  tarsius  memiliki tubuh kecil, unik,  
dan mirip beruang mini, sehingga hewan tersebut banyak 
digemari sebagai pet (hewan peliharaan). Tarsius 
mempunyai mata bulat besar dengan gerakan 
menyamping, dan dapat melompat secara membalik 180o.
Karena keunikan yang dimiliki hewan tersebut, menjadikan 
hewan ini terus diburu untuk diperdagangkan secara ilegal 
sebagai pet terutama dari wilayah Sumatera (Wirdateti, 
2005).

Tarsius mendiami hutan sekunder, dan lahan 
pekebunan dari dataran rendah  sampai ketinggian 1300 m 
dpl, disamping itu juga mendiami semak belukar. Tarsius 
sering ditemukan pada rongga   pohon kayu, rongga yang 
terbentuk diantara pohon bambu yang rapat. Habitat yang 
disukai adalah hutan hujan tropis yang memiliki sumber air 
yang banyak sehingga mendukung ketersediaan makanan 
dan juga dapat dijumpai di hutan-hutan sekunder yaitu 
kebanyakan di pohon-pohon yang berukuran kecil dan 
sedang (Yasuma dan Alikondra, 1990). Pada habitat 
aslinya terdapat beberapa predator diantaranya kucing 
hutan, ular, beruang madu dan musang (Animal Diversity, 
1995).  Tarsius termasuk hewan yang hidupnya nokturnal
gerakannya sangat cepat sehingga  sulit diobservasi; oleh 
karena itu jumlah populasi yang akurat sulit ditentukan ( 
Niemitz, 1979).  

Akhir-akhir ini banyak satwa dilindungi   diminati  untuk 
tujuan tertentu, salah satunya adalah hewan tarsius, 
sehingga tarsiuspun  sekarang menjadi incaran bagi 
pemburu  dan penangkap untuk diperdagangkan. 
Pengambilan secara terus menerus tanpa adanya usaha 
penggantian kembali memungkinkan  keberadaan populasi 
satwa tersebut   di habitat aslinya mengalami penurunan. 
Padahal hewan ini  dilindungi dan termasuk kategori rentan 
(Vulnerable),  tercantum di dalam CITES Appendix II 
(Anonymous, 1996).   

  Untuk mempertahankan keberadaannya di alam 
sebagai sumber keragaman hayati tetap lestari dan dapat 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan 
suatu usaha konservasi sehingga  populasinya di alam 
tidak terganggu. Untuk tercapainya suatu usaha konservasi 
yang terarah baik secara in-situ maupun ex-situ, maka perlu 
dilakukan berbagai pengamatan aspek biologi yang 
mendukung program tersebut. Salah satu usahanya adalah 
pengamatan tentang ekologi yang meliputi pakan alami, 
habitat, dan sarang. Pakan sangat penting untuk 
mempertahankan hidup dan bereproduksi, maka pencarian 
pakan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk 
kelangsungan hidup satwa di alam. Di alam, tarsius adalah 
pemakan hewan (insectivore) atau serangga, disamping itu 
juga memangsa reptil, burung dan mamalia kecil (Napier 
and Napier,1967).  Untuk tujuan tersebut dilakukan 
pengamatan lapangan di wilayah  cagar alam Tangkoko 
Batu Angus-Sulawesi Utara, untuk menghimpun data 
habitat, bentuk sarang dan jenis pakan alami yang 
dimangsa di alam.  

BAHAN DAN METODE 

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

Lokasi penelitian adalah di kawasan Cagar Alam 
Tangkoko Batu Angus dan di luar kawasan Cagar Alam 
yaitu hutan sekitar desa Batu Putih-Bitung, Sulawesi Utara. 
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Penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung di 
lapangan meliputi habitat, sarang  dan jenis pakan alami 
dari Tarsius. Pengamatan  dilakukan pada dataran rendah 
dari hutan pantai sampai ketinggian 150 m dpl pada luasan 
sekitar 25 ha dengan topografi landai dan berbukit.   Untuk 
mengetahui keberadaan tarsius serta pakan dari satwa 
tersebut dilakukan dengan metode jalur (penjelajahan areal 
hutan)  pada malam hari, subuh dan siang hari.  
Pengamatan malam hari dan subuh untuk menentukan 
keberadaan dan tempat bersarang Tarsius yang memulai 
aktivitasnya  pada saat hari mulai gelap. Untuk mengetahui 
adanya hewan tersebut adalah dari suara     tarsius 
sebelum meninggalkan sarang dan waktu kembali ke 
sarang. Pengamatan siang hari untuk mengkoleksi jenis 
pakan, dan tumbuhan yang digunakan untuk bersarang dan 
beristirahat yang diketahui baik dari pengamatan langsung 
pada malam hari maupun dari keterangan penduduk lokal 
yang mengetahui tentang tarsius. Jenis pakan  yang 
diketahui dimangsa tarsius dikoleksi dan digunakan untuk 
identifikasi jenis dan untuk keperluan analisis kandungan 
nutrisinya. Untuk mengetahui komposisi kandungan nutrisi 
jenis pakan alami, maka dilakukan analisis kandungan 
nutrisi  dari jenis hewan yang dimakan tarsius. Pakan 
dikeringkan dan dihaluskan untuk dianalisis proksimat di 
Laboratorium  Nutrisi berdasarkan Metoda Harris (1970). 
Tumbuhan yang digunakan sebagai habitat dan sarang 
diambil  bagian daun, buah dan bunga untuk dilakukan 
identifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah di kawasan Cagar Alam 

Tangkoko Batu Angus- Bitung, Sulawesi Utara. Luas Cagar 
Alam Tangkoko-Batu Angus adalah sekitar 1250 ha dengan 
ketinggian mencapai 1109 m dpl. Kawasan ini membujur 
sepanjang pantai Utara Bitung. Lokasi pengamatan mulai 
dari ketinggian  0 m sampai  ketinggisn 150 m dpl dengan 
luasan sekitar  25 ha . Lokasi pengamatan selain kawasan 
cagar alam juga dilakukan di luar  kawasan cagar alam 
yaitu di sekitar perkebunan penduduk di kelurahan Batu 
Putih, Kecamatan Bitung Utara.   

Tabel 1. Posisi Lokasi Penelitian di Kawasan Cagar Alam 
Tangkoko-Batu Angus Sulawesi Utara 
 Lintang 
Utara (U) 

   Bujur Timur (T) ALT
(m dpl) 

LOKASI

01o 34’ 16.1” 125o 09’ 42.5” 25 C.A. Tangkoko 
01o 33’ 47.2” 125o 10’ 26.8” 15 Post 3 Tangkoko 
01o 33’  44.9” 125o 10’ 31.6” 50 Spot 1, Tangkoko 
01o 33’ 99.0” 125o 10’ 36.6” 25 Spot 2, Tangkoko 
01o 33’ 09.2” 125o 10’ 44.8” 40 Spot 3, Tangkoko 
01o 34’ 19.1” 125o 09’ 41.7” 150 Spot 4, Tangkoko 
01o 34’ 36.2” 125o 09’ 22.1” 25 Spot 5, Tangkoko 

Habitat dan Pakan Tarsius 
 Hewan Tarsius di beberapa spot kawasan Cagar 

Alam Tangkoko yang diamati dan sekitarnya terlihat 
tersebar merata.  Hal ini dapat diketahui dari  sarang tarsius 
yang tersebar di beberapa tempat baik di dalam kawasan 
pengamatan maupun di sekitar perkampungan penduduk. 
Tarsius yang ditemukan berwarna abu-abu kehitaman dan 
setengah dari panjang ekor mempunyai rambut.   
Berdasarkan  ciri-ciri morfologi tersebut   jenis tarsius yang 
ditemukan pada kawasan tersebut adalah Tarsius spectrum  
(Gambar 2.) sesuai dengan sebaran jenis tarsius sulawesi. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan  sampai ketinggian 
150 m dpl, ditemukan kurang lebih enam pohon sarang 
tarsius yang masih aktif dalam luasan sekitar 25 ha pada 
ketinggian  0 m dpl sampai dengan 150 m dpl. Sarang ini 
termasuk yang terdapat diperladangan penduduk sekitar 
kawasan. Jarak antara satu sarang dengan sarang lainnya 
sekitar luasan 1-5 ha. Diperkirakan masih ada pohon 
sarang tarsius lain yang tersebar disekitar luasan tersebut, 
dalam pengamatan ini juga dijumpai beberapa bekas 
sarang tarsius yang tidak dipakai lagi. Enam tempat 
bersarang tarsius tersebut umumnya adalah dari jenis 
tumbuhan Ficus sp.  Sarang terdiri dari dua jenis tumbuhan, 
dimana tumbuhan utama dibalut oleh tumbuhan ke dua 
yang berupa akar besar dan membentuk lubang-lubang 
atau rongga seperti pada Gambar 2. Sebagai tumbuhan 
pembalut adalah coro (Ficus variegata Bl..). Pohon utama 
terdiri dari kayu telor ( Alstonia angustifolia Wall. Ex A.DC. 
), coro (Ficus septica Burm.f), dan gopusa (Leea angulata 
Korth).  Sarang yang ditemukan juga berupa akar/liana 
yang melilit pada pohon utama dan membentuk rongga. 
Sarang di luar kawasan cagar alam adalah pada tumbuhan 
bambu,  pertautan daun yang lebat pada rotan dan pada 
percabangan pohon yang besar. Ketinggian sarang yang 
ditemui adalah bervariasi yaitu sekitar 3 sampai dengan 15 
meter. Dalam satu pohon masing-masing tarsius 
mempunyai sarang (lubang) tersendiri untuk beristirahat 
dengan ketinggian berbeda. Ketinggian tumbuhan yang 
digunakan tempat bersarang mencapai 30 meter lebih 
tergantung jenis pohonnya,  dengan diameter pohon sekitar 
1.5- 2.5 meter. Jumlah  T. spectrum yang ditemukan pada 
satu pohon dalam bentuk keluarga yaitu  antara 3 sampai 
dengan 7 ekor tarsius yang terdiri dari jantan dewasa, 
betina dewasa, remaja dan anak.    

Untuk mengetahui keberadaan tarsius dilakukan 
pengamatan  pada sore hari sekitar jam 17.00 sampai jam 
21.00 WIB malam dan pada subuh yaitu pada jam empat 
sampai jam enam. Pada waktu-waktu tersebut adalah 
paling efesien untuk mengamati tarsius, karena pada sore 
hari menjelang gelap tarsius akan keluar dari sarang untuk 
beraktivitas dan pada pagi hari tarsius akan kembali ke 
sarang untuk beristirahat. Untuk menentukan sarang tarsius 
adalah berdasarkan bentuk pohon yang mempunyai akar 
yang besar dan berbentuk rongga-rongga atau lubang, dan 
juga pada tumbuhan yang mempunyai daun yang rimbun 
seperti bambu. Informasi juga diperolah dari  petugas 
Cagar Alam dan  penduduk yang sering menemukan 
tarsius. Dalam pengamatan ini sarang tarsius pada 
kawasan Cagar Alam Tangkoko   tersebar pada ketinggian 
5 – 100 m dpl.

Habitat T. spectrum berupa hutan sekunder, semak dan  
didominasi tumbuhan yang berdiameter antara 5 – 20 cm. 
Hasil dari identifikasi tumbuhan yang digunakan sebagai 
habitat dan tempat bersarang T. spectrum ditampilkan pada 
tabel 2. Ditemukan 54 jenis tumbuhan dari 30 famili sebagai 
habitat tarsius yang digunakan untuk tempat mencari pakan 
dan sarang serta tumbuhan yang berada di sekitar pohon 
istirahat. Delapan jenis di antaranya adalah  tempat 
bersarang tarsius yang didominasi oleh tumbuhan Ficus
sp..  Di sekitar wilayah tempat bersarang tarsius jarang 
ditemukan tumbuhan berdiameter besar kecuali pohon 
untuk istirahat. Di luar kawasan, sarang tarsius banyak 
terdapat pada tumbuhan bambu yang dekat air atau sungai 
kecil dan rimbun, dua sarang ditemukan disekitar 
perkampungan penduduk yaitu di tumbuhan bambu dan 
tumbuhan Ficus. Satu sarang pada pohon bambu terletak di 
depan rumah penduduk dekat pinggir sungai. Mackinnon & 
Mackinnon (1980) melaporkan tempat bersarang atau tidur 
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Tarsius bercirikan relatif gelap dam terlindung dari angin, 
hujan dan terlindung dari pemangsa. Khususnya untuk 
wilayah Batu Putih dan Cagar Alam Tangkoko, tarsius tidak 
diganggu keberadaannya karena satwa ini  bagi penduduk 
memberikan keuntungan. Tempat ini banyak dikunjungi 
oleh turis asing maupun domestik,  sebagai tempat wisata 
ilmiah dengan mengamati keberadaan tarsius pada malam 
hari dan pada pagi hari.  

Prilaku tarsius di alam dapat diamati mulai keluar dari 
sarang sekitar jam 17.30 sore hari, dimana cuaca sudah 
mulai gelap. Untuk memancing tarsius keluar lebih cepat 
kita bisa menggunakan pakan tarsius seperti belalang atau 
jangkrik pada pohon kecil yang ada disekitar sarang. 
Tarsius dapat melihat mangsanya dalam jarak 6-10 meter. 
Tarsius yang keluar pertama kali akan mengeluarkan suara 
yaitu tarsius jantan  dewasa dan dalam pengamatan ini 
terlihat yang keluar terakhir adalah anak. Tarsius akan 
keluar satu persatu dan melompat dengan cepat dari satu 
pohon ke pohon yang lain. Sewaktu  melompat   tarsius 
terlihat mengeluarkan urine dan bervokalisasi pada pohon 
yang ditumpangi, hal ini dilakukan untuk memberi tanda 
tentang keberadaannya pada kelompok atau menentukan 
home rangenya.  Pada waktu subuh sebelum  matahari 
terbit kira-kira 50 meter dari sarang sekitar jam 5.15, 
terdengar vokalisasi bersahut-sahutan dimulai suara  

melengking tinggi dari jantan dan induk kemudian diikuti 
suara bersahut-sahutan dari segala penjuru. Suara tersebut 
menandakan hari sudah pagi dan mengumpulkan seluruh 
anggota keluarga untuk kembali ke sarang.  Semua tarsius 
mengeluarkan suara yang berbeda-beda untuk 
menunjukkan kehadiran mereka sebelum masuk ke sarang. 
Setelah semua kelompok lengkap satu persatu tarsius 
melompat ke pohon sarang secara bergantian dari satu 
arah. Hal ini terlihat selama pengamatan pada waktu subuh 
dari sarang yang berbeda. 

Hewan tarsius bertubuh kecil dan kebiasaannya 
melompat menyamping vertikal diantara pohon, 
memungkinkan  hewan ini hanya beradaptasi pada 
tumbuhan  dengan batang  diameter  kecil sampai sedang  
dengan tajuk daun terbuka (tidak lebat). Pada areal dengan 
tajuk terbuka ini hewan tarsius dengan mudah menangkap 
mangsanya terutama pakan serangga (Wirdateti, 2005). 
Dari hasil pengamatan menunjukkan habitat tarsius di 
daerah sebaran cagar alam Tangkoko dan sekitarnya 
didominasi oleh tumbuhan coro (Ficus septica Burm.f.), 
gora hutan (Phaleria capitata Jack.), mangga hutan 
(Buchanania arborescens (Bl.), bintangar (Kleinchofia 
hospita L.) dan bombongan (Bignoniaceae). Jenis 
tumbuhan ini digunakan untuk tempat mencari pakan dan 
juga sebagai istirahat. 

Tabel 2. Daftar jenis tumbuhan  sebagai habitat dan sarang Tarsius (Tarsius spectrum)  di Kawasan Cagar Alam 
Tangkoko-Batu Angus,   Bitung, Sulawesi Utara 

Nama Ilmiah No
Family Species

Nama lokal 
Tumbuhan :

Penggunaan Lokasi

1. Lauraceae Cryptocarya ferrea Bl.. Anonim1 Habitat C.A Tangkoko 
2. Euphorbiaceae . Aporosa sp. Kayu tanjung Habitat C.A Tangkoko 
3. Annonaceae Polyathia cauliflora Hook.f. & Thoms Salakapuk Habitat C.A Tangkoko 
4. Sapotaceae Palaqium dasyphyllum Pierre. Nantu Habitat C.A Tangkoko 
5. Thymeleaceae Phaleria capitata Jack Gora hutan Habitat C.A Tangkoko 
6. Leeaceae Leea aculeate Bl.ex Spreng Mamaling . Habitat C.A Tangkoko 
7. Rubiaceae Morinda citrifolia Mengkudu Habitat C.A Tangkoko
8. Apocynaceae Alstonia angustifolia Wall.ex A.DC. Kayu telor Sarang C.A Tangkoko 
9. Anacardiaceae Koordersiodendron pinnatun(Blanco) Merr Bugis hutan Habitat, C.A Tangkoko 
10 Anacardiaceae Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rofle  Rao Habitat C.A Tangkoko 
11 Lecythidaceae Chydenanthus excelsus (Bl.) Niels. Salense Habitat C.A Tangkoko 
12 Clusiaceae Garcinia dioidia Bl. Manggis hutan Habitat, C.A Tangkoko 
13 Arecaceae Caryota sp. Seko yaki  Habitat C.A Tangkoko 
14 Sterculiaceae Kleinchofia hospital L. Bintangar Habitat C.A Tangkoko
15 Rubiaceae Pavetta sp. Seha. Habitat C.A Tangkoko 
16 Burseraceae. Canarium littorale Bl. Kenari hutan Habitat, C.A Tangkoko 
17. Myrtaceae Syzygium polycephaloides Bombongan Habitat C.A Tangkoko 
18 Bignoniaceae  Spatudea campanulata Kayu bunga Habitat C.A Tangkoko 
19 Ebenaceae Diospyros cauliflora Bl Kayu hitam Habitat C.A Tangkoko 
20 Piperaceae  Piper aduncum L. Kayu sirih Habitat C.A Tangkoko 
21 Myrtaceae Syzygium littorale (Bl.) Amsh. Pakobu Habitat C.A Tangkoko
22 Rutaceae Euodia aromatica Bl. Anonim2 Habitat C.A Tangkoko
23 Euphorbiaceae Macaranga tanarius Bl Binunga Habitat C.A Tangkoko
24. Sterculiaceae Pterospermum diverifolium Bl. Bayur daun besar Habitat C.A Tangkoko 
25. Sterculiaceae Pterospermum sp. Bayur daun kecil Habitat C.A Tangkoko 
26 Moraceae Ficus septica Burm.f Coro Sarang C.A Tangkoko
27. Anacardiaceae Spondias malayana K. Kedondong hutan Habitat C.A Tangkoko 
28 Moraceae Ficus sp. Coro Sarang C.A Tangkoko
29 Moraceae Ficus variegate Bl. Coro Sarang C.A Tangkoko
30. Euphorbiaceae Melanolepis mulandulosa Kayu kapur Habitat C.A Tangkoko 
31 Myrsinaceae Ardisia myristicaefolia Kayu anoa Habitat C.A Tangkoko 
32. Crypteroniaceae  Crypteronia paniculata Bl.. Anonim3 Habitat C.A Tangkoko
33. Anacardiaceae Buchanania arborescens (Bl.) Bl.- Mangga hutan Habitat C.A Tangkoko 
34. Araliaceae  Arthrophyllum javanicum Bl.- Titolang Habitat C.A Tangkoko
35 Annonaceae Annona muricata L. Nangka sirsak Habitat C.A Tangkoko 
35. Sterculiaceae Pterospermum javanicum Jungh.                 - Habitat C.A.Tangkoko
36 Menispermaceae Fibraurea sp. Anonim4 Habitat C.A Tangkoko
37. Meliaceae Toona sinensis (A.Juss) Roem. Kayu kambing Habitat C.A Tangkoko 
38. Verbenaceae Clerodendrum disvarifolium Bl. Leilem- Habitat C.A Tangkoko 
39. Fabaceae Pongamia pinnata(L.) Pierre Lakehe Habitat C.A Tangkoko 
40. Sterculiaceae Pterygota horsfieldii (R.Br.) Kosterm Belengehe Habitat C.A Tangkoko 
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Tabel 2. Daftar jenis tumbuhan  sebagai habitat dan sarang Tarsius (Tarsius spectrum)  di Kawasan Cagar Alam 
Tangkoko-Batu Angus,   Bitung, Sulawesi Utara (Lanjutan) 

Nama Ilmiah No Family Species
Nama lokal 
Tumbuhan : Penggunaan Lokasi

41 Leeaceae Leea angulata Korth. Gopusa Sarang C.A Tangkoko
42 Sterculiaceae Sterculia coccinea Jack Anonim5 Habitat C.A Tangkoko
43. Alangiaceae Alangium longiflorum Merr.- Anonim6 Habitat C.A Tangkoko
44. Annonaceae Polyanthia lateriflora King. Salakapuk Habitat C.A Tangkoko
45 Meliaceae Aglaia elliptica Blume Langsat hutan Habitat C.A Tangkoko 
46 Ebenaceae Diospiros sp. Kayu hitam 2 Habitat C.A Tangkoko 
47 Verbenaceae Vitex coppasus Reinw Belase Sarang C.A Tangkoko
48 Annonaceae Canangium odoratum Kananga Habitat C.A Tangkoko
49 Leeaceae Leea indica (Burm.f.) Merr                 - Habitat C.A.Tangkoko
50 Bursearceae Canarium littorale Bl. Kenari hutan Habitat C.A Tangkoko 
51 Moraceae Ficus ampelas Burm.f. Kopek Sarang C.A Tangkoko
52 Myrsinaceae Ardisia sumatrana Miq. Kayu anoa2 Habitat C.A Tangkoko 
53. Dilleniaceae Dillenia excelsa (Jack.) Gilg. Buah kol Habitat C.A Tangkoko 
54 Moraceae Ficus altissima Bl. Coro Sarang C.A Tangkoko
55 Hipocrateaceae Salacia sp.             - Habitat C.A.Tangkoko

Tabel 3.. Daftar jenis pakan  asal   Tarsius spectrum di  Kawasan Cagar Alam Tangkoko-Batu Angus, Bitung-SULUT. 

Nama ilmiah 
No Nama lokal Ordo Famili Jenis Lokasi

1. Cecak Gekkonidae - - C.A Tangkoko
2. Belalang1 Orthoptera Acridiidae Atractomorpha sp. C.A Tangkoko
3. Belalang2 Orthoptera Acridiidae Trilophidia sp. C.A Tangkoko 
4. Belalang3 Orthoptera Tettigonidae - C.A Tangkoko 
5. Jangkrik Orthoptera Gryllidae - C.A Tangkoko 

6. Kupu-kupu1 Lepidoptera Papilionidae Troides sp. C.A Tangkoko

7. Kupu-kupu2 Lepidoptera Danaidae Idea blanchardi C.A Tangkoko 

8. Kupu-kupu3 Lepidoptera Pieridae Hebomia glaucippe C.A Tangkoko 

9. Kupu-kupu4 Lepidoptera Pieridae Cepora nerissa C.A Tangkoko 

10. Kupu-kupu5 Lepidoptera Pieridae Apias hombroni C.A Tangkoko 

11. Kupu-kupu6 Lepidoptera Pieridae Pareronia tritaea C.A Tangkoko 

12. Kupu-kupu7 Lepidoptera Pieridae Apias nero C.A Tangkoko 

13. Kumbang pohon Coleoptera - - C.A Tangkoko 
14.. Anak burung Aves - - C.A Tangkoko 

15. Tonggeret Homoptera Cicadidae - C.A Tangkoko 
16. Kepik Homoptera Flatidae - C.A Tangkoko 

17. Kadal terbang - Agamidae - C.A Tangkoko 
18. Anak kadal - Scincidae - C.A Tangkoko

Tabel  4. Kandungan zat-zat makanan dalam beberapa jenis bahan  pakan Tarsius berdasarkan % BK  

No. Jenis Pakan BK
(%)1

Abu
(%)1

Lemak Protein
(%)1

SK
(%)2

Energi
(Kal/gram BK)2

1. Belalang hutan   92,12 4,39 67,53 20,23 3826
2. Jangrik hutan 92,54 15,37 57,28  9,12 4016
3. Kadal - - 17,47 7,46 3654
4. Cicak pohon 92,01 11,13 64,48 10,59 3665

Keterangan :  
1) Hasil Analisis Lab. Pengujian Nutrisi Biologi-LIPI  
2) Hasil  Analisis Bagian Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB 
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Gambar 1.   Tarsius yang ditemukan di  Cagar Alam Tangkoko 
Batu Angus 

Pakan
Pengamatan jenis pakan yang dimangsa tarsius 

berdasarkan pada penemuan langsung pada malam hari,   
sisa pada kotoran yang ditemukan serta informasi petugas 
resort Cagar Alam Tangkoko, disamping itu juga dari 
penduduk sekitar yang sering menemukan satwa tersebut.  

Pakan Tarsius spectrum yang ada di lokasi 
pengamatan tidak jauh berbeda dengan pakan Tarsius 
bancanus dari Sumatera dan Kalimantan. Jenis pakan 
alami tarsius yang diketahui adalah jangkrik, jenis-jenis 
belalang, kepik, berbagai jenis kupu-kupu, semut rangrang,   
cecak pohon, anak kadal, laba-laba kecil, tongkeret,   dan 
serangga kecil lainnya   seperti yang dilaporkan Napier and 
Napier (1967), Supriatna dan Wahono (2000) dan Wirdateti, 
(2005). Dari jenis pakan yang dikonsumsi tarsius 
menunjukkan 77,7% adalah dari jenis serangga, 16.6% 
reptil dan 5.5% dari jenis burung. Hal ini menunjukkan 
pakan utama tarsius adalah dari jenis serangga. Jenis 
pakan tarsius yang berhasil diperoleh ditampilkan pada 
Tabel 3. Di alam tarsius tidak langsung menangkap 
mangsanya, sebelum memakan mangsanya terlebih dahulu 
tarsius   mengamati mangsa sekitar 5 – 10 menit, setelah 
aman baru menangkap dengan cara melompat dan 
menyambar dengan tangan dan melompat dengan cara 
membalik ke pohon/tempat semula. Lama tarsius  
memakan  mangsanya atau berpindah ke pohon lain sekitar 
10-25 menit, tergantung pada jenis mangsanya. Kadang-
kadang terlihat tarsius berpegang pada bagian tumbuhan 
atau ranting   bagian yang terbuka, pada posisi demikian 
terlihat tarsius dengan mudah menyambar mangsa yang 
terbang di depannya. Dari beberapa jenis pakan yang 
terlihat disambar dan dimakan, jenis serangga merupakan 
pakan paling tinggi dikonsumsi. Bagian yang keras pada 
mangsanya terlihat tidak dimakan tarsius. Pada 
pengamatan ini terlihat tarsius tidak menangkap seekor ular 
kecil yang berada di ranting tumbuhan tempat berpegan 
tarsius, hewan ini hanya mengamati. 

Penduduk sering menemukan tarsius pada tumbuhan 
yang sedang berbunga atau pada pohon yang sedang 
berbuah dan juga sering terlihat pada bagian pohon yang 
berlubang dan mengambil serangga yang ada di dalamnya. 
Keberadaan tarsius di pohon yang sedang berbunga atau 
berbuah bukan untuk memakan buah akan tetapi 

menangkap serangga yang hinggap pada bunga atau buah 
tersebut.  Tarsius mencari pakan juga turun ke tanah untuk 
manangkap serangga tanah dan mangsa lainnya seperti 
jangkrik dan belalang. 

 Hasil analisis kandungan nutrisi pakan tarsius 
disajikan pada Tabel. 4. Pada pengamatan ini analisis tidak 
dilakukan pada semua jenis pakan , hal ini karena sampel 
yang terkoleksi tidak cukup untuk keperluan analisis. 
Analisa pakan hanya dilakukan pada sampel cicak, 
jangkrik, belalang dan kadal. Dari hasil analisis 
menunjukkan, bahwa tarsius mengkonsumsi jenis pakan 
alami dengan kandungan protein tinggi yaitu sekitar (17.47 
– 67.53) % dan (3654 – 4016) Kal/gram. Hal ini dapat 
terlihat dari kandungan protein belalang, jangkrik, cicak dan 
kadal. Tingginya kadar protein pakan memberikan bau khas 
pada tarsius, terutama dari urine. 

KESIMPULAN 

Hasil pengamatan menunjukkan, habitat dari Tarsius
spectrum berupa tumbuhan yang berdiameter 5 – 20 cm 
dan didominasi oleh  coro (Ficus septica Burm.f.), gora 
hutan (Phaleria capitata Jack.), mangga hutan (Buchanania 
arborescens (Bl.), bintangar (Kleinchofia hospita L.) dan 
bombongan (Bignoniaceae), digunakan untuk tempat 
mencari pakan dan juga sebagai istirahat. Tempat 
beristirahat atau sarang  berupa lubang-lubang pada pohon 
besar dan lilitan liana pada pohon induk seperti jenis 
tumbuhan coro (Ficus variegata Bl..), kayu telor ( Alstonia
angustifolia Wall. Ex A.DC. ), coro (Ficus septica Burm.f), 
dan gopusa (Leea angulata Korth). Jenis pakan yang 
dimangsa tarsius terutama adalah dari jenis serangga 
(77,7%), disamping itu juga memakan jenis reptil kecil 
(16,6%), dan burung (5,5%). Dari  analisa bahan pakan 
alami menunjukkan tarsius membutuhkan kandungan 
protein tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 
untuk berproduksi. Sehingga komposisi kandungan nutrisi 
tersebut dapat dijadikan standar dalam  pemberian pakan  
pada konservasi  ex-situ maupun in-situ.
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ABSTRACT 

Animal models of diabetes mellitus were made and used in laboratorium according to the pathology of diabetic patient and its 
complications. Animal models of diabetes mellitus were designed by two methods: induced method such as pancreatectomy, chemicals
(diabetogenic), viruses, and spontaneous method such BB (bio breeding) rats and NOD (non-obese diabetic) mice. 
The techniques of animal models of diabetes mellitus frequently used in the research were usage of diabetogenic such as alloxan and 
streptozotocin. Alloxan and its reduction metabolite (dialuric acid) establish a redox cycle and form superoxide radicals, and they undergo 
dismutation to hydrogen peroxide. By Fenton reaction, the formation of reactive hydroxyl radicals was stimulated. These radicals with high 
concentration of cytosolic calcium cause rapid destruction of  cells. Besides, streptozotocin enters the  cell through a glucose transporter 
(GLUT2), and stimulates superoxide radicals, hydrogen peroxide and hydroxyl radicals which in turn causes rapid destruction of  cells. 
Streptozotocin also releases toxic amounts of nitric oxide that inhibits aconitase activity and contributes in DNA damage. 
.
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PENDAHULUAN 

Percobaan mengenai diabetes mellitus dengan 
menggunakan hewan percobaan didasarkan pada 
patogenesis penyakit tersebut pada manusia. Penelitian 
menggunakan hewan percobaan yang dibuat secara 
patologis menderita diabetes mellitus, telah banyak 
penemuan mengenaii bermacam-macam diagnosa, terapi 
maupun obat-obat yang digunakan dalam penanganan 
penyakit diabetes mellitus. Meskipun demikian, kondisi 
patologis hewan percobaan tersebut tidak sepenuhnya 
menggambarkan kondisi patologis secara riil pada manusia. 
Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain : 
perbedaan kondisi fisiologi, perbedaan patologis dari 
beberapa model diabetes mellitus, ragamnya penyakit 
diabetes mellitus, serta aadanya komplikasi yang menyertai 
dari penyakit tersebut. Menurut Cheta (1998), berdasarkan 
cara pembuatannya, hewan percobaan diabetes mellitus 
dibedakan menjadi dua yaitu : (1) terinduksi (induced),
misalnya melalui pankreaktomi, senyawa kimia 
(diabetogenik) dan virus; (2) spontan (spontaneous),

misalnya menggunakan  tikus BB (bio breeding) atau 
mencit NOD (non-obese diabetic). Spontaneous animal 
models mempunyai karakteristik yang relatif sama dengan 
kondisi diabetes mellitus pada manusia meliputi gejala-
gejala penyakit, imunologi, genetik maupun karakteristik 
klinik lainnya. Pada tulisan ini akan disajikan macam-
macam hewan percobaan diabetes mellitus, dan 
selanjutnya akan ditekankan pada mekanisme molekular 
dua diabetogenik yang sering digunakan yaitu 
streptozotosin dan aloksan. 

DIABETES MELLITUS 

Definisi
Diabetes diturunkan dari bahasa Yunani yaitu diabêtês

yang berarti pipa air melengkung (syphon). Diabetes 
dinyatakan sebagai keadaan di mana terjadi produksi urin 
yang melimpah pada penderita (Lawrence, 1994). Diabetes 
mellitus (DM) merupakan suatu penyakit yang melibatkan 
hormon endokrin pankreas, antara lain insulin dan 
glukagon. Manifestasi utamanya mencakup gangguan 
metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein yang pada 
gilirannya merangsang kondisi hiperglikemia. Kondisi 
hiperglikemia tersebut akan berkembang menjadi diabetes 

Alamat Korespondensi: 
Dept. Farmasi UGM, Jl. Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Email: agungendronugroho@yahoo.com 
Tel./Fax.: 0274 902660;/: 0274 – 543120.
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mellitus dengan berbagai macam bentuk manifestasi 
komplikasi (Unger dan Foster, 1992). Terdapat beberapa 
definisi yang dapat merepresentasikan penyebab, 
perantara dan wujud komplikasi tersebut. Diabetes mellitus 
menurut Beenen (1996) adalah suatu sindrom yang 
mempunyai ciri kondisi hiperglikemik kronis, gangguan 
metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, terkait dengan 
defisiensi sekresi dan/atau aksi insulin secara absolut atau 
relatif, sedangkan Kahn (1995) memberikan definisi 
diabetes mellitus sebagai sindrom kompleks yang terkait 
dengan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein 
dengan ciri-ciri hiperglikemik dan gangguan metabolisme 
glukosa, serta terkait secara patologis dengan komplikasi 
mikrovaskuler yang spesifik, penyakit mikrovaskuler 
sekunder pada perkembangan aterosklerosis, dan 
beberapa komplikasi yang lain meliputi neuropati, 
komplikasi dengan kehamilan, dan memperparah kondisi 
infeksi.

Patofisiologi
Diabetes mellitus dibagi menjadi 2 kategori utama 

berdasarkan sekresi insulin endogen untuk mencegah 
munculnya ketoasidosis, yaitu (1) Diabetes mellitus 
tergantung insulin (IDDM = insulin dependent diabetes 
mellitus) atau tipe I, dan (2) Diabetes mellitus tidak 
tergantung insulin (NIDDM = non-insulin dependent 
diabetes mellitus) atau tipe II (Rowland dan Bellush, 1989; 
Kahn, 1995).

Diabetes mellitus (DM) tipe I diperantarai oleh 
degenerasi sel  Langerhans pankreas akibat infeksi virus, 
pemberian senyawa toksin, diabetogenik (streptozotosin, 
aloksan), atau secara genetik (wolfram sindrome) yang 
mengakibatkan produksi insulin sangat rendah atau 
berhenti sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan 
penurunan pemasukan glukosa dalam otot dan jaringan 
adiposa. Secara patofisiologi, penyakit ini terjadi lambat dan 
membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, biasanya terjadi 
sejak anak-anak atau awal remaja. Penurunan berat badan 
merupakan ciri khas dari penderita DM I yang tidak 
terkontrol. Gejala yang sering mengiringi DM I yaitu poliuria, 
polidipsia, dan polifagia. Peningkatan volume urin terjadi 
disebabkan oleh diuresis osmotik (akibat peningkatan kadar 
glukosa darah atau hiperglikemik) dan benda-benda keton 
dalam urin. Lebih lanjut, diuresis osmotik tersebut akan 
mengakibatkan kondisi dehidrasi, kelaparan dan shock. 
Gejala haus dan lapar merupakan akibat dari kehilangan 
cairan dan ketidakmampuan tubuh menggunakan nutrisi 
(Lawrence, 1994; Karam et al., 1996).

Pada DM I, kadar glukosa darah sangat tinggi, tetapi 
tubuh tidak dapat memanfaatkannya secara optimal untuk 
membentuk energi. Oleh karena itu, energi diperoleh 
melalui peningkatan katabolisme protein dan lemak. Seiring 
dengan kondisi tersebut, terjadi perangsangan lipolisis serta 
peningkatan kadar asam lemak bebas dan gliserol darah. 
Dalam hal ini terjadi peningkatan produksi asetil-KoA oleh 
hati, yang pada gilirannya diubah menjadi asam 
asetoasetat dan pada akhirnya direduksi menjadi asam -
hidroksibutirat atau mengalami dekarboksilasi menjadi 
aseton. Pada kondisi normal, konsentrasi benda-benda 
keton relatif rendah karena insulin dapat menstimulasi 
sintesis asam lemak dan menghambat lipolisis. Hanya 
dibutuhkan kadar insulin yang kecil untuk menghambat 
lipolisis (Unger dan Foster, 1992; Lawrence, 1994). 

 Pada kondisi DM II, insulin masih cukup untuk 
mencegah terjadinya benda-benda keton sehingga jarang 
dijumpai ketosis. Namun demikian, koma hiperosmolar non-
ketotik dapat terjadi. DM II tersebut cenderung terjadi pada 

individu usia lanjut dan biasanya didahului oleh keadaan 
sakit atau stres yang membutuhkan kadar insulin tinggi. 
Pada DM II, kehadiran insulin tidak cukup untuk mencegah 
glukosuria. Seiring dengan itu, terjadi kehilangan cairan dan 
elektrolit tubuh yang diikuti dengan dehidrasi berat. Lebih 
lanjut, terjadi penurunan ekskresi glukosa dan pada 
akhirnya menghasilkan peningkatan osmolaritas serum 
(hiperosmolaritas) dan glukosa darah (hiperglikemik) 
(Unger dan Foster, 1992; Lawrence, 1994; Kahn, 1995).  

Secara patofisiologi, DM tipe II disebabkan karena dua 
hal yaitu (1) penurunan respon jaringan perifer terhadap 
insulin, peristiwa tersebut dinamakan resistensi insulin, dan 
(2) Penurunan kemampuan sel  pankreas untuk 
mensekresi insulin sebagai respon terhadap beban 
glukosa. Sebagian besar DM tipe II diawali dengan 
kegemukan karena kelebihan makan. Sebagai kompensasi, 
sel  pankreas merespon dengan mensekresi insulin lebih 
banyak sehingga kadar insulin meningkat 
(hiperinsulinemia). Konsentrasi insulin yang tinggi 
mengakibatkan reseptor insulin berupaya melakukan 
pengaturan sendiri (self regulation) dengan menurunkan 
jumlah reseptor atau down regulation. Hal ini membawa 
dampak pada penurunan respon reseptornya dan lebih 
lanjut mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Di lain 
pihak, kondisi hiperinsulinemia juga dapat mengakibatkan 
desensitisasi reseptor insulin pada tahap postreseptor, yaitu 
penurunan aktivasi kinase reseptor, translokasi glucose 
transporter dan aktivasi glycogen synthase. Kejadian ini 
mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Dua kejadian 
tersebut terjadi pada permulaan proses terjadinya DM tipe 
II. Secara patologis, pada permulaan DM tipe II terjadi 
peningkatan kadar glukosa plasma dibanding normal, 
namun masih diiringi dengan sekresi insulin yang 
berlebihan (hiperinsulinemia). Hal tersebut mengindikasikan 
telah terjadi defek pada reseptor maupun postreseptor 
insulin. Pada resistensi insulin, terjadi peningkatan produksi 
glukosa dan penurunan penggunaan glukosa sehingga 
mengakibatkan peningkatan kadar gula darah 
(hiperglikemik). Seiring dengan kejadian tersebut, sel 
pankreas mengalami adaptasi diri sehingga responnya 
untuk mensekresi insulin menjadi kurang sensitif, dan pada 
akhirnya membawa akibat pada defisiensi insulin. 
Sedangkan pada DM tipe II akhir telah terjadi penurunan 
kadar insulin plasma akibat penurunan kemampuan sel 
pankreas untuk mensekresi insulin, dan diiringi dengan 
peningkatan kadar glukosa plasma dibandingkan normal. 
Pada penderita DM II, pemberian obat-obat oral 
antidiabetes sulfonilurea masih dapat merangsang 
kemampuan sel  Langerhans pankreas untuk mensekresi 
insulin (Unger dan Foster, 1992; Lawrence, 1994; Kahn, 
1995).

HEWAN PERCOBAAN HIPERGLIKEMIA 

Hewan percobaan diabetes mellitus yang pertama kali 
digunakan adalah hewan hiperglikemia. Hiperglikemia 
adalah kondisi kadar gula darah (glukosa) yang tinggi. 
Kondisi hiperglikemia pada hewan pertama kali dilakukan 
secara sederhana dengan cara pengambilan organ 
pankreas secara menyeluruh atau sebagian, cara ini 
kemudian dikenal dengan nama “pankreatektomi“ 
(Marraffino, 1950). Pada penelitian berikutnya, metode 
tersebut sudah jarang digunakan karena secara 
menyeluruh kondisi patologi yang dihasilkan tidak secara 
kuat mencerminkan kondisi patologi pada manusia. 
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Meskipun demikian, dengan tujuan penelitian tertentu 
beberapa peneliti sampai sekarang masih menggunakan 
metode tersebut (Fernandez et al., 2006; Ani et al., 2006). 

Sebagai pengganti dari metode tersebut, para peneliti 
menggunakan metode tanpa pembedahan (non-surgical 
methods) dalam menghasilkan hewan percobaan 
hiperglikemia.  Metode tanpa pembedahan pertama kali 
dikenalkan adalah pemberian diabetogenik. Beberapa 
diabetogenik yang sering digunakan adalah streptozotosin  
alloxan, vacor, dithizone, 8-hidroksikuinolon (Covington et 
al., 1993; Rees dan Alcolado, 2005). Obat hipertensi 
dengan mekanisme vasodilator yaitu diaksosid yang 
mempunyai efek samping diabetes mellitus, oleh beberapa 
peneliti juga digunakan sebagai diabetogenik (Ferner, 
1992). Perusakan pankreas yang diinduksi senyawa toksin, 
dapat menghasilkan beberapa kondisi komplikasi seperti 
pada manusia. Pada tikus betina dapat digunakan untuk 
menghasilkan kondisi diabetes gestational.  

HEWAN PERCOBAAN DENGAN GLIKOSURIA 

Inovasi hewan percobaan diabetes mellitus juga 
mengarah pada desain hewan percobaan dengan gejala 
tertentu dari penyakit tersebut, yaitu glikosuria. Phlorizin 
yang dinjeksi secara subkutan dapat mengikat transporter 
glukosa/Na+ dalam tubulus proksimal ginjal dan 
menghambat reabsorpsi glukosa. Hal tersebut 
mengakibatkan glukosa, yang secara normal ketika 
melintasi ginjal mengalami reabsorpsi sempurna, dapat 
melintasi ginjal dan dapat diekskresikan bersama urin 
(glikosuria) (Rees dan Alcolado, 2005).  

HEWAN PERCOBAAN DIABETES TIPE 1 

Patogenesis pada DM tipe 1 yaitu kerusakan spesifik 
pada sel  Langerhans yang mengakibatkan terjadinya 
penurunan drastis pada sekresi insulin, biasanya kerusakan 
tersebut diperantarai imunologi. Senyawa toksin seperti 
streptozotosin, aloksan, asam urat, asam dehidroaskorbat, 
asam dialurat, asam ksanturenat dapat mengakibatkan 
kerusakan sel  Langerhans. Oleh karena itu, senyawa-
senyawa tersebut dapat digunakan untuk membuat hewan 
uji DM tipe 1 (Wilson dan LeDoux, 1989; Rowland dan 
Bellush; 1989).  

Streptozotosin merupakan derivat nitrosuria yang 
diisolasi dari Streptomyces achromogenes yang 
mempunyai aktivitas anti-neoplasma dan antibiotik  
spektrum luas. Streptozotosin dapat secara langsung 
merusak masa kritis sel  Langerhans atau menimbulkan 
proses autoimun terhadap sel  sehingga lebih banyak 
digunakan dalam pembuatan hewan uji DM. DM tipe 1 juga 
dapat dirancang pada hewan uji melalui pankreatektomi 
total ataupun secara genetik sehingga mengakibatkan 
disfungsi pankreas dalam mensekresi insulin (Rowland dan 
Bellush; 1989; Rees dan Alcolado, 2005).   

Spontaneous animal models atau model tikus DM tipe 1 
secara genetik antara lain tikus LETL (Long Evans 
Tokushima Lean), tikus tipe C57 BL/6J, tikus Wistar tipe 
bio-breeding (BB), mencit atau tikus diabetes non-obese
(NOD), kelinci New Zealand putih, anjing tipe keeshond dan 
hamster Cina (Huijberts, 1994; Rowland dan Bellush, 1989; 
Rees dan Alcolado, 2005). Pada tikus diabetes non-obese
(NOD), kondisi sel-sel Langerhans pankreas mengalami 
kerusakan (nekrosis, vakuolisasi) apabila dibandingkan 

tikus kontrol (normal). Kerusakan sel tersebut menunjukkan 
terjadi kerusakan/degradasi pada sel  Langerhans 
pankreas. Pada kondisi tersebut, limfosit dapat merembes 
ke Langerhans pankreas. Hal itu mengindikasikan bahwa 
telah terjadi proses autoimun pada sel  Langerhans 
pankreas tersebut. Kejadian terakhir tersebut mirip dengan 
patofisiologi DM 1 pada manusia. 

HEWAN PERCOBAAN DIABETES TIPE 2 

DM tipe 2 merupakan kelompok penyakit dengan 
karakteristik terjadinya resistensi insulin dan gangguan sel 
 Langerhans pankreas dalam mensekresi insulin. Hewan 

uji DM tipe 2 dapat dibuat dengan beberapa cara yaitu : 
pemberian nutrisi yang dapat menstimulasi resistensi 
insulin, pankreatektomi parsial, pemberian senyawa 
diabetogenik, ataupun secara genetik. Dengan perlakuan 
tersebut mengakibatkan terjadinya (1) penurunan respon 
jaringan perifer terhadap aksi insulin atau malfungsi dari 
reseptor insulin, (2) penurunan kemampuan sel 
Langerhans pankreas dalam menstimulasi insulin. Kedua 
hal tersebut mengakibatkan peningkatan kadar glukosa 
darah seperti pada kondisi DM tipe 2. Contoh hewan uji DM 
tipe II adalah tikus Ob/Ob (defisiensi leptin), tikus db/db 
(defisiensi leptin), tikus Zucker (fa/fa) obese, tikus Diabetic 
Torri, tikus gurun obese, mencit tipe C57 BKs db, mencit 
tipe C57 BL ob, mencit tipe KK & KKay, tikus tipe Goto-
Kakizaki (GK), tikus Nagoya–Shibata–Yasuda (NSY) dan 
Psammomomys gerbils. Pemberian makanan kaya akan 
fruktosa pada tikus selama lebih dari 2 bulan akan 
menginduksi resistensi insulin. Dengan diabetogenik, 
pemberian senyawa toksin streptozotosin dosis 90 mg/kg 
BB secara i.p. pada tikus neonatal akan menginduksi DM 
tipe 2 pada usia 6 minggu atau lebih. (Shafrir dan Mosthaf, 
1999; Harvey dan Ashford, 1998; Huijberts, 1994; Rowland 
dan Bellush, 1989). 

Obesitas maupun resistensi insulin sebagai 
kompensasinya merupakan tanda-tanda yang dapat 
mengarah pada kondisi diabetes mellitus tipe 2. Pada 
kondisi tersebut sekresi insulin adalah normal bahkan 
cenderung meningkat (hiperinsulinemia). Kondisi tersebut 
mengakibatkan desensitisasi reseptor insulin pada tahap 
postreseptor lebih lanjut mengakibatkan terjadinya 
resistensi insulin. Tikus Ob/Ob dan tikus Zucker (fa/fa) 
obese merupakan contoh untuk percobaan dengan kondisi 
di atas. Sedangkan pada tikus db/db dan tikus 
Psammomomys gerbils, kondisi obesitas berkembang 
secara cepat kondisi hiperglikemia sehingga 
mengakibatkan sel  Langerhans pankreas dalam 
menstimulasi tidak mampu mencukupi kebutuhan terhadap 
kondisi hiperglikemia tersebut (Shafrir dan Mosthaf, 1999; 
Harvey dan Ashford, 1998; Rees dan Alcolado, 2005). 

Pada tikus tipe Goto-Kakizaki (GK), pada kondisi 
dewasa diperoleh kondisi hiperglikemia yang stabil yang 
disebabkan karena baik gangguan sekresi insulin maupun 
resistensi insulin. Pada kondisi beberapa setelah lahir, tikus 
GK mempunyai jumlah sel Langerhans yang kurang. 
Beberapa komplikasi yang mirip pada manusia juga 
dijumpai pada tikus GK dewasa antara lain : terjadi lesi 
pada ginjal, perubahan struktur syaraf perifer, dan 
abnormalitas retina mata. Mirip dengan tikus GK, tikus 
Otsuka Long-Evans Tokushima fatty (OLETF) juga 
mengalami kondisi resistensi tapi kondisinya lebih lunak 
(toleransi glukosa). Kondisi seperti ini cocok untuk 
percobaan uji aktivitas obat dalam mencegah kondisi 
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diabetes pada tahap toleransi glukosa (Rees dan Alcolado, 
2005).

MEKANISME AKSI DIABETOGENIK 

Aloksan
Aloksan (2,4,5,6-tetraoksipirimidin; 5,6-dioksiurasil) 

merupakan senyawa hidrofilik dan tidak stabil (Gambar 1). 
Waktu paro pada suhu 37 C dan pH netral adalah 1,5 menit 
dan bisa lebih lama pada suhu yang lebih rendah. Sebagai 
diabetogenik, aloksan dapat digunakan secara intravena, 
intraperitoneal dan subkutan. Dosis intravena yang 
digunakan biasanya 65 mg/kg BB, sedangkan 
intraperitoneal dan subkutan adalah 2-3 kalinya 
(Szkudelski, 2001; Rees dan Alcolado, 2005). 
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Gambar 1. Struktur kimia aloksan 

Aloksan secara cepat dapat mencapat pankreas, 
aksinya diawali oleh pengambilan yang cepat oleh sel 
Langerhans. Pembentukan oksigen reaktif merupakan 
faktor utama pada kerusakan sel tersebut. Pembentukan 
oksigen reaktif diawali dengan proses reduksi aloksan 
dalam sel  Langerhans. Aloksan mempunyai aktivitas 
tinggi terhadap senyawa seluler yang mengandung gugus 
SH, glutation tereduksi (GSH), sistein dan senyawa 
sulfhidril terikat protein (misalnya SH-containing enzyme).
Hasil dari proses reduksi aloksan adalah asam dialurat, 
yang kemudian  mengalami reoksidasi menjadi aloksan, 
menentukan siklus redoks untuk membangkitkan radikal 
superoksida. Reaksi antara aloksan dengan asam dialurat 
merupakan proses yang diperantarai oleh radikal aloksan 
intermediet (HA˙) dan pembentukan “compound 305”. 
Radikal superoksida dapat membebaskan ion ferri dari 
ferinitin, dan mereduksi menjadi ion ferro. Selain itu, ion 
ferri juga dapat direduksi oleh radikal aloksan. Radikal 
superoksida mengalami dismutasi menjadi hidrogen 
peroksida, berjalan spontan dan kemungkinan dikatalisis 
oleh superoksida dismutase. Salah satu target dari oksigen 
reaktif adalah DNA pulau Langerhans pankreas. Kerusakan 
DNA tersebut menstimulasi poly ADP-ribosylation, proses 
yang terlibat pada DNA repair. Adanya ion ferro dan 
hidrogen peroksida membentuk radikal hidroksi yang 
sangat reaktif melalui reaksi fenton (Wilson et al., 1984; 
Szkudelski, 2001; Walde et al., 2002).

 Faktor lain selain pembentukan oksigen reaktif 
adalah gangguan pada homeostatis kalsium intraseluler. 
Aloksan dapat meningkatkan konsentrasi ion kalsium bebas 
sitosolik pada sel  Langerhans pankreas. Efek tersebut 
diikuti oleh beberapa kejadian : influks kalsium dari cairan 
ekstraseluler, mobilisasi kalsium dari simpanannya secara 
berlebihan, dan eliminasinya yang terbatas dari sitoplasma. 
Influks kalsium akibat aloksan tersebut mengkaibatkan 
depolarisasi sel  Langerhans, lebih lanjut membuka kanal 
kalsium tergantung voltase dan semakin menambah 

masuknya ion kalsium ke sel. Pada kondisi tersebut, 
konsentrasi insulin meningkat sangat cepat, dan secara 
signifikan mengakibatkan gangguan pada sensitivitas 
insulin perifer dalam waktu singkat. Selain kedua faktor 
tersebut di atas, aloksan juga diduga  berperan dalam 
penghambatan glukokinase dalam proses metabolisme 
energi (Szkudelski, 2001; Walde et al., 2002). 

Streptozotosin 
 Streptozotosin (STZ) atau 2-deoksi-2-[3-(metil-3-

nitrosoureido)-D-gluko piranose] diperoleh dari 
Streptomyces achromogenes dapat digunakan untuk 
menginduksi baik DM tipe 1 maupun tipe 2 pada hewan uji. 
Struktur kimia streptozotosin dapat dilihat pada gambar 2. 
Dosis yang digunakan untuk menginduksi DM tipe 1 untuk 
intravena adalah 40-60 mg/kg, sedangkan dosis 
intraperitoneal adalah lebih dari 40 mg/kg BB. STZ juga 
dapat diberikan secara berulang, untuk menginduksi DM 
tipe 1 yang diperantarai aktivasi sistem imun. Untuk 
menginduksi DM tipe 2, STZ diberikan intravena atau 
intraperitoneal dengan dosis 100 mg/kg BB pada tikus yang 
berumur 2 hari kelahiran, pada 8-10 minggu tikus tersebut 
mengalami gangguan respon terhadap glukosa dan 
sensitivitas sel  terhadap glukosa.  Di lain pihak, sel  dan 
 tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pemberian 

streptozotosin pada neonatal tersebut sehingga tidak 
membawa dampak pada perubahan glukagon dan 
somatostatin. Patofisiologis tersebut identik pada DM tipe II 
(Bonner-Weir et al., 1981; Szkudelski, 2001; Jackerott et 
al., 2006; Tormo et al., 2006). 
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Gambar 2. Struktur kimia streptozotosin 

 STZ menembus sel  Langerhans melalui 
tansporter glukosa GLUT 2. Aksi STZ intraseluler 
menghasikan perubahan DNA sel  pankreas. Alkilasi DNA 
oleh STZ melalui gugus nitrosourea mengakibatkan 
kerusakan pada sel  pankreas. STZ merupakan donor NO 
(nitric oxide) yang mempunyai kontribusi terhadap 
kerusakan sel tersebut melalui peningkatan aktivitas guanilil 
siklase dan pembentukan cGMP. NO dihasilkan sewaktu 
STZ mengalami metabolisme dalam sel. Selain itu, STZ  
juga mampu membangkitkan oksigen reaktif yang 
mempunyai peran tinggi dalam kerusakan sel  pankreas. 
Pembentukan  anion superoksida karena aksi STZ dalam 
mitokondria dan peningkatan aktivitas xantin oksidase. 
Dalam hal ini, STZ menghambat siklus Krebs dan 
menurunkan konsumsi oksigen mitokondria. Produksi ATP 
mitokondria yang terbatas selanjutnya mengakibatkan 
pengurangan secarea drastis nukleotida sel  pankreas 
(Akpan et al., 1987; Szkudelski, 2001). 
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Peningkatan defosforilasi ATP akan memacu 
peningkatan substrat untuk enzim xantin oksidase (sel 
pankreas mempunyai aktivitas tinggi terhadap enzim ini), 
lebih lanjut meningkatkan produksi asam urat. Xantin 
oksidase mengkatalisis reaksi pembentukan anion 
superoksida aktif. Dari pembangkitan anion superoksida, 
terbentuk hidrogen peroksida dan radikal superoksida. NO 
dan oksigen reaktif tersebut adalah penyebab utama 
kerusakan sel  pankreas.  
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