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PEDOMAN UNTUK PENULIS 

Format penulisan pada nomor ini merupakan acuan utama bagi 
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UICC 524, selanjutnya ditulis R. oryzae UICC 524. Nama daerah 
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efisien. Naskah hasil penelitian diharapkan tidak lebih dari 25 
halaman (termasuk gambar dan tabel), naskah telaah pustaka 
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kelompok perlu ditunjukkan penulis untuk korespondensi beserta 
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dari 200 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk 
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ABSTRACT 

An ecological research on  some endangered medicinal plants in Ranu Pani, Senduro and Pronojiwo Resort, Bromo Tengger Semeru 
National Park, East Java was conducted on July 2006. Nine study areas were chosen inside the forest of national park and one site at the 
enclave area (non-forest area), covering a wide range of plant association, abundances, forest and habitat types, and altitudes. A 
systematic parallel line sampling method using quadrat technique was employed and total area sampled were 1 ha. The total of 13
medicinal plant species were found in quadrats and there were three species i.e. Euchresta horsfieldii (Lesch.) Benn., Cinnamomum sintoc 
Bl., and Alyxia reinwardtii Bl. known as endangered species which seemed to have a tendency for cluster distribution. Instead of being 
discovered inside the conservation area, an endangered species, Pimpinella pruatjan Molkenb., was found at an agriculture land in the 
adjacent area. The Shannon-Weaver diversity index was 1.10 with Evenness value of 0.99. Based on contingency table constructed from 
the sampling result, we found no single association between the endangered medicinal plant species. Habitat, conservation status and 
potential threats of the four endangered species are also briefly described.  

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: endangered medicinal plant, ecology, diversity, conservation. 

PENDAHULUAN 

Taman Nasional Bromo  Tengger  Semeru (TNBTS) 
ditetapkan menjadi kawasan taman nasional sejak Oktober 
1982 berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Pertanian 
Nomor 736/Mentan/X/1982. Kawasan ini ditetapkan 
sebagai taman nasional karena memiliki potensi kekayaan 
alam yang tidak saja besar namun juga unik. Kekayaan 
alam tersebut berupa fenomena Kaldera Tengger dengan 
lautan pasir yang luas, pemandangan alam dan atraksi 
geologis Gunung Bromo dan Gunung Semeru, keragaman 
flora langka dan endemik serta potensi hidrologis yang 
tinggi termasuk keberadaan 6 buah danau alami yang indah 
dan menjadi daerah tujuan wisata. 

Kawasan Seksi Konservasi Wilayah II Senduro TNBTS 
memiliki 6 resort, yaitu Resort Ranu Pani, Senduro, 
Pronojiwo, Gucialit, Candipuro dan Pasrujambe (Anonim, 
2001). Kawasan ini merupakan kawasan yang masih 
memiliki luasan hutan yang cukup dan keanekaragaman 
jenis flora yang tinggi.  

Secara geografis, kawasan TNBTS terletak antara 7054’ 
– 8013’ LS dan 112051’ – 113004’ BT yang dibagi menjadi 5 
zonasi yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan 
intensif, zona pemanfaatan tradisional dan zona rehabilitasi. 
Dilihat dari ekosistemnya, Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru memiliki tiga tipe ekosistem, yaitu ekosistem sub-

montana, montana dan sub-alpine, dengan rentang 
ketinggian antara 750 – 3676 m di atas permukaan laut. 
Rentang ketinggian yang begitu lebar ini memungkinkan 
kawasan konservasi tersebut memiliki keragaman hayati 
yang cukup tinggi dengan karakter vegetasi yang khas 
dataran tinggi basah seperti edelweiss (Anaphalis javanica),
cemara gunung (Casuarina junghuhniana.) dan adas 
(Foeniculum vulgare). Demikian halnya dengan beberapa 
jenis tumbuhan obat langka yang masih dapat ditemukan di 
kawasan ini seperti sintok (Cinnamomum sintoc),
purwaceng (Pimpinella pruatjan), pronojiwo (Euchresta 
horsfieldii)  dan pulosari (Alyxia reinwardtii).

Untuk mengetahui keberadaan tumbuhan obat langka 
tersebut dan aspek-aspek ekologinya maka dilakukan 
kajian ekologis dengan sampling transek di beberapa sektor 
kawasan. Kajian ekologis ini memiliki arti penting sebagai 
dasar pijakan bagi pengelola kawasan terutama dalam 
upaya konservasi tumbuhan obat di alam secara terarah 
dan terpadu. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di resort Ranu Pani, Senduro dan 
Pronojiwo yang diprediksi merupakan habitat dari jenis-jenis 
tumbuhan obat langka. Selain itu aksesibilitas ke kawasan 
tersebut termasuk mudah, dapat ditempuh melalui kota 
Malang, Probolinggo ataupun Lumajang. Kegiatan 
penelitian ekologi untuk mengkaji kelimpahan tumbuhan 
obat di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
ini dilakukan dengan cara sampling menggunakan metode 
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systematic parallel lines. Metode ini dikerjakan pertama-
tama dengan memasang garis transek sebagai poros 
utama sepanjang 100 m dengan arah tertentu yang dipilih 
secara acak. Sepanjang transek tersebut dipasang 10 buah 
plot bujursangkar berukuran 10 x 10 m yang diletakkan 
berselang-seling di sebelah kiri dan kanan garis transek. 
Ukuran plot ini diharapkan sudah cukup untuk mewakili 
setiap habitus jenis-jenis tumbuhan obat yang akan ditemui 
di lokasi. Dalam hal ini dibuat 10 transek pengamatan 
sehingga luas total plot pengamatan adalah 1 ha. Adapun 
kesepuluh transek tersebut tersebar di 7 blok pengamatan 
yaitu masing-masing blok Lemah abang ( 2 transek=20 
plot=0.2 ha), Pangungaan Gedok (2 transek= 20 plot=0.2 
ha), Watu Supit (1 transek=10 plot=0.1 ha), Glendangan (1 
transek=10 plot=0.1 ha), Ledok Malang (2 transek=20 
plot=0.2 ha), Krepelan (1 transek=10 plot=0.1 ha) dan 
Bantengan (1 transek=10 plot=0.1 ha). Sementara itu 
pengamatan juga dilakukan tanpa melakukan plotting yaitu 
di blok Ireng-ireng dan Ranu Darungan, serta di kawasan 
non hutan Enclave Ranu Pani. 

Objek yang diamati pada setiap plot adalah jenis-jenis 
tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat secara 
lokal dan tumbuhan obat langka secara umum. Informasi 
pemanfaatan tumbuhan sebagai obat diperoleh dari 
pemandu lapangan yang merupakan penduduk asli 
kawasan TNBTS. Individu dari tumbuhan tersebut dihitung 
jumlahnya (dipisahkan antara semai, pancang dan 
dewasanya) dan diukur diameternya (dbh) jika berupa 
pohon. Data lingkungan yang dicatat antara lain adalah 
suhu dan kelembaban udara, intensitas cahaya, pH dan 
kelembaban tanah, jenis tanah, kemiringan lereng, 
ketinggian tempat di atas permukaan laut, lokasi geografis 
serta kondisi habitat. 

Tingkat keragaman jenis tumbuhan obat di lokasi 
pengamatan ditentukan dengan menghitung nilai indeks 
keragaman  berdasarkan formula Krebs (1989), yaitu 
dengan menggunakan rumus berikut. 

H’ = -  (pi log pi)

Keterangan: 
H’ =  indeks keragaman Shannon-Weaver
pi =  abundansi proporsional (jumlah individu species ke-i 

terhadap jumlah total individu dalam sample) 

Selanjutnya penentuan ada tidaknya asosiasi vegetasi 
sekitar tumbuhan obat langka target didasarkan pada 
hitungan tabel contingency 2x2 dan nilai Chi-square ( 2)
(Ludwig and Reynolds, 1988).  Bila nilai 2hitung 2tabel 
berarti terjadi asosiasi sebaliknya bila 2hitung 2tabel
berarti tidak terjadi asosiasi. Nilai 2tabel dengan derajat 
bebas 1 pada tingkat 5% adalah 3,84. Adapun untuk 
menghitung nilai 2hitung  dengan bantuan tabel sebagai 
berikut:  

 Jenis A 
           +                                - 

JenisB + a (A dan B ada) b (A tidak ada, B ada) 
             - c ( A ada, B 

tidak ada) 
d (A dan B keduanya tidak ada) 

 N (ad-bc)2

2hitung =     mnrs 

dan E(a) = rm/N ,  m= a+b, n= c+d, r= a+c, s= b+d 
bila a  E(a)  berarti asosiasi positif, dan bila a  E(a) 

berarti asosiasi negatif 

Pola distribusi ditentukan berdasarkan nilai varian (V) 
dan mean (M) serta koefisien Blackman (V/M).  

Sementara itu untuk menentukan indeks kesamaan (IS) 
dan kemerataan (E) jenis antara blok kawasan pengamatan 
digunakan formula Bower & Zar, (1977) yaitu  
IS = 2w/a+b x 100% dan e = H’/log s  
w : jumlah jenis yang terdapat di kedua kawasan 
a  : jumlah jenis yang terdapat di kawasan a 
b  : jumlah jenis yang terdapat di kawasan b 
H : keanekaragaman jenis 
s  : jumlah jenis 

Sedangkan untuk menentukan kelas kualitas 
keanekaragaman (H) dan keseragaman (e) digunakan 
skala kualitas 1 -  5 (Soerjani, 1992) yaitu : 

Skala H’ E 
buruk  0.75 0-0.20 
kurang 0.75-1.50 0.21-0.40 
sedang 1.51-2.25 0.41-0.60 
cukup 2.26-3.00 0.61-0.80 
baik 3.00 0.81-1.00 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelimpahan dan Keragaman 
Hasil penelitian ekologi dalam 100 plot sampling atau 

seluas 1 ha area pengamatan di kawasan Seksi Konservasi 
Wilayah II Senduro disajikan dalam tabel berikut ini. 
Pengamatan dilakukan pada tujuh blok di kawasan ini, yaitu 
meliputi Blok Lemah Abang, Pangungaan Gedok, Watu 
Supit, Glendangan, Ledok Malang, Krepelan dan 
Bantengan dengan variasi ketinggian antara 1060 – 2330 m 
dpl.

Dalam kegiatan penelitian ini hanya ditemukan 13 jenis 
tumbuhan obat yang termasuk dalam transek pengamatan 
(tabel 1.). Tiga jenis diantaranya termasuk kategori 
tumbuhan obat langka yaitu pronojiwo (Euchresta 
horsfieldii), pulosari (Alyxia reinwardtii) dan sintok 
(Cinnamomum sintoc). Satu  jenis tumbuhan obat langka  
lainnya yaitu purwoceng (Pimpinella pruatjan) ditemukan di 
perkebunan penduduk dan tidak diperoleh satu individu pun 
di dalam plot sampling. 

Tingkat keragaman (indeks Shannon) jenis tumbuhan 
obat di dalam plot pengamatan seluas 1 ha adalah sebesar 
1,103.  Hal ini menunjukan masih rendahnya keragaman 
tumbuhan obat yang ada di lokasi pengamatan. 
Berdasarkan kelas kualitas indeks keanekaragaman 
(Soerjani, 1992) dapat dikatakan bahwa lokasi survei 
termasuk ke dalam kawasan hutan dengan rentang kelas 2 
(kurang) dari segi keragaman tumbuhan obatnya. 
Sedangkan indeks kemerataan diperoleh nilai 0.99 ( e = 
1.103/log 13), menunjukkan kelas kualitas indeks baik  ( 
kelas baik  nilai e: 0.81-1.00). Hal ini didukung dengan 
hampir meratanya jenis-jenis tumbuhan obat terdapat di 
kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

Kekerapan dan kerapatan jenis tumbuhan obat tertinggi 
diperlihatkan oleh Euchresta horsfieldii berturut-turut
sebesar 29,89 % dan 440 individu per hektar. Dua jenis 
tumbuhan obat langka lainnya yang ditemukan dalam plot 
pengamatan adalah Cinnamomum sintoc dan Alyxia
reinwardtii, namun keduanya termasuk jarang ditemukan 
(frekuensi relatif <5%). Bahkan jenis Alyxia reinwardtii
hanya ditemukan 4 individu dalam luasan 1 ha tersebut. 

Hasil analisis asosiasi di antara jenis-jenis tumbuhan 
obat di dalam plot pengamatan dengan menggunakan nilai 

2 hitung adalah sebagai berikut 
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Asosiasi dan indeks kesamaan 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan tabel 

contingency 2x2, ternyata nilai 2 hitung seperti pada tabel 
di atas sebagian besar menunjukkan tidak ada asosiasi 
antara jenis-jenis tumbuhan obat, terutama tumbuhan obat 
langka. Nilai 2 hitung dari hubungan antara jenis tumbuhan 

obat tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan 2

tabel. Terdapat  beberapa hubungan seperti antara Eurya 
acuminata dengan Amorphophallus paeniifolius dan E. 
acuminata dengan Piper coducibracteum yang memiliki nilai 

2 hitung 2 tabel  dan memiliki asosiasi positif karena nilai 
a  Ea. Sementara beberapa jenis memiliki asosiasi negatif 

Tabel 1. Kelimpahan dan Indeks Keragaman Tumbuhan Obat di TNBTS

NAMA JENIS 
KELIMPAHAN INDEKS KERAGAMAN H’ 

FREQ FR (%) DENS/ha DR (%) Pi Pi logPi 

Euchresta horsfieldii  (Lesch.) Benn. 0.26 29.89 440 73.21 0.732113 -0.228 

Amorphophallus paeoniifolius (Dennst) Nicolson 0.01 1.15 1 0.17 0.001664 -0.011 

Eurya acuminata DC. 0.17 19.54 44 7.32 0.073211 -0.191 

Piper coducibracteum C.DC 0.09 10.34 15 2.50 0.024958 -0.092 

Myristica cf.  teysmanii Miq. 0.06 6.90 12 2.00 0.019967 -0.078 

Peperomia pellucida (L.) Kunth. 0.08 9.20 35 5.82 0.058236 -0.166 

Schefflera elliptica(Blume) Harms. 0.03 3.45 4 0.67 0.006656 -0.033 

Litsea cubeba (Lour.) Pers. 0.01 1.15 1 0.17 0.001664 -0.011 

Homalomena pendula  (Blume) Bakh.f. 0.01 1.15 1 0.17 0.001664 -0.011 

Cinnamomum sintoc Bl. 0.04 4.60 22 3.66 0.036606 -0.121 

Schefflera samoensis (Gray.) Harms. 0.09 10.34 21 3.49 0.034942 -0.117 

Medinilla verrucosa Blume 0.01 1.15 1 0.17 0.001664 -0.011 

Alyxia reinwardtii Blume 0.01 1.15 4 0.67 0.006656 -0.033 

 JUMLAH 0.87 100.00 601 100.00 1 -1.103 

Keterangan: 
Freq : frekuensi atau kekerapan; FR : Frekuensi relatif; 
Dens : density atau kerapatan; DR : Kerapatan relatif; 
H’ : indeks keragaman Shannon-Weaver (Ludwig & Reynolds, 1988) 

Tabel 2. Nilai 2 hitung antar jenis tumbuhan obat di dalam plot pengamatan 
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 Euchresta horsfieldii   2,73 0,12 3,22 2,36 1,26 0,37 0,37 0,37 0,01 3,66 0,37 0,37 

Amorphophallus 
paeoniifolius  

4,93
(+)

0,08 0,06 0,09 0,01 0,01 0,01 0,04 0,09 0,01 0,01 

Eurya acuminata  
   12,75

(+)
0,00

5
1,87 0,21 3,21 3,21 0,85 2,03 0,21 0,21 

Piper coducibracteum     0,65 2,72 0,09 0,09 0,09 0,36 0,86 0,09 0,09 
Myristica cf.  teysmanii       0,46 0,06 0,06 0,06 2,67 0,63 0,06 0,06 

Peperomia pellucida 
      0,10 10,21

(-)
0,10 0,55 0,05 0,10 0,10 

Schefflera elliptica 
       0,01 0,01 0,04 10,21

(-)
0,01 0,01 

Persea excelsa.         0,01 0.67 0,10 0,01 0,01 
Homalomena pendula            0,67 0,10 0,01 0,01 
Cinnamomum sintoc           0,18 0,67 0,04 

 Schefflera samoensis 
           10,21

(-)
0,10 

Medinilla verrucosa             0,01 
Alyxia reinwardtii               
Keterangan : tanda (+) dan (-) menunjukkan  asosiasi positif dan asosiasi negatif 
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karena nilai a  Ea dan 2 hitung 2 tabel. Jenis-jenis 
tersebut adalah Peperomia pellucida dengan Persea 
excelsa, Schefflera elliptica dengan Schefflera samoensis,
dan Schefflera samoensis dengan Medinella verrucosa. Hal 
ini berarti keberadaan tumbuhan obat satu dan lainnya  di 
kawasan ini secara umum tidak saling tergantung ataupun 
berkompetisi, kecuali untuk tiga hubungan terakhir yang 
diprediksi negatif dimungkinkan karena jenis-jenis 
merambat ini berkompetisi dalam hara dan cahaya 
matahari pada media yang sama.   

Meskipun demikian, ketiadaan asosiasi antara jenis 
tumbuhan obat tersebut tidak pula berarti berbeda sama 
sekali lingkungan dan penyusun vegetasinya.  Beberapa  
jenis tumbuhan semak seperti Elatostema sp., Cyrtandra
sp., Curculigo sp., Etlingera sp., serta keluarga paku-
pakuan dari marga Pteris dan Asplenium cenderung sering 
ditemui di sekitar tumbuhnya pronojiwo maupun sintok. 
Namun untuk tumbuhan tingkat pohon yang ditemukan 
agak berbeda antara habitat sekitar pronojiwo dan sintok. 
Pohon yang tumbuh di sekitar pronojiwo antara lain jenis-
jenis Tetraglochidium bibracteatum, Ardisia villosa,
Meliosma sumatrana, Mischocarpus pentapetalus,
Scaphium macropodum, dan Persea excelsa. Sedangkan  
pohon yang terlihat tumbuh berdekatan dengan sintok 
antara lain Elaeocarpus pierrei dan Poikilospermum
suaveolens. Sementara itu jenis-jenis tumbuhan yang 
dijumpai berdekatan dengan pulosari (Alyxia reinwardtii)
antara lain adalah Smilax leucophylla, Ardisia villosa, 
Schefflera elliptica, dan Ficus ribes, serta jenis penutup 
lantai hutan yang paling banyak dari Elatostema spp. 
(Urticaceae) . 

Nilai  indeks kesamaan (IS) jenis antara satu blok 
dengan blok lainnya ternyata sangat bervariasi. Indeks 
tertinggi dengan nilai 73,68% diperoleh antara blok Watu 
Gupit dan Ledok Malang yaitu lokasi ditemukanya jenis 
sintok, sedangkan indeks terendah dengan nilai13.79% 
diperoleh antara blok Lemah Abang (lokasi ditemukanya 
pronojiwo) dan Krepelan (lokasi ditemukanya pulosari). 
Sementara itu indeks kesamaan antara blok-blok ditemukan 
jenis tumbuhan obat dengan blok tidak ditemukan ketiga 
jenis tumbuhan obat tadi ternyata mendekati nol, yang 
berarti vegetasi penyusunnya berbeda sama sekali. Di 
lokasi tidak ditemukannya ketiga jenis tersebut didominasi 
oleh jenis-jenis dari suku Asteraceae dan Acanthaceae 
yang tidak ditemukan di blok lainnya seperti Blumea lacera,
Chromolaena triplinerve dan Gynura procumbens serta 
jenis-jenis merambat dari marga Smilax, Piper dan
anggrek-anggrek epifit. Hasil hitungan lainnya adalah nilai 
indeks kesamaan jenis antara dua blok ditemukan 
melimpahnya pronojiwo yaitu Pangungaan gedok dan 
Glendangan yang memiliki nilai indeks sempurna yaitu 
100%. Nilai ini bisa memberikan gambaran bahwa 
keduanya memiliki vegetasi penyusun yang sama untuk 
mendukung pertumbuhan pronojiwo. 

Habitat dan Distribusi 
Selain unsur vegetasi penyusun habitatnya, iklim dan 

ketinggian tempat di atas permukaan laut tampaknya 
berperan pula dalam penyebaran tumbuhan obat langka. 
Dari hasil cuplikan di kawasan TNBTS ini  ternyata 
pronojiwo ditemukan pada daerah dengan ketinggian 
antara 1000-1200 m dpl sedangkan sintok hanya ditemukan 
pada daerah ketinggian1300 m dpl dan pulosari hanya 
ditemukan di atas ketinggian 2000 m dpl. Demikian pula 
dengan jenis purwoceng yang ditemukan di luar transek 
pengamatan, tumbuh di antara semak-semak dan 
rerumputan pada ketinggian di atas 2000 m dpl. 

Berdasarkan perhitungan varian dan rata-rata ternyata 
ketiga jenis tumbuhan obat langka memiliki nilai Var  rata-
rata yang berarti jenis-jenis tersebut memiliki pola distribusi 
mengelompok. Nilai koefisien blackman V/M 1 berarti pola 
distribusi mengelompok. Dari kenyataan di lapangan sintok 
ternyata hanya diperoleh di blok Watu Gupit dengan tipe 
tanah Hue 10 YR 3/2 yang berwarna hitam dan agak 
berlempung. Jenis ini tumbuh di tempat-tempat yang agak 
terbuka di antara tumbuhan perdu dan semak hutan 
sekunder dengan lantai hutan ditutupi vegetasi sekitar 50%. 
Di kawasan ini sangat sedikit ditemukan pohon-pohon 
berdiameter besar namun kondisi hutan cukup baik dengan 
kerapatan vegetasi 40-50% terutama pada lahan datar 
hingga berbukit. Selain di transek pengamatan, anakan dan 
pancang sintok ditemukan pula di luar transek tetapi pada 
blok lokasi yang sama. Sementara itu jenis pulosari hanya 
diperoleh di blok Krepelan yang memiliki tanah gembur 
agak kering dan berpasir Hue 10 YR 3/3 dengan topografi 
datar hingga kelerengan 40%. Blok Krepelan didominasi 
oleh jenis-jenis tumbuhan merambat seperti Ficus sp yang 
dirambati oleh pulosari, sedangkan jenis-jenis pohon sangat 
sedikit dijumpai. Sedangkan  pronojiwo ternyata tumbuh 
mengelompok di beberapa blok yaitu di Lemah Abang, 
Pangungaan Gedok dan Glendangan yang cenderung 
memiliki kondisi hutan dengan tegakan lebih rapat namun 
tutupan lantai hutan sekitar 40-50% pada daerah-daerah 
datar sampai kemiringan 20%. Tanah di kawasan ini 
berwarna hitam berpasir Hue 10 Y/R 3/3. 

Tingkat Kelangkaan  

Euchresta horsfieldii (Lesch.) Benn. --Fabaceae 
Di kawasan TNBTS, penduduk lokal menyebutnya 

pronojiwo. Berdasarkan informasi penduduk, bulan Juli 
merupakan waktu berbuahnya jenis ini. Namun dari 
perhitungan yang diperoleh, persentase reproduktifnya 
hanya berkisar 2,7 - 8,7 % di setiap blok lokasi 
pengamatan. Nilai ini sangat kecil untuk keberlangsungan 
regenerasi atau kelangsungan populasinya di alam. 
Ancaman ini ditambah pula dengan kebiasaan orang 
mencari buahnya untuk dijadikan obat sakit perut, tanpa 
melakukan usaha budi dayanya. Meskipun secara individu 
jenis ini ditemukan melimpah namun dengan tingkat 
reproduktif yang rendah dan tingkat ancaman yang tinggi , 
maka kemungkinan jenis ini mengalami proses kelangkaan 
di alam sangat  tinggi. Bila merujuk kepada kriteria 
kelangkaan IUCN kategori B.1.a dan D, bisa saja jenis ini 
tergolong Endangered untuk kawasan TNBTS dikarenakan 
jumlah populasi dewasanya (mature) yang kurang dari 250 
individu dan tersebar tidak lebih dari 5  lokasi/blok. 

Sintok termasuk jenis tumbuhan obat yang jarang 
dijumpai di kawasan ini, dengan nilai kekerapan (FR) 4,6% 
dan jumlah 20 individu per hektar.. Dari semua individu 
yang ditemukan di dalam plot pengamatan tersebut, 
seluruhnya merupakan tingkatan sapling dan tidak satupun 
individu ditemukan dalam tingkat pohon maupun pohon 
muda yang sedang berbunga atau berbuah (fase 
reproduktif) namun juga tidak ditemukan anakannya. 
Artinya proses regenerasi dari jenis ini di kawasan TNBTS 
dapat dikatakan relatif rendah. Hal ini diduga karena ada 
sesuatu yang sangat menghambat pertumbuhan maupun 
daya reproduksinya, baik secara ekologis maupun karena 
aktivitas manusia.  Bila merujuk kepada kriteria kelangkaan 
IUCN, jenis ini bisa dikategorikan ke dalam Critically 
endangered untuk kawasan TNBTS. Hal ini dikarenakan 
populasi yang ditemukan kurang dari 50 individu dewasa 
dan mengalami fluktuasi ekstrim dalam jumlah individu 



HIDAYAT dan RISNA – Kajian ekologi tanaman obat langka di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 173

dewasa akibat struktur yang tidak seimbang antara tingkat 
semai, pancang, dan pohonnya. 

Cinnamomum sintoc Bl. –Lauraceae 
Sintok termasuk jenis tumbuhan obat yang jarang 

dijumpai di kawasan ini, dengan nilai kekerapan (FR) 4,6% 
dan jumlah 20 individu per hektar.. Dari semua individu 
yang ditemukan di dalam plot pengamatan tersebut, 
seluruhnya merupakan tingkatan sapling dan tidak satupun 
individu ditemukan dalam tingkat pohon maupun pohon 
muda yang sedang berbunga atau berbuah (fase 
reproduktif) namun juga tidak ditemukan anakannya. 
Artinya proses regenerasi dari jenis ini di kawasan TNBTS 
dapat dikatakan relatif rendah. Hal ini diduga karena ada 
sesuatu yang sangat menghambat pertumbuhan maupun 
daya reproduksinya, baik secara ekologis maupun karena 
aktivitas manusia.  Bila merujuk kepada kriteria kelangkaan 
IUCN, jenis ini bisa dikategorikan ke dalam Critically 
endangered untuk kawasan TNBTS. Hal ini dikarenakan 
populasi yang ditemukan kurang dari 50 individu dewasa 
dan mengalami fluktuasi ekstrim dalam jumlah individu 
dewasa akibat struktur yang tidak seimbang antara tingkat 
semai, pancang, dan pohonnya. 

Alyxia reinwardtii Bl. --Apocynaceae 
Dikenal sebagai pulosari, jenis ini digunakan untuk obat 

sakit perut. Jenis yang ditemukan di TNBTS berupa 
tumbuhan merambat yang hidup mengelompok dengan 
getah berwarna putih pada tangkai daun dan batang 
mudanya. Batangnya berlenti sel, diameter bisa seukuran 
lengan orang dewasa. Daun berjumlah 3-4 berhadapan 
dalam susunan lingkaran.. Berdasarkan hasil penelitian, 
jenis ini di kawasan TNBTS merupakan jenis yang sangat 
jarang dijumpai, hidupnya dalam kelompok kecil dengan 
jumlah individu yang kecil, yaitu hanya empat individu 
dalam satu kelompok sepanjang pengamatan (density = 4 
individu/ha) dan tidak satupun diantaranya dalam tahap 
reproduktif. Bila merujuk kepada kriteria kelangkaan IUCN, 
jenis ini bisa dikatagorikan ke dalam Critically endangered
dikarenakan populasi yang ditemukan kurang dari 50 
individu dewasa dan hanya ditemukan satu lokasi dalam 
luasan kurang dari 100 km2. 

Pimpinella pruatjan Molkenb. –Apiaceae 
Jenis ini dikenal di TNBTS dengan nama jahewono, 

jahe alas atau purwoceng.  Walaupun dikenal sebagai jenis 
penutup lantai hutan (ground cover species), jenis endemik 
Jawa ini tidak ditemukan di kawasan hutan TNBTS. Jenis 
ini ditemukan di wilayah enclave perkebunan penduduk 
yang terbuka namun sejuk pada tanah berpasir di 
ketinggian 2000-2010 mdpl di Desa Ranu Pani. Purwoceng 
merupakan tumbuhan herba semusim yang tumbuh 
merumpun dengan tinggi 20-50 cm. Daunnya duduk 
menyirip ganjil, berhadapan, berbentuk hampir bulat namun 
tidak simetris dari tulang daun utamanya. Tulang daunnya 
berbulu halus-jarang. Batang dekat tanah berwarna merah 
namun semakin pudar dan berwarna hijau semakin ke 
ujung. Di kawasan TNBTS, jahewono ini digunakan sebagai 
tumbuhan penambah keperkasaan pria dengan cara 
direbus bonggol akarnya atau batang bawahnya, dan air 
rebusannya diminum. 

Karena banyak dipanen tanpa dibudidayakan kembali, 
keberadaan purwoceng di Ranu Pani semakin sulit 
ditemukan saat ini, padahal menurut informasi penduduk 
asli kawasan TNBTS, di desa inilah satu-satunya tempat di 
mana purwoceng dapat dijumpai. Melihat kenyataan ini, 

purwoceng dapat digolongkan ke dalam jenis yang 
Critically endangered dikarenakan tingkat ancaman yang 
sangat tinggi di alam. Jenis ini juga bisa digolongkan ke 
dalam katagori  Extinct in the Wild dikarenakan tidak 
ditemukannya di habitat aslinya di hutan, tetapi ditemukan 
di areal budidaya. 

KESIMPULAN  

Ditemukan 13 jenis tumbuhan obat dalam plot sampling, 
tiga jenis diantaranya termasuk kategori tumbuhan obat 
langka yaitu pronojiwo (Euchresta horsfieldii), pulosari
(Alyxia reinwardtii) dan sintok (Cinnamomum sintoc). Satu  
jenis tumbuhan obat langka  lainnya yaitu purwoceng 
(Pimpinella pruatjan) ditemukan di perkebunan penduduk.  

Indeks kesamaan (IS) jenis tertinggi dengan nilai 
73,68% diperoleh antara blok Watu Gupit dan Ledok 
Malang yaitu lokasi ditemukanya jenis sintok, sedangkan 
indeks terendah dengan nilai13.79% diperoleh antara blok 
Lemah Abang (lokasi ditemukannya pronojiwo) dan 
Krepelan (lokasi ditemukannya pulosari).

Ketiga jenis tumbuhan obat langka tersebut memiliki 
pola distribusi mengelompok. Tidak terjadi asosiasi antara 
jenis-jenis tumbuhan obat langka. Berdasarkan kelas 
kualitas, dapat dikatakan bahwa lokasi survei termasuk ke 
dalam kawasan hutan dengan kelas 2 (kurang) dari segi 
keragaman tumbuhan obatnya (H=1,103) dan kelas 5 (baik) 
dari segi kemerataannya (e=0,99).  
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ABSTRACT 

Dengue virus infection is the main cause of morbidity and mortality in the tropical and sub-tropical countries of the world. Clinically it may 
manifest as asymtomastic,undifferentiated fever,dengue fever,dengue haemorrhagic fever and dengue shock syndrome cases.. The 
mechanism underlying the disease with severe complication is not clear yet,however it has been previosus reported that primary and 
secondary infections of dengue virus play an important role in the patogenesis of this diseases. Early diagnosis of dengue virus infection 
has a great contribution for appropriate management of the disease, especialy for the prognosis of the patient. Laboratory investigations for 
such cases will be methods on serological investigation as well as virus isolation and identification.of dengue virus infection could be made 
by detection of specific virus ,viral antigen,genomic sequence and or detection of antibodies. These methods are sensitive and precise for 
detecting dengue virus infection,but there need special equipment,costly and detection of IgM and IgG often positive or negative false  the 
dengue virus  in the blood stream   There for, this study was performed in order to develop a method to detect dengue virus antigen on the 
monocytes using Streptavidin biotin technique. The result of Streptavidin biotin study demonstrated that 32 sera  from patient suspected
with DHF 78,1% were positive DHF,and 21,9% were negative DHF. These results are consistent with the result from WHO criteria as
standard .The Chi Square analysis showed that the presentage of sensitivity and specificity of Streptavidin biotin methode were 88% and 
87,7% respectively. In conclusions ,immunocytochemistry method using streptavidin biotin technique  could be used as a method to detect 
antigen dengue virus on monocytes in the serum patient suspected with DHF. This technique has high sensitivity and specivicity and 
consistent  with the clinical WHO criteria for DHF, 
.
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PENDAHULUAN 

Demam Berdarah dengue (DBD) merupakan masalah 
kesehatan utama di Indonesia, karena dapat menyebabkan 
morbiditas dan mortalitas yang meningkat dan  merupakan 
penyebab utama perawatan penderita di Rumah Sakit dan 
kematian anak-anak. (Gubler,1998;Sumarmo,1998) 
Patogenesis DBD dan Dengue Syock Syndrome ( DSS)  
masih merupakan masalah yang kontroversial, 2 teori yang  
banyak dianut ialah ”  Secondary Heterologous Infection”
atau terjadinya ” Antibody Dependent Enhancement/ADE”
yang menyatakan secara  tidak langsung bahwa penderita 
yang mengalami infeksi yang kedua kalinya dengan 
serotipe virus dengue yang heteroloog, mempunyai resiko 
yang lebih besar untuk  menderita DBD/DSS. 

Infeksi dengue ( virus DEN ) manifestasi klinisnya  
sangat bervariasi dari yang asimptomatik, demam  ringan 
yang tidak spesifik, DBD hingga DSS.( Nimmannitya,1993; 
Nimmannitya,1996;WHO,1997; Sutaryo 1998, 
Wuryadi,1999; DBD dan DSS  merupakan bentuk yang 

lebih berat di banding bentuk lainnya, yang dapat  
menyebabkan syock dan kematian. 
(Halsteadt,1990;Nimmannitya,1993 ) Namun pada stadium 
awal dimana gejalanya kurang begitu khas sulit dibedakan, 
sehingga menyulitkan para klinisi dalam upaya 
menegakkan diagnosis dan penata laksanaannya 
(Faizi,1998). 

Diagnosis awal DBD umumnya ditegakkan berdasarkan 
kriteria WHO dan hasil pemeriksaan laboratoris yang 
konvensional ( pemeriksaan jumlah trombosit dan kadar 
hematokrit)., tapi hasilnya  sangat tidak memuaskan. 
Perkembangan selanjutnya  dilakukan pemeriksaan 
laboratorium  penunjang dengan penentuan antibodi 
dengan uji hemaglutinasi inhibisi atau deteksi IgM dan IgG 
anti – dengue, tetapi hasil posistif dibutuhkan interval waktu 
karena IgM baru  positif setelah panas hari kelima juga hasil 
positif dapat dideteksi sampai beberapa bulan, disamping 
terjadi reaksi silang dengan golongan flavivirus yang lain. 

Saat ini cara terbaru untuk deteksi virus penyebab 
dengan ” Reverse Transcriptase Polymerase Chain 
Reaction/ RT-PCR”  dimana cara ini selain mahal 
membutuhkan alat khusus dan ketrampilan tertentu 
(Pangkalila,1997;Faizy, 1998). Penelitian ini 
memperkenalkan suatu cara  pemeriksaan untuk 
mendiagnose penyakit DBD yang mudah, murah, cepat tapi 
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handal yaitu dengan memeriksa antigen virus DEN yang 
ada dipermukaan monosit dengan cara immunositokimia 
dengan metode streptavidin – biotin. Seperti diketahui 
bahwa uji imunositokimia adalah suatu uji diagnosis yang 
spesifik dan saat ini telah berkembang pesat berkat adanya 
antibodi monoklonal dan dapat digunakan untuk berbagai 
penelitian sebagai uji penunjang dalam menentukan 
diagnosis  secara tepat adanya bentuk kelainan jaringan  
baik pada tumbuh-tumbuhan,hewan dan manusia (Wasito 
1997). 

BAHAN DAN METODE 

 32 sampel darah dari penderita tersangka DBD yang 
berumur diatas 10 tahun, yang berobat ke Rumah Sakit 
Kasih Ibu Surakarta dari bulan Januari sampai Juni 2004. 
Diagnosis didasarkan kriteria WHO dari hasil pemeriksaan 
klinis melalui anamnesis, pemeriksaan laboratoris dengan  
pemeriksaan darah, meliputi pemeriksaan jumlah trombosit  
dan nilai hematokrit. Spesimen darah yang berupa darah 
vena dicampur dengan EDTA dan dibagi 2 bagian, 1 bagian  
untuk pemeriksaan IgM dan IgG anti- dengue dan sisanya 
dilakukan isolasi monosit. Setelah diambil Buffycoatnya (
Periferal Blood Monocyt Cel/PBMC) dibuat preparat hapus 
tipis diatas decglass seperti  membuat preparat darah tepi 
dan difixasi dengan aceton dan dikeringkan dalam udara 
terbuka. Setelah kering kemudian dicat dengan 
immunositokimia dengan streptavidin – biotin dan setelah 
ditambah hematoxyllin kemudian diamati dibawah 
mikroskop. Hasil yang positif akan terlihat warna 
kecoklatan. 

Gambar 1. Skematis pemeriksaan virus DEN di permukaan 
monosit dengan uji immunositokimia dengan streptavidin biotin. 1) 
Antigen : Virus dengue pada monosit; 2) Antibodi primer : Mouse 
anti dengue kompleks antibodi monoklonal; 3) Antibodi sekunder :  
”Biotynilated Goat Anti Polyvalent”; 4) Labelisasi enzim:
Streptavidin  peroksidase; 5) Pewarna : Substrat chromogen 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 32 penderita klinis tersangka DBD setelah diketahui  
hasil pemeriksaan serologinya, maka untuk memudahkan  
analisa statistik dibagi 3 kelompok; pertama terdiri dari 18 
penderita DBD dengan hasil pemeriksaan IgM anti – 
dengue (+) dan IgG anti-dengue (+), dan kelompok kedua 
terdiri dari 7 penderita DBD dengan hasil pemeriksaan IgM 
anti-dengue (+) dan IgG anti-dengue (-) serta kelompok 
ketiga terdiri dari 7 penderita  dengan hasil pemeriksaan 
IgM anti-dengue (-) dan IgG anti- dengue (-). 

Distribusi penderita berdasarkan Umur dan Jenis kelamin  
Dari tabel 1 dibawah ini, dilaporkan  dari 32 penderita , 

penderita wanita yang berumur 10 – 20 tahun sebanyak 6 
(18,75%), yang berumur 21-30 tahun sebanyak 9 (28,125%), 
yang berumur 31-40 tahun sebanyak 2 ( 6,25%) dan yang 
berumur 41-50 tahun sebanyak 3 ( 9,375%).Penderita pria 
yang berumur antara 10-20 tahun sebanyak 4 ( 9,375%), 
yang berumur 21-30 tahun sebanyak 6 (18,75%) dan yang  
berumur antara 31-40 tahun sebanyak 2 (6,25%) dan yang 
berumur 41-50 tahun sebanyak 1 (3,125%). 

Dari hasil distribusi DBD berdasarkan umur dan jenis 
kelamin terlihat disini penderita umur 21-30 tahun 
menunjukkan angka terbanyak, hal ini sesuai dengan 
kepustakaan ( Sugiyanto, 2004) yang menyatakan distribusi 
penderita DBD yang berumur 15 tahun keatas jumlahnya 
meningkat. Juga dapat dilihat bahwa ternyata distribusi 
penderita dengan jenis kelamin wanita lebih banyak  dari 
pria, hal ini berbeda dengan beberapa kepustakaan yang 
menyebutkan  pada umumnya  pria dan wanita mempunyai 
perbandingan yang sama. Chan ( 1996) di Thailand 
menyebutkan bahwa penderita wanita dan pria di Filipina  
berbanding 1:1. Nimmanitya (1987) di Thailand 
menyebutkan meskipun kasus berat lebih banyak pada 
wanita, tetapi secara statistik tidak berbeda. Sutaryo (2004) 
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara jumlah 
kasus pria dan wanita. 

Dari tabel 2,  distribusi penderita menurut gejala klinis 
terlihat  bahwa gejala klinis  penderita yang menonjol adalah 
adanya panas yang terus menerus kurang dari 7 hari, 
gangguan gastrointestinal berupa mual, muntah dan 
gangguan perdarahan yang berupa RL (+), hal ini sesuai 
dengan kepustakaan yang ada.WHO (1997)  yang 
menyebutkan bahwa fenomena perdarahan paling umum 
adalah test torniket positif, menurut Sutaryo ( 2004) 
manifestasi perdarahan yang minimal adalah test torniket 
positif, sedangkan perdarahan yang berupa epistaxis hanya 
ditemukan pada beberapa kasus. 

Secara keseluruhan hasil uji serologi untuk mendeteksi 
adanya antibodi IgM dan IgG anti – dengue pada penderita 
tersangka DBD dengan menggunakan metode rapid test 
diagnostik menunjukkan 32 penderita tersangka DBD 
didapatkan IgM anti-dengue(+) dan IgG anti-dengue(-) 
sebanyak 7 orang (21,875%), IgM anti-dengue(+) dan IgG 
anti-dengue (+) sebanyak 18 (56,25%)  sedang sisanya 7 
orang (21,875%) hasilnya  IgM anti-dengue (-) dan IgG anti 
dengue (-)

Tabel 1. Distribusi penderita DBD berdasarkan umur dan jenis 
kelamin 

Umur Wanita Pria 
10 – 20 tahun 6  (18,75%) 3  (9,375%) 
21-  30 tahun 9  ( 28,125%) 6   (18,75%) 
31-40 tahun 2   (6,25%) 2  ( 6,25%) 
41 – 50 tahun 3   (9,375%) 1 (3,125%) 
Jumlah 20  (62,50%) 12  (37,50%) 

Tabel 2. Distribusi penderita menurut gejala klinis 
Gejala klinis Wanita Pria Jumlah
Febris 1-2 hari 19 6 25 
Febris 3-7 hari 4 3 7 
Myalgia/athralgia 17 8 25 
Mual, muntah  15 7 22 
Nyeri kepala 10 4 14 
 RL (+) 21 11 32 
Epistaxis 3 1 4 
Petekhie 5 1 6 
    



BIODIVERSIT AS  Vol. 8, No. 3, Juli 2007, hal. 174-178 176 

Tabel 3. Hasil serologis antibodi Ig M dan Ig G anti dengue pada 
penderita tersangka DBD  
Antibodi Ig M 
dan Ig G anti 

dengue 

Wanita Pria Jumlah 
N % N % N %

IgM  (+) dan 
IgG  (-) 

5 15,6 2 6,2 7 21,9 

IgM (+) dan IgG  
(+)

11 34,4 7 21,9 18 56,2 

IgM (-) dan IgG   
(-) 

5 15,6 2 6,2 7 21,9 

Jumlah 21 65,6 11 34,4 32 100 

Tabel 4.  Hasil pemeriksaan Uji immunositokimia dengan 
streptavidin biotin pada penderita klinis DBD dengan hasil uji 
serologis Ig M dan IgG anti dengue 

Deteksi
antigen virus 

Penderita 
IgM(+)IgG(-), 
IgM(+) IgG(+) 

Penderita 
IgM(-) dan 

 IgG (-) 

Jumlah 

Uji Immuno 
SB  (+) 

22 1 23 

Uji Immuno
SB (-) 

3 6 9 

Jumlah 25 7 32 

Tabel 5. Hasil pemeriksaan Uji immunositokimin pada penderita 
klinis DBD dengan hasil  serologis Ig M dan IgG anti dengue. 

Uji
Immunositokimia 

Penderita DBD 
Sesuai  standar 

pembanding 

 Febris tidak 
sesuai standar 
pembanding

Jumlah

Uji immuno (+)       22 1(2) 23 
Uji immuno (-)        3 6(12) 9 

JUMLAH 25 7(14) 32 
 Positif benar  =  22,  Positif  palsu = 1,  Negatif benar =   6, 
Negatif palsu =3,  (  )  = Faktor koreksi 

Gambar 2. Hasil Negatif Deteksi virus DEN di dalam monosit 
dengan   pemeriksaan immunositokimia dengan streptavidin  Biotin 
(pembesaran 3000)  

Gambar 3. Hasil Positif Deteksi  Antigen virus Den di dalam 
monosit dengan pemeriksaan immunositokimia dengan  
Streptavidinbiotin (pembesaran 3000). 

Gambaran hasil uji Immunositokimia dengan streptavidin – 
biotin pada ketiga kelompok penderita tersangka DBD 
berdasarkan hasil uji serologi IgM  dan IgG anti-dengue 
sebagai uji diagnostik. 

Pada tabel 4 terlihat hasil uji serologi IgM dan IgG anti-
dengue dan hasil uji immunositokimia dengan streptavidin-
biotin. Untuk mengetahui apakah hasil uji immunositokimia 
ini dapat digunakan secara bermakna sebagai  uji 
diagnostik untuk penderita tersangka DBD maka hasil uji 
immunositokimia ini dilakukan uji statistik terhadap ketiga 
kelompok diatas. Uji statistik yang digunakan uji chi square
dengan harga  sebesar p< 0,01 

Gambaran hasil uji immunositokimia dengan streptavidin – 
biotin pada dua kelompok penderita tersangka DBD 
berdasarkan hasil uji serologi IgM dan IgG anti-dengue 
untuk mengetahui validitasnya sebagai uji diagnostik DBD 

Untuk mengetahui apakah uji immunositokimia dengan 
streptavidin – biotin untuk mendeteksi antigen virus dengue 
pada permukaan monosit dapat digunakan sebagai fasilitas 
penunjang untuk diagnosis penyyakit DBD, maka perlu 
dilakukan uji sensitivitas dan spesivititasnya dengan 
standard pembanding menggunakan hasil diagnosis klinis 
sesuai kriteria WHO yang ditunjang dengan pemeriksaan 
serologis IgM dan IgG anti- dengue. Hasil pengujian 
sensitivitas dan spesivisitas dapat dilihat pada tabel 5. 

Penyakit DBD sampai saat ini masih merupakan 
masalah kesehatan yang cukup besar di Indonesia, karena 
walaupun  jumlah angka kematian sudah dapat ditekan, 
tetapi jumlah kasus secara keseluruhan cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun (Suroso, 1997). 

Manifestasi penyakit ini sangat bervariasi mulai dari 
yang paling ringan sampai gejala yang  paling berat yang  
dapat disertai dengan renjatan ( WHO, 1986; Soewandoyo, 
1997).Kelompok penderita yang tidak menunjukkan gejala 
klinis DBD menduduki jumlah yang paling besar dan 
kelompok ini epidemiologis sangat penting artinya karena 
dapat bertindak sebagai sumber penularan bagi orang 
disekitarnya (Syahrurahman dkk,1997). Demikian juga 
kelompok lain yaitu penderita klinis tersangka DBD apabila 
diagnosa tidak segera ditegakkan secara dini maka dapat 
menuju kearah lebih berat, mudah terjadi renjatan dan 
akhirnya dapat berakibat  fatal karena terjadinya DSS. 
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diagnose `pasti 
DBD penting sekali artinya, karena selain membantu 
penatalaksanaan dan pengelola kriteria WHO  dan hasil 
pemeriksaan laboratoris yang konvensional  ditunjang 
dengan penentuan antibodi dengan uji hemaglutinasi atau 
deteksi IgM dan IgG anti- dengue.  

Secara teoritis apabila semua hasil pemeriksaan 
tersebut sudah didapatkan, maka diagnosis DBD dapat 
ditegakkan, namun dalam kenyataannya hasil inipun tidak 
segera didapat secara lengkap, kadang kala sampai 
berhari-hari  dan spesivitas dan sensitivitasnya untuk 
deteksi IgM dan IgG anti – dengue sering tidak memadai di 
lapangan. Hal ini tergantung dari derajat penyakitnya, 
kondisi , type/serotype virusnya maupun virulensinya ( 
Wuryadi, 1999). 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencari 
upaya baru unruk  menegakkan diagnosis pasti DBD antara 
lain pemeriksaan kultur untuk  mengisolasi virus 
penyebabnya atau melalui tehnik hibridisasi PCR, namun 
kedua metode ini meskipun dapat untuk menentukan 
diagnosis pasti masih banyak kendalanya, selain hasilnya 
terlalu lama diperoleh juga memerlukan peralatan canggih 
sehingga beayanya cukup mahal dan angka positivitasnya 
sangat bervariasi.(Myagostovich dkk, 1997).Demikian juga 
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saat ini bila disuatu daerah terjadi KLB ( Kejadian Luar 
Biasa) dari DBD, umumnya diagnosis ditegakkan hanya 
berdasarkan gejala klinis dan serologis (deteksi IgM dan 
IgG anti-dengue) dan hasilnya sering tidak bisa 
diharapkan.Hal ini disebabkan pada saat penderita datang 
di rumah sakit kemungkinan belum terbentuk antibodi, atau 
hasil positif mungkin berasal dari penyakit yang terdahulu 
atau dapat disebabkan oleh infeksi flavivirus yang lain. 

Penelitian ini mendeteksi antigen virus yang terdapat 
pada permukaan monosit secara invitro dengan antibodi 
anti - dengue monoklonal dsn kompleks mengingat adanya 
virus DEN yang masuk pertama kali kedalam tubuh 
manusia melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti, maka 
selama inkubasi virus akan masuk keperedaran darah dan 
terjadi viremia. Kejadian viremia pada infeksi dengue 
sangat pendek, dan target utama virus dengue adalah 
monosit dan virus dengue akan ditangkap oleh monosit 
karena monosit mempunyai reseptor pada permukaannya 
(Juffrie et  al , 2000 ; Yun-Chi Chen, 2002) 

Pada tabel 1 berdasarkan umur dan jenis kelamin 
ternyata penderita DBD dapat mengenai semua kelompok 
umur, jenis kelamin dan secara uji statistik tidak ada 
perbedaan secara bermakna . Pada penelitian ini peneliti 
memilih penderita DBD umur 10 tahun keatas karena ada 
kaitannya dengan pengambilan sampel darah yang 
memerlukan jumlah darah sebanyak 10 cc, sehingga untuk 
penderita anak-anak sulit selain orang tuanya biasanya non 
kooperatif. Namun dari hasil penelitian ini ternyata sesuai 
dengan beberapa kepustakaan ( Gubler dkk, 1992; 
Soemarmo, 1992; Tongcharoen ,1993) yang menyebutkan 
penderita DBD pada orang dewasa telah meningkat, 
bahkan pada penelitian ini diketemukan juga 4 penderita 
pada orang tua ( umur lebih 40 tahun). 

Hubungan umur dan jenis kelamin dengan gejala klinis 
DBD untuk digunakan sebagai penunjang diagnosis DBD. 

 Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin pada 
penelitian ini , kelompok wanita cenderung lebih banyak , 
menurut Sugiyanto (2004) jenis kelamin pernah ditemukan 
perbedaan nyata diantara anak pria dan wanita. Juga 
menurut Sugiyanto (2004) beberapa negara melaporkan 
banyak kelompok wanita dengan DSS menunjukkan angka 
kematian yang lebih tinggi dariu pada pria.Demikian juga 
berdasarkan gejala klinis yang ditemukan adanya gejala 
demam sebesar 32 orang (100%), muntah 22 orang 
(68,75%),uji torniket posistif 32 ( 100%), myalgia 25 orang ( 
78,125%), nyeri kepala 14 orang (43,75%). Gejala ini 
merupakan gejala yang sering ditemukan pada penderita 
DBD dan berdasarkan uji statistik di daapatkan hasil tidak 
bermakna sehingga gejala klinis tidak dapat dipakai 
sebagai sarana pembantu untuk menegakkan diagnosis 
DBD.Oleh karena itu perlu dipoerkuat dengan sarana 
diagnosis penunjang lainnya. 

Hubungan hasil uji serologis antibodi antivirus dengueIgM 
dan IgG dengan hasil deteksi antigen virus pada monosit 
dengan immunositokimia menggunakan streptavidin-biotin 
dalam menegakkan diagnosis DBD. 

 Untuk menentukan diagnosis DBD berdasarkan 
pemeriksaan klinis dan kemudian dilajutkan dengan uji 
serologis untuk konfirmasi,( pemeriksan antibodi anti-
dengue yaitu IgM dan IgG) merupakan uji serologis rutin 
yang sering dilakukan oleh para klinisi di Rumah Sakit.Bila 
hasil IgM anti-dengue (+) dan IgG anti dengue (+) 
menunjukkan penderita DBD primer maupun sekunder, bila 
hanya IgM anti-dengue saja yang positif dan IgG antis-
dengue (-) menunjukkan penyakit DBD primer, sedangkan 

bila IgM anti-dengue maupun IgG anti-dengue negatif 
berasal dari penyakit demam lainnya atau non DBD. 

Berdasarkan data-data diatas, maka peneliti melakukan 
uji hipotesis dengan uji immunositokimia menggunakan 
streptavidin – biotin kepada masing-masing kasus penderita 
tersangka DBD diatas.Hasil penelitian pada 32 penderita 
tersangka DBD menunjukkan bahwa 23 serum penderita 
DBD (71,88%) memberikan hasil uji streptavidin-biotin 
positif dan 9 serum penderita DBD ( 28,12%) menunjukkan 
hasil uji streptavidin-biotin negatif.Hasil uji streptavidin – 
biotin terhadap 7 serum penderita non DBD didapatakan 
bahwa 5 serum ( 71,43%) menunjukkan hasil negatif dan 2 
serum (28,57%) menunjukkan hasil positif. 

Selanjutnya dari 25 sampel serum  penderita DBD 
dengan 7 serum penderita non DBD dengan uji Chi square
ditemukan ada perbedaan secara bermakna. Artinya 
dengan pemeriksaan immunositokimia dengan streptavidin 
– biotin dapat membedakan antara penderita DBD dengan 
penderita non DBD.  

Untuk mengetahui apakah uji immunositokimia dengan 
streptavidin biotin merupakan uji yang handal untuk dapat 
digunakan sebagai  alat diagnosis DBD maka uji 
streptavidin  - biotin ini perlu diketahui validitasnya sebagai 
uji diagnostik. Pada penelitian ini, untuk mengetahui 
validitas diagnostik dari hasil deteksi antigen virus pada 
permukaan monosit dengan pemeriksaan immunositokimia 
menggunakan streptavidin - biotin, maka berdasarkan pada 
tabel 2 x 2 , hasilnya akan dibandingkan terhadap kelompok 
sampel dari penderita DBD sesuai dengan kriteria WHO 
ditunjang dengan hasil pemeriksaan  serologi antibodi anti - 
dengue IgM dan IgG dengan penderita demam lain non 
DBD sebagai ” non healthy control”. IgM dan IgG anti-
dengue (+)  didapatkan hasil sensitivitasnya sebesar  88% 
dan spesivitasnya sebasar 85,71%. Hasil penelitian pada 
25 serum penderita pada pengujian immunositokimia 
senggunakan streptavidin – biotin  didapatkan hasil negatif 
sebesar 3 orang ( 12%) hal ini kemungkinan disebabkan 
oleh beberapa faktor antara lain fixasi yang kurang baik 
menyebabkan antigennya rusak atau waktu menggores 
yang tidak tepat sehingga monosit berada dipinggir. Secara 
teoritis hasil false negatif maupun false positif kiranya tidak 
mungkin terjadi pada uji immunositokimia ini, karena pada 
uji immunositokimia ini dipergunakan antibodi yang spesifik 
dan sudah dilakukan kontrol reaqen, selain kontrol dengan 
serum yang berasal dari ” non healthy control” .Untuk 
kontrol reagen peneliti tidak memberikan antibodi primer, 
dan ternyata hasilnya negatif dengan tidak terlihatnya 
warna kecoklatan pada monosit.Sehingga hasil negatif 
yang diperoleh dengan  tidak terlihatnya warna kecoklatan 
betul betul hasil yang negatif bukan negatif palsu. 

Validitas uji immunositokimia untuk mendeteksi antigen 
virus dengue pada monosit menggunakan streptavidin - 
biotin. 

Demikian sebaliknya pada 7 kasus penderita non DBD 
hasil pengujian immunositokimia menggunakan streptavidin –
biotin diketemukan hasil positif 1 orang ( 14,2%). Hasil positif 
kemungkinan disebabkan karena pada masa inkubasi 
sebelumnya virus dengue telah menyerang  sel target 
monosit penderita, namun belum terbentuk IgM maupun IgG 
dalam serumnya. Hal ini dapat membuktikan bahwa uji 
immunositokimia akan lebih cepat memberikan hasil untuk 
mengetahui adanya  infeksi virus dengue, karena pada cara-
cara pemeriksaan yang sekarang dipakai untuk menegakkan 
diagnosis masih mendasarkan adanya antibodi, sehingga 
hasilnya kadang negatif karena butuh waktu untuk menunggu 
munculnya antibodi anti -  dengue tersebut. 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah: 

 Deteksi antigen virus dengue pada permukaan monosit 
yang menggunakan pemeriksaan immunositokimia dengan 
streptavidin biotin, dapat digunakan  sebagai uji diagnostik 
penderita demam berdarah dengue dan akan memberikan 
hasil positif lebih cepat dari cara pemeriksaan yang saat ini 
beredar yang mendasarkan munculnya antibodi anti-
dengue. 

Pemeriksaan Immunositokimia dengan streptavidin – 
biotin merupakan uji diagnostik dengan tingkat sensitivitas 
dan spesivisitas yang tinggi ( 88 % dan 87 % ) sehingga 
mempunyai nilai diagnostik yang handal serta dapat 
digunakan sebagai sarana diagnosis DBD. 
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ABSTRACT 

Burung Island is one of many islands in the Karimunjawa Islands that belong to Karimunjawa National Park conservation area. The purpose 
of this study is to discover the structure of bird community especially the species diversity and its habitat structure in Burung Island. The 
study was conducted on June 2006, November 2006, and June 2007 in Burung Island. The study was conducted by using point count 
method. The radius of each point is approximately 20 meters, while the time interval of observation on each count is 10 minutes. The 
distance between each point in this study is 100 m. The habitat observation was conducted by using habitat profile of tree cover vertical 
structure which was done descriptively by looking at the function of cover level to the present of bird or the relation between level and the 
present of bird in that location. The study’s result indicated that there are 15 recorded bird species from 10 family in the location, in which 
five species (five family) among them are protected by the government, which are Sterna sumatrana, Egretta sacra, Nectarinia jugularis, 
Caloenas nicobarica, and Falco moluccensis, and two of them were included in CITES (Convention on International trade in Endangered 
Species) appendices 1 and 2, which are Caloenas nicobarica and Falco moluccensis. The highest values of species diversity index (H’) 
and evenness index (E’) can be seen from the observation’s result of June 2007, which are 1.8837 and 0.836. The habitat of Burung Island 
is very suitable for Caloenas nicobarica, Egretta sacra, Sterna sumatrana, and Sterna bergii as a place for breeding. The use of vegetation 
level by bird in Burung Island is dominated by the use of low and base levels. 

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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INTRODUCTION

Community is a whole population of species that live in 
the same time and space (Begon et al. 1990; Magurran 
1994). Bird community is a group of several bird species 
individuals that live together in the same time and space 
(Wiens 1989). Bird community is affected, among others, by 
topographic factor, history and the influence of the island 
biogeography, climate and natural resource seasonal 
changes, habitat diversity, habitat change, and the influence 
of its competitor: bird or any other animal groups.   

Various studies which are aiming to identify the 
biodiversity of certain region, in correlations with the habitat 
change pattern as well as environmental issue, are using 
bird as their indicator. Birdlife International (2003) stated 
that a list of bird species collected by bird experts to study 
biodiversity is very abundance. The reason for this is 
because birds are easy to detect and their taxonomy data 
are more comprehensive. Therefore, bird species is 
generally easy to identify and its monitoring time is much 
more efficient (Dale et al. 2000; Seto et al. 2004). 

Burung Island is one of 22 islands that belong to 
Karimunjawa National Park (Decree of the Minister of 
Forestry No 161/MenHut II/1998) and has been stipulated 
as an island that belong to the protection zone (Decree of 

Dirjen PHKA No 79/IV/set-3/2005) (Department of Forestry 
Central Java, 2006). The purpose of a protection zone is to 
protect the nucleus zone which is a reserved area that 
support the protection of species and the ecological 
processes within them. Burung Island is located on the west 
side of Karimunjawa Islands and it is geographically located 
on 5  53’ 33” - 5  53’ 31” SL and 110  20’ 33” - 110  20’ 30” 
EL, about 11 km away from Karimunjawa Island and 81 km 
away from Jepara, Central Java. The land area of Burung 
Island in only 1 hectare and it consists of coastal forest 
ecosystem with thick shrubs. There are no settlement or 
above water housing within or around this island which is 
usually use by fishermen as a place to stay or a temporary 
abode while catching a fish. 

The existence of biodiversity in Karimunjawa National 
Park need to be managed and protected. Until recently, the 
management of biodiversity in Karimunjawa National Park 
is only focused on sea biodiversity. While the land 
biodiversity potention has not been managed optimally 
although it is as important as sea biodiversity. The variety of 
ecosystem types and the specific characteristic of a number 
of its islands are also a potential factor that affected the 
biodiversity including bird community in Karimunjawa 
National Park. 

The study of bird community in Burung Island is an effort 
to manage the potential of biodiversity in Karimunjawa 
National Park. The reason for this is that bird can become 
an indicator of biodiversity, environmental quality change, 
and the stipulation of conservation area. These conditions 
are supported by bird characteristics, such as live in various 
habitats, sensitive to environmental change, and their 
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position in taxonomy and their well-known distribution 
pattern (Sujatnika et al. 1995).     

The purpose of this study is to discover the structure of 
bird community especially its species diversity and its 
habitat structure in Burung Island. Hopefully, the result of 
this study can support the biodiversity conservation effort 
especially bird conservation in Karimunjawa National Park 
and can become a consideration for the local government in 
planning the development of ecotourism physical 
infrastructure in Karimunjawa National Park. 

MATERIALS AND METHODS 

This study is conducted on Burung Island, Karimunjawa 
National Park Central Java (Figure 1a and 1b). The study is 
conducted on June  2006, November 2006, dan June 2007  

All bird data  were obtained by using point count 
method. With this method, observer will stop at certain point 
to record bird species and count bird individuals that were 
detected durung certain period (Bibby et al. 2000; Javed & 
Rahul 2000; Hostetler & Main 2001). Direct Record method 
was conducted by observing bird object using Nikon 8 x 30 
binocular and Nikon 20 x 60 monocular. Indirect Record 
method was conducted based on bird voices. The distance 
between each point count in this study is 100 m, radius of 
each point count is about 20 m, observation duration of 
each point count is 10 minutes.  Observation was 
conducted at the time when bird activity is high, that is 
between 06.00 – 13.00 WIB (Catry et al. 2000; Young & 
Deborah 2001; Lian et al. 2002; Chetri et al. 2005).  

Bird species identification based on the study’ s result 
was conducted descriptively using bird field guide in 
Sumatera, Kalimantan, Java, and Bali (MacKinnon et al. 
1993). The scientific and local names of each bird species 
are used according to Andrew (1992) and Mac Kinnon et al.
(1993). The status of each bird observed are recorded 
based on IUCN criteria (2004), goverment regulation status, 
and trade status (Soehartono & Mardiastuti 2001). 

The Shannon-Wiener index is used in order to 
determine the value of bird species diversity (Magurran 
1988), which is: 

                     
s

i
pipiH

1
log'

         
pi= bird species no-i / the total number of bird 

The Shannon index of Equitability or Evenness, referred 
in Magurran (1988) is used in order to determine the 
abundanceness proportion of bird species in each habitat 
type and land landscape. They are as follows: 

                E     =    H ’/ln s  
          s  = the number of species 

The  dominancy index is used in order to determine 
dominant bird in research area, reffered by Van Helvoort 
(1981) : 

          Di =  %100x
N
Ni

Di = dominancy index; Ni= number individu of species;  
N = number of individu all species  

Criteria: 

Di =  0 – 2 %  un dominant species  
Di = 2 – 5 % subdominant species  
Di = >5% dominant species  

Habitat profile analyzes on the vertical structure of tree 
cover coverage is conducted descriptively by studying the 
function of tree cover levels to bird present or its level 
relation with bird present in that location (Figure 2). 

a

Figure 1. Study location, a) Karimunjawa Island, b) Burung Island 

b
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Figure 2. The vertical structure of tree cover coverage 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The observation of bird species richness in Burung Island 
on June 2006 resulted in the discovery of nine bird species 
that belong to eight family. On November 2006, eight species 
that belong to seven family were discovered and on June 
2007, 10 species that belong to eight family were also found 
(Table 1). The total species richness of these three 
observations in Burung Island discovered 15 species that 
belong to 10 families. Of these 15 species, five species 
among them (five family) are protected by the Government of 
Indonesia, i.e. by Regulation of Wild Animal Protection 1931, 
Government Regulation No 7 1999, Decree of the Minister of 
Agriculture No 327/Kpts/Um/1972 and Decree of the Minister 
of Agriculture No 421/Kpts/Um/8/1970, and two species 
among them, which are Caloenas nicobarica and Falco 
moluccensis were included in CITES (Convention on 
International trade in Endangered Species) appendices 1 and 
2 (Table 2). 

Species diversity is an important aspect in a bio-
community. Usually, the species diversity within a community 
is studied to discover the relation between species diversity 
and any other aspects of community, such as habitat 
structure, productivity, and its environmental condition. Bird 
species diversity can be seen by using various parameters. 
These parameters, among others, are by using species 
diversity and evenness indices values. The analysis’s result 
of species diversity index (H’) showed that on the observation 
of June 2006, the diversity index value is 1.753, on 
November 2006 it was 1.466, and on June 2007 it was 1.837. 
The analysis of evenness index (E’) indicated that on June 
2006 the evenness index was 0.798, on November 2006 it 
was 0.667, and on June 2007 it was 0.836. From the diversity 
and evenness indices values above, it can be concluded that 
the highest diversity and evenness indices values were on 
June 2007, June 2006, and the lowest value of diversity and 
evenness indices is on November 2006 (Table 3). 

Table  1. Species richness and family on June 2006, November 
2006, and June 2007 
Number of 
species/family 

June
2006 

November
2006 

June 2007 

Species  9 8 10 
Family 8 7 8 

Table 2. Family/Species richness, the number of individuals, and 
the protection status in Burung Island 

Family/ Scientific names Local names 

Number of 
individuals

P
ro

te
ct

io
n

st
at

us

Ju
ne

20
06

 
N

ov
20

06
 

Ju
ne

20
07

 

Familia 1: Artamidae       
Artamus leucorhynchus Kekep babi 8 7 3 UP 
Familia 2: Nectariniidae       

Nectarinia jugularis Burung madu 
Sriganti 3 6 3 A,

B
Familia 3: Rallidae        
Amaurornis phoenicurus Kareo padi - 1 - UP 
Familia 4: Zosteropidae       
Zosterops chloris Kacamata laut 20 24 16 UP 
Familia 5: Muscicapidae       

Rhinomyias olivacea Sikatan rimba 
dada coklat - - 1 UP 

Familia 6: Ardeidae       
Butorides striatus Kokokan laut - 1 - UP 
Egretta sacra Kuntul karang 4 1 1 A, B 
Familia 7: Alcedinidae       

Todirhampus chloris Cekakak
sungai 3 5 3 UP 

Familia 8: Columbidae       
Ducula bicolour Pergam laut - - 18 UP 

Caloenas nicobarica Junai mas - - 4 A,B,
C,E

Familia 9. Falconidae      

Falco moluccensis Alap-alap sapi - 1 - B,D,
F

Famili 10. Fregatidae      

Fregata minor Cikalang
besar 2 - - UP 

Fregata ariel Cikalang keci 2 - - UP 
Famili 11. Sternidae      

Sterna sumatrana Dara laut  
tengkuk hitam 26 - 19 A,B 

Sterna bergii Dara laut 
jambul 4 - 3 UP 

Note : 
A : Protected by Regulation of Wild Animal Protection 1931 
B : Protected by Government Regulation No 7 1999 
C : Decree of the Minister of Agriculture No 327/Kpts/Um/1972 
D : Decree of the Minister of Agriculture No 421/Kpts/Um/8/1970 
E : CITES Appendix 1 
F : CITES Appendix 2 
UP : Un Protected

The high value of diversity and evenness indices on 
June 2007 indicated that the habitat is able to provide 
enough food source that meet the needs of the bird in 
Burung Island, so it can form high diversity value. The 
availability of food is due to the condition of June 2007 
that already reach rainy season, so there were many 
vegetation bear flower and fruit such as lakok-lakok, 
gabusan, cemara laut, and manggisan. Compare with the 
observation of November 2006, the habitat of Burung 
Island and its surrounding areas are much drier due to 
prolong dry season. The effect is that the availability of 
food on that month is very limited and not enough to meet 
bird’s needs and cause the diversity and evenness indices 
values on November 2006 were lower than June 2006 and 
June 2007. Helvoort (1981) mentioned that there are 

I. Base level 

II. Low level 

III. Middle level 

IV. High level 
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relation between species diversity and balance within a 
community. When species diversity value is high, the 
inter-species balance is also high, but not the other way 
around. This species balance can be used to study the 
relation stability within a community. The distribution of 
bird community is also affected by the habitat, and 
dynamically tend to show the relation between bird 
population and their habitat (O’Connel et al. 2000 in 
Chettri et al. 2005). Alikodra (2002) mentioned that the 
high bird species diversity in particular region is supported 
by high habitat diversity. The reason for this is that habitat 
has function as a place for feeding, drinking, resting, and 
breeding. So the high present number of wild animals is 
due to the availability of life’s needs in that habitat. 

The evenness index on June 2006 and June 2007 also 
show relatively high. The high evenness index value 
indicated that there are un dominant bird species. This 
indicated that the bird species individual in that community 
is evenly distributed. The evenness index on November 
2006 appeared a little lower than the observation on June 
2006 and June 2007. The low evenness index indicated 
that there is a dominant bird species, which is Zosterops 
chloris. The distribution and population of Zosterops 
chloris on November 2007 is very high compared with the 
other species. This is also supported by the high 
dominancy index value of Zosterops chloris than the other 
species (Table 4). 

Based on species dominancy index category, on June 
2006 there are five bird species that belong to dominant 
category (>5%), which are Sterna sumatrana, Zosterops 
chloris, Artamus leucorhynchus, Sterna bergii, and Egretta 
sacra; four species belong to sub-dominant category (2-
5%), which are Todirhampus chloris, Nectarinia jugularis, 
Fregata minor, and Fregata ariel. The analysis’s result of 
the dominancy index on November 2007 indicated that 
there are four bird species that belong to the dominant 
category, which are Zosterops chloris, Artamus 
leucorhynchus, Nectarinia jugularis, Todirhampus chloris, 
and four other species that belong to sub-dominant 
category, which are Butorides striatus, Egretta sacra, Falco 
moluccensis, and Amaurornis phoenicurus (Table 4). 

On June 2006 and November 2007 there are no bird 
species that belong to un-dominant category. This is 
different with the analysis of the dominancy index on June 
2007, in which there are two bird species that belong to 
un-dominant category, which are Sterna sumatrana, 
Zosterops chloris, Ducula bicolor, Artamus leucorhynchus, 
Sterna bergii, Todirhampus chloris, Nectarinia jugularis,
and Caloenas nicobarica (Table 4). 

The dominancy of these bird species indicated the 
dominant bird species within the community in the study’s 
area. A number of bird species have different abundance 
values on some habitat types and different observation 
time. These variations due to the differences of bird’s ability 
to use the existing habitat. Generally, the high abundance 
of bird was supported by the present habitat’s ability to 
provide food’s needs and any other life’s needs. 

The abundance of certain bird species on some habitat 
types was different. The dominant bird species can be an 
indication that they have highest abundance value within 
their community. Aside from that, at the time of observation, 
these dominant species are commonly found in groups or 
couples and form bigger population than the other species. 

The spatial use by bird in certain habitat can be 
observed by watching bird species within certain level in 
certain vegetation. The spatial use by bird is divided 
based on vertically vegetation use in certain habitat. 

Based on the study’s result, there are two species that use 
high level (IV), which are Artamus leucorhynchus and 
Ducula bicolor. There are five species that use middle 
level (III) and low level (II), which are Todirhampus chloris, 
Necatarinia jugularis, Zosterops chloris, Egretta sacra,
and Caloenas nicobarica. Base level (I) was used by five 
species, among others Sterna sumatrana, Egretta sacra, 
Sterna bergii, Amaurornis phoenicurus, and Butorides
striatus (Figure 3). 

The use of these levels has connection with bird’s 
needs to conduct their activities, such as playing, 
feeding, resting, and preying. The high level in Burung 
Island is commonly use by Artamus leucorhynchus to 
rest and prey, while Ducula bicolor only use it to rest. 
The middle level is commonly use for playing, feeding, 
and resting, while for Caloenas nicobarica, it was used 
for nesting and breeding. The observation’s result on 
June 2007 recorded four species individuals of Caloenas 
nicobarica, two mature individuals and two younger 
individuals (inside the nest and were still not been able 
to fly). The low level was used for playing, resting, and 
feeding, while for Egretta sacra, it was used for nesting. 
The base level was widely used by arboreal bird (bird 
who live on the ground), low layer bird, and bird that 
breed around the coast such as Sterna sumatranana and 
Sterna bergii. The observation on June 2006 and 2007 
found several individuals of these two bird species that 
were breeding around coral reef of Burung Island. 
According to Alikodra (2002), bird species that live in 
forest layer are varied and specifically determine by 
vegetation type composition and its location. The use of 
vegetation level by bird in Burung Island was dominated 
by low and middle levels use. There are four bird species 
that use more than one vegetation level in conducting 
their activities. This condition is due to the area of 
Burung Island which is only 1 hectare, the dominant 
habitat which is a coastal forest with thick shrubs, and 
the relatively uniform vegetation. These conditions cause 
some birds using vegetation levels and types together. 
Vegetation types which were commonly use by bird 
around Burung Island, among others are cemara laut 
(Casuarina equisetifolia) , lakok-lakok (Rhodamnia 
cinerea), gabusan (Scaevola taccada), jati pasir 
(Guettarda speciosa), and manggisan (Carallia 
brachiata). 

The knowledge regarding bird community in Burung 
Island which belong to the Karimunjawa National Park, 
can be used to improve the management of species 
diversity through bird species protection and the 
management of bird habitat. The study’s result showed 
that the habitat of Burung Island is very suitable for a 
number of bird species, such as Caloenas nicobarica, 
Egretta sacra, Sterna sumatrana, and Sterna bergii as a 
place for breeding. Therefore, the management of bird 
species should included the socialization of bird species 
that live in Burung Island along with their status and the 
prohibition of any kind of catch and hunt, especially the 
protected bird which belong to CITES category and the 
endemic types, and also the prohibition of cutting and 
damaging vegetation types that form their habitat. 

CONCLUSION

Based on the study’s result, it can be concluded that 
there are 15 bird species of 10 family in Burung Island, in 
which five of them (five family) are protected by the 
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government, such as Sterna sumatrana, Egretta sacra, 
Necrtarinia jugularis, Caloenas nicobarica, and Falco 
moluccensis, and two species among them were included in 
CITES (Convention on International trade in Endangered 
Species) Category 1 and 2, which are Caloenas nicobarica 
and Falco moluccensis. The highest values of species 
diversity index (H’) and evenness index (E’) can be seen on 
the observation’s result of June 2007, which are 1.837 and 
0.836. The habitat of Burung Island is very suitable for
Caloenas nicobarica, Egretta sacra, Sterna sumatrana, and 
Sterna bergii as a place for breeding. The use of vegetation 
level by bird in Burung Island is dominated by the use of low 
and base levels. 
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ABSTRACT 

Research to analyse protein synthesis during somatic embryogenesis of moon orchid Phalaenopsis amabilis (L.) Bl has been carried out. 
One year old of plantlets were used as explants sources. Basal leaf of these explants were cultured in medium New Phalaenopsis (NP) 
added with 2mg/L NAA during 1 day (P1), 2 days (P2), 4 days (P3), 6 days (P4), 8 days (P5). The explants were cultured in medium NP 
without NAA were used as control, during 1 day (K1), 2 days (K2), 4 days (K3), 6 days (K4), 8 days (K5). Analysis of the protein synthesis 
was observed by electrophoresis using SDS-PAGE method according to Maniatis et al. (1982). The measuring of protein bands used the 
densitometer. To detect the specific protein which possible function in controlling embryogenesis by comparing profiles of leaf protein which 
cultured at NP media added NAA and without NAA. The analyses of protein profile were done at the culture of day 1, 2, 4, 6 and 8 after 
inoculating. Result of the research indicated that a protein of 14 kDa was detected in the explants were cultured in medium NP added NAA 
only, and it was not detected in explants were cultured in medium NP without NAA. This protein probably embryonic protein has a function 
to control embryogenic callus initiation. A protein of 16 kDa was detected in the explants were cultured in medium NP added NAA and 
without NAA. This protein is possibly siklin has a function to regulation of cells proliferation during embryogenesis.

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Setiap tahap stadium perkembangan tumbuhan secara 
genetik dikontrol dan dikendalikan oleh gen (Lyndon, 1990; 
Fosket, 1994). Selama terjadinya pertumbuhan dan 
perkembangan, gen-gen terekspresi pada tempat dan 
waktu tertentu sehingga tumbuhan  dapat melangsungkan 
metabolisme yang diperlukan dalam siklus hidupnya. 
Bentuk ekspresi gen adalah protein (baik protein fungsional, 
protein struktural maupun protein cadangan/protein 
simpanan), yang dibentuk melalui proses transkripsi dan 
translasi (Fosket, 1994). Protein hasil ekspresi gen tersebut 
menentukan karakter tumbuhan pada setiap tahap 
perkembangannya. 

Beberapa gen dan protein yang bertanggung jawab 
pada tahap tertentu dari perkembangan tumbuhan telah 
berhasil diidentifikasi. Gen SAUR (Small Auxin-Up RNA) 
yang mengkode protein 9-10 kDa bertanggung jawab pada 
pembelahan dan pemanjangan sel pada organ yang baru 
tumbuh (Li et al., 1994). Gen SAUR tersebut berperan 
sebagai promotor yang selanjutnya mengaktifkan gen-gen 
lain dalam mensintesis protein, seperti protein siklin dan 

ekspanin. Protein siklin dengan berat molekul 16-25 kDa 
bertanggung jawab dalam pembelahan sel (Fukuda et al.,
1994; Ferriera et al., 1994; Taiz & Zeiger., 1998). Menurut 
John et al., (1993, dalam Taiz dan Zeiger, 1998), protein 
siklin mengatur transisi dari fase G1 ke S dan dari G2 ke 
mitosis selama terjadinya siklus sel. Pada tumbuhan, 
protein tersebut terekspresi pada sel yang dikultur secara in 
vitro (Fukuda et al, 1994). Ekspanin adalah protein dengan 
berat molekul 25-26 kDa berperan dalam pemanjangan sel 
(Cosgrove, 1997; Zhang & Hanestein, 2000). Protein 
tersebut telah di identifikasi pada akar dan hipokotil 
beberapa tanaman yang sedang tumbuh seperti pada 
Arabidopsis, Oryza dan Triticum (Schich & Cosgrove, 1998 
dalam Zhang & Hanestein, 2000; Cosgrove, 1998).

Ekspresi suatu gen selain dipengaruhi oleh faktor 
internal juga dipengaruhi oleh lingkungan, seperti cahaya, 
nutrisi, air, pH, dan auksin eksogen. Ekspresi gen SAUR 
yang mengontrol pemanjangan hipokotil kedelai (Gee et al., 
1991) dan tropisme pada tembakau (Li et al., 1991) 
dipengaruhi oleh auksin eksogen dan cahaya. Ekspresi gen 
yang mengontrol embriogenesis somatik dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor-faktor dimaksud adalah pH, suhu, 
perlakuan mekanis, penambahan ion-ion tertentu, dan zat 
pengatur tumbuh (ZPT) auksin (Raghavan, 1997). 
Perubahan-perubahan berupa stress karena pemberian 
suhu tinggi dan rendah, pengirisan, dan pemberian auksin 
eksogen berlebihan diduga mampu membuat sel-sel 
menjadi kompeten untuk menginduksi signal pengaturan 
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kembali ekspresi gen baru atau dapat juga menggantinya 
dengan program embriogenik diikuti embriogenesis somatik 
(Lo et al., 1989 dalam Arnold et al., 2002). 

Untuk mengidentifikasi produk gen yang secara selektif 
dihasilkan selama embriogenesis dapat dilakukan dengan 
membandingkan pita protein yang terbentuk melalui 
pemisahan elektroforesis. Metode elektroforesis protein 
dengan Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis (SDS-PAGE) merupakan salah satu 
metode untuk menganalisis protein dengan memisahkan 
pita-pita protein yang ada di dalam sampel berdasarkan 
berat molekulnya. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang 
embriogenesis somatik anggrek bulan Phalaenopsis 
amabilis (L.) Bl sampai saat ini belum ada penelitian  
tentang sintesis protein selama embriogenesis somatik 
anggrek bulan spesies P amabilis (L.) Bl. Pendekatan 
dengan elektroforesis SDS-PAGE dan analisis 
densitometer digunakan untuk melihat profil protein selama 
embriogenesis dari eksplan daun yang  dikultur pada media 
New Phalaenopsis (NP) diberi perlakuan ZPT NAA dengan 
variasi lama waktu kultur. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan tanaman anggrek bulan 
Phalaenopsis amabilis (L.) Bl yang diperoleh dari Pusat 
Anggrek Royal Orchid, Prigen, Jawa Timur. Eksplan yang 
dipakai adalah bagian pangkal helaian daun urutan ke 2 
dari pucuk. Eksplan diperoleh dari plantlet hasil kultur in
vitro biji umur 12 bulan. Bahan kimia penyusun media New 
Phalaenopsis (NP), zat pengatur tumbuh auksin yaitu -
Naphthalenacetic Acid (NAA). 

Ekstraksi protein dilakukan dengan cara segmen 
pangkal daun  yang telah dikultur pada media NP ditambah 
2  mg/L NAA  pada kultur umur 1 hari (P1), 2 hari (P2), 4 hari 
(P3), 6 hari (P4), 8 hari (P5), dan pada media NP tanpa NAA  
(kontrol) pada kultur umur 1 hari (K1), 2 hari (K2), 4 hari (K3), 
6 hari (K4), 8 hari (K5) setelah inokulasi masing-masing 
ditambah 300 µL Phosphate Buffer Saline (PBS) (Na Cl 
8,55 g/L, Na2 HPO4.2H2O 1,33 g/L, Na H2 PO4. H2O 0,34 
g/L) pH 7 sebagai bufer ekstraksi dan ditambah inhibitor 
protease kemudian digerus menggunakan mortar dan 
pestle sampai homogen. Sampel disentrifugasi 13.000 rpm 
selama 2 detik. Supernatan diambil dan disimpan pada 
suhu 20oC.

Setelah crude protein diperoleh, dilakukan pengukuran 
konsentrasi protein pada masing-masing sampel. 
Konsentrasi protein ditentukan dengan menggunakan 
metode Bio-rad (Bio-rad assay). Bovine Serum Albumin
(BSA) digunakan sebagai standar untuk menghitung 
konsentrasi protein. Sebagai blangko digunakan 200 µL 
Bio-rad dye dan 800 µL akuades. Penentuan konsentrasi 
protein dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sampel 
protein sebanyak 2 µL ditambah 200 µL Bio-rad dye dan 
798 µL akuades kemudian dicampur dengan cara 
diresuspensi, selanjutnya dimasukkan ke dalam 
spektrofotometer pada optical density (OD) 595 nm. 
Konsentrasi protein diketahui melalui pesamaan fungsi 
kurva baku standar protein BSA. 

Penentuan berat molekul (BM) protein  dilakukan 
melalui metode SDS-PAGE menurut Maniatis et al. (1982). 
Urutan metode tersebut adalah sebagai berikut. Resolving 
gel 12% (akuades 3,3 mL, poliakrilamid 4 mL, 1,5 M Tris pH 
8,8 2,5 mL, 10% SDS      100 µL, tetramethylen diamine 10 
µL, 10% ammonium persulphate 90 µL) dimasukkan ke 

dalam pasangan plat kaca dan ditunggu beberapa saat 
sampai gel terpolarisasi. Stacking gel 6% (akuades 2,6 mL, 
poliakrilamid 1 mL, 0,5 M Tris pH 6,8 1,15 mL, 10% SDS 50 
µL,  tetramethylen diamine 10 µL,  10% ammonium
persulphate 90 µL) dimasukkan di atas resolving gel dan 
dipasangi sisir untuk membuat sumuran tempat 
memasukkan sampel protein. Setelah stacking gel
berpolarisasi, gel dilepas dari cetakannya dan plat dirangkai 
dengan aparatus elektoforesis. Running buffer 0,1% 
(akuades 1L, Tris Base 15 g, glisin 72 g, SDS 5 g) dituang 
ke dalam bak dan sisir dilepas. Mengambil 10 µg sampel 
protein dicampur dengan 2 µL sampel buffer. Untuk marker, 
diambil 10 µL marker protein (Fermentas) dicampur dengan 
2 µL sampel buffer. Semua larutan dipanaskan dalam air 
mendidih selama 2 menit dan secepatnya didinginkan 
dalam pecahan es. Selanjutnya larutan sampel protein dan 
marker protein dimasukkan ke dalam sumuran pada gel 
(gel akrilamid 12%). Elektroforesis pada 100 volt dilakukan 
selama 1,5 sampai 2,5 jam. Pita protein dengan berat 
molekul lebih besar akan terbentuk lebih dekat dengan 
tempat awal pemisahan. Pewarnaan (staining) pita protein 
dilakukan dengan jalan merendam gel hasil elektroforesis 
(setelah dilepas dari rangkaian plat) dalam larutan 0,10% 
Coomasie brilliant blue semalam. Setelah diwarnai, 
dilakukan destaining untuk menghilangkan kelebihan warna 
dengan jalan merendam gel dalam larutan destaining (50 
mL akuades, 40 mL metanol, 10 mL asam asetat glasial) 
hingga gel menjadi jernih dengan pita terpisah jelas satu 
sama lainnya. Gel kemudian disimpan dalam 10 % asam 
asetat glasial selanjutnya dikeringkan. Pita protein yang 
terbentuk dalam gel setelah elektroforesis ditentukan berat 
molekulnya (kDa).  

Pengukuran luas area pita protein menggunakan 
densitometer dengan panjang gelombang 560 nm. Deteksi 
protein spesifik yang mungkin berperan dalam mengontrol 
embriogenesis dilakukan dengan cara membandingkan 
profil protein daun yang dikultur pada media NP + NAA dan 
tanpa NAA. Analisis dilakukan pada kultur umur 1, 2, 4, 6 
dan 8 hari setelah inokulasi.. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa zat pengatur 
tumbuh auksin -Naphthalenacetic Acid (NAA) 
mempengaruhi sintesis protein daun anggrek bulan P
amabilis (L.) Bl. Hal ini diketahui dari hasil analisis profil 
protein menggunakan elektroforesis SDS-PAGE dan 
densitometer diketahui bahwa daun  P amabilis (L.) Bl yang 
dikultur pada media NP diberi NAA 2 mg/L pada kultur umur 
1, 2, 4, 6 dan 8 setelah inokulasi berbeda dengan daun 
yang dikultur pada media NP tanpa NAA (Gambar 1. dan 
Gambar 2; Tabel 1. dan Tabel 2.). 

Pada perlakuan dengan NAA tampak terbentuk pita 
protein yang lebih banyak dibanding dengan kontrol. Hasil 
elektroforesis pada gambar 1 dan hasil perhitungan dengan 
densitometer pada tabel 1 tampak bahwa daun yang 
dikultur pada media NP diberi NAA 2 mg/L terlihat 
terbentuknya pita protein baru pada hari ke-2 setelah 
inokulasi. Pita protein baru tersebut tidak dijumpai pada 
kontrol (Gambar. 2.; Tabel. 2.), dan setelah dibandingkan 
dengan protein standart (marker) diketahui BM protein 
tersebut sekitar 14 kDa. Sintesis protein berukuran 14 kDa 
ini kemunculannya menyerupai sintesis protein pada kultur 
daun Chichorium yang terbentuk setelah hari ke-2 kultur 
dan selama 5 hari periode induksi sel mesofil telah 
mendapatkan kompetensi embriogenik. Protein tersebut  
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pada Chichorium sebagai protein embrionik (Boyer et al.,
1993 dalam Raghavan, 1997). Protein embrionik berukuran 
40-44 kDa juga ditemukan pada kalus embriogenik padi 
(Chen dan Luthe, 1987 dalam Raghavan, 1997), sehingga 
protein berukuran 14 kDa yang ditemukan dalam penelitian 
ini diduga sebagai protein embrionik seperti yang dijumpai 
pada kultur daun Chichorium dan kalus embriogenik padi.
Pernyataan Sung dan Okimoto, (1981, dalam Raghavan, 
1997) bahwa sintesis protein embrionik sebagai penanda
diinduksinya kalus embriogenik yang diikuti embriogenesis 
somatik dipicu oleh auksin memperkuat bahwa protein 
dengan  BM 14 kDa adalah protein embrionik, karena 
pembentukan kalus embriogenik dan pembentukan embrio 
somatik hanya terjadi pada daun yang dikultur pada media 
NP diberi NAA. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pita 
protein daun yang dikultur pada media NP diberi NAA lebih 
banyak dibanding  pita protein daun yang dikultur pada 
media NP tanpa NAA, sedangkan pita protein yang terbentuk 
pada daun yang dikultur tanpa NAA sejak hari ke-1 setelah 
inokulasi sampai hari ke-8 setelah inokulasi tidak mengalami 
penambahan jumlah pita protein (Gambar 2.), karena pada 
daun tersebut selain tidak menunjukkan terbentuknya pita 
protein dengan ukuran 14 kDa, secara visual juga tidak 
terbentuk kalus embriogenik 

Gambar 1. Profil protein daun Phalaenopsis amabilis (L.) Bl pada 
perlakuan ( P) dengan 0, 5, 10, 15 dan 20 hari kultur.  M = Marker; 
P0 = 0 hari; P1 = 5 hari; P2 = 10 hari; P3 = 15 hari; P4 = 20 hari.  
Tanda panah 1= protein baru yang terbentuk karena perlakuan 
ZPT NAA (14 kDa); 2 = protein yang ketebalan dan luas areanya 
mengalami peningkatan (16 kDa); 3 = protein yang luas areanya 
mengalami penurunan (39 kDa). 

Gambar 2. Profil protein daun Phalaenopsis amabilis (L.) Bl pada 
kontrol ( K) dengan 0, 5, 10, 15 dan 20 hari kultur.  M = Marker; K0
= 0 hari; K1 = 5 hari; K2 = 10 hari; K3 = 15 hari; K4 = 20 hari.  

Dari hasil penelitian sebelumnya, pengamatan 
menggunakan disekting mikroskop menunjukkan bahwa 
tanda-tanda pembentukan kalus embriogenik baru tampak 
sekitar 22 hari setelah eksplan ditanam dalam media NP + 
NAA, ternyata berdasarkan hasil elektroforesis dan 
perhitungan densitometer pita protein berukuran 14 kDa 
yang merupakan protein penanda awal terjadinya 
embriogenesis tersebut telah muncul pada hari ke dua 
setelah inokulasi dengan luas area 5.376 mv.mm. Ini 
menunjukkan bahwa tanda-tanda terjadinya embriogenesis 
dapat terdeteksi lebih awal dengan menggunakan metode 
elektoforesis SDS-PAGE dibanding dengan cara 
pengamatan secara visual terhadap pembentukan kalus 
embriogenik. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
densitometer, protein yang terbentuk pada hari ke-2 setelah 
inokulasi tersebut mempunyai luas area 5.376 mv.mm. 
Sintesis protein tersebut mencapai puncak (32.591 mv.mm) 
pada kultur umur 4 hari setelah inokulasi, yang kemudian 
densitasnya menurun sejalan dengan lamanya waktu kultur 
in vitro yaitu menjadi 24.532 mv.mm pada hari ke-6 setelah 
inokulasi dan 22.321 mv.mm pada hari ke-8 setelah 
inokulasi . Hal ini kemungkinan protein tersebut diperlukan 
pada fase 2 – 4 hari kultur untuk pembentukan kalus 
embriogenik.

Tabel 1. Luas area pita (mv.mm) protein daun Ph amabilis (L.) BL pada perlakuan dengan variasi lama waktu kultur 
Perlakuan Luas area pita protein (mv.mm), dengan berat molekul (kDa) 

79 59 44 39 27 19 16 14 13 11 
P0
P1
P2
P3
P4

11.029 
  5.879 
  8.142 
  3.667 
  8.220 

16.905 
  8.073 
13.403 
  5.348 
11.424 

10.134 
10.253 
  8.131 
  8.032 
11.986 

15.323 
17.539 
10.228 
10.082 
10.068 

22.971 
18.251 
10.340 
14.569 
34.911 

12.382 
10.657 
  7.870 
12.382 
16.935 

  17.651 
  22.331 
116.551 
125.391 
132.990 

    - 
  5.376 
32.591 
24.532 
22.321 

22.447 
21.196 
  1.618 
  5.941 
11.347 

4.798 
4.048 
3.669 
2.108 
5..856 

Tabel 2. Luas area pita (mv.mm) protein daun Ph amabilis (L.) BL pada kontrol dengan variasi lama waktu kultur 
Kontrol Luas area pita protein (mv.mm), dengan berat molekul (kDa) 

79 59 44 39 27 19 16 14 13 11 
K0
K1
K2
K3
K4

15.667 
18.442 
11.971 
  3.736 
12.443 

22.812 
13.725 
  5.531 
  5.915 
13.534 

24.972 
15.147 
  7.519 
  5.012 
27.428 

30.470 
35.103 
10.741 
12.716 
22.375 

57.535 
41.154 
16.383 
  5.216 
42.999 

32.656 
24.281 
15.903 
15.512 
28.392 

88.718 
71.923 
43.915 
21.567 
67.689   

-
-
-
-
-

17.280 
16.050 
  7.433 
  6.487 
  8.419 

31.698 
31.698 
12.592 
  9.283 
39.492 
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Pada Gambar 1. dan 2. serta Tabel 1. dapat dilihat  
bahwa daun anggrek bulan yang dikultur pada media NP + 
NAA 2 mg/L selain tersusun dari pita protein yang lebih 
banyak dibanding kontrol  (tanpa NAA), ketebalan dan luas 
area pita proteinnya juga berubah seiring dengan lamanya 
waktu kultur. Semakin lama waktu kultur ketebalan dan luas 
area protein ada yang meningkat dan ada yang menurun. 
Sintesis protein  berukuran16 kDa meningkat terus. Pada 
hari ke-1 sebesar 17.651 mv.mm, berikutnya pada hari ke-2  
setelah inokulasi sebesar  22.331 mv.mm kemudian pada 
hari ke-4 setelah inokulasi menjadi 116.551 mv.mm, 
selanjutnya pada hari ke-6 setelah inokulas 125.391 
mv.mm  dan meningkat lagi menjadi 132.990 mv.mm pada 
hari ke-8 setelah inokulasi. Hal ini kemungkinan protein 
tersebut diperlukan terus untuk proliferasi. Sintesis protein 
berukuran sekitar 16 kDa ini kemunculannya menyerupai 
sintesis protein siklin berukuran 16-25 kDa yang 
bertanggung jawab dalam pembelahan sel. Hal ini didukung 
Fukuda et al., 1994 yang menyatakan bahwa protein 
tersebut terekspresi pada sel yang dikultur secara in vitro.
Dudits et al., (1995) dalam Arnold et al., (2002) 
menjelaskan bahwa faktor eksternal yaitu pemberian ZPT 
secara eksogen seperti auksin berperan penting dalam 
reaktivasi siklus sel. Auksin mampu mengaktivasi sinyal 
transduksi sehingga sel dapat mengadakan pemrograman 
kembali ekspresi gen dan menginduksi pembelahan sel. 

Pada hari ke-2 setelah inokulasi muncul pita tebal 
protein berukuran 39 kDa yang semakin lama telihat  
semakin menipis.  Sintesis protein tersebut mencapai 
puncak dengan luas area (17.539 mv.mm) terjadi pada hari 
ke-2 setelah inokulasi, yang semakin lama terlihat semakin 
menipis. Pada hari ke-4 luas area pita protein tersebut turun 
menjadi 10.228 mv.mm, kemudian turun  kembali menjadi 
10.082 mv.mm pada hari ke-6 setelah inokulasi, dan 
selanjutnya pada hari ke-8 menjadi 10.068 mv.mm. Hal ini 
menunjukkan sintesis protein tersebut sangat diperlukan 
pada hari ke-2, kemudian terdegradasi dengan 
bertambahnya waktu kultur.  

KESIMPULAN 

Perlakuan -Naphthalenacetic Acid (NAA) setelah dua 
hari kultur dapat menginduksi sintesis protein baru dengan 
berat molekul 14 kDa. Protein tersebut diduga merupakan 
protein embrionik yaitu sebagai protein penanda awal 

terjadinya embriogenesis somatik.  Sintesis protein  
berukuran 16 kDa meningkat terus, protein tersebut 
kemungkinan berperan dalam memacu terjadinya proliferasi 
sel selama embriogenesis. Protein berukuran 39 kDa, luas 
area dan tebalnya semakin menurun seiring dengan 
lamanya waktu kultur. 
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ABSTRACT 

Bali Botanic Garden has becoming one of the botanic gardens in the world that has quite complete Begonias collection. Up to now (Sept 
2007) its Begonias collection consists of 215 species, comprise of 70 species of wild Begonias (originated in Indonesia) and 145 species of 
exotic Begonias. Some aspects of research has been done and one of them is the reproductive biology. This research is aimed to gather 
information about Begonia’s life cycle and also to know about the natural obstacle that cause the wild Begonias failure in forming their 
seeds. Final result of this research is the important informations that are useful for breeding and seed’s banking. Flowering observation
were done everyday towards the 22 species of wild Begonias that are planted in Bali Botanic Garden during 2006. Data collection were 
done qualitatively by counting the amount of flowers that appeared. Results showed that flowering period of 22 species wild Begonias can 
be grouped as : Flowering troughout the year group; Seasonal Floweing group; Rare Flowering group; Not Flowering or has not flowering 
Begonias group; Not all Begonias that floweing are capable to form fruits and seeds 

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Kebun Raya “Eka Karya” Bali merupakan salah satu 
kebun raya yang memiliki koleksi Begonia cukup lengkap. 
Dengan berjalannya waktu, jumlah koleksi Begonia 
berangsur-angsur mulai menunjukkan peningkatan. Usaha 
yang aktif dilakukan untuk menambah koleksi adalah 
dengan eksplorasi flora yang dilakukan di seluruh pelosok 
Nusantara,  melakukan pertukaran biji dengan berbagai 
lembaga konservasi baik di dalam maupun di luar negeri, 
penerimaan sumbangan  dari instansi atau perorangan dari 
dalam dan luar negeri. 

Hingga saat ini  Kebun Raya “Eka Karya” Bali memiliki 
koleksi   215 jenis yang terdiri atas 70 jenis Begonia alam
dan 145 jenis  Begonia eksotik.  Hoover, et al. (2006) telah 
mengusulkan bahwa Kebun Raya Bali  dijadikan sebagai 
Pusat Konservasi dan Pengembangan Begonia di 
Indonesia, untuk itu penambahan koleksi terus dilakukan  
diikuti dengan penelitian dan pengembangannya dalam 
berbagai aspek. Sejalan dengan tugas dan  fungsi Kebun 
Raya sebagai lembaga konservasi ex situ, maka kegiatan 
eksplorasi terus  dilakukan khususnya pada dataran tinggi 
kawasan Indonesia bagian timur. Kegiatan pengumpulan 
koleksi Begonia mulai  dilakukan  lima tahun terakhir 
dengan pertimbangan bahwa  iklim  Kebun Raya Bali 

sangat mendukung  untuk pertumbuhan jenis-jenis 
Begonia.

Udara yang sejuk dan iklim kawasan pegunungan   
Kebun Raya Bali  sangat mendukung  untuk pertumbuhan 
jenis-jenis Begonia. Data iklim   yang tercatat pada stasiun 
Klimatologi  di desa Kembang Merta - Candikuning  
berdekatan  dengan areal Kebun Raya  Bali  menunjukkan 
bahwa kawasan korservasi ini  termasuk  tipe iklim basah 
dengan curah hujan >200 mm/bl, atau 2400 mm/th. Tipe 
ikilm B  dengan bulan basah 7-9 bl, bulan kering 1-3 bl.  
Curah hujan  2000-3000 mm/th (maksimum Februari 645 
mm, minimum  Agustus 17,67 mm).  Intensitas cahaya 
matahari  45-60%  (maksimum September 72%, minimum 
Februari 25,72%.  Kelembaban 78-96% (maksimum pagi 
hari Januari 96,6%, minimum September 78,2%). 
Kecepatan  angin 7,27 km/jam (maksimum Januari 15,87 
dan minimum 3,29 km/jam) (Anonim, 2002). 

Begonia alam yang tumbuh di tempat asalnya akan 
mendapatkan iklim, tanah yang cocok untuk pertumbuhan 
dan pembungaan, sehingga tanaman tersebut akan 
berbunga  setiap tahun dalam bulan-bulan yang sama 
(Darjanto dan Satifah, 1987). Untuk itu  kegiatan konservasi 
ex- situ  jenis-jenis Begonia  di Kebun Raya diupayakan  
sedapat mungkin disesuaikan  seperti  cara hidupnya di 
alam, sehingga masa pembungaan akan berjalan normal.    
Berbagai faktor luar  seperti suhu, kelembaban udara, 
cahaya, air dan  pupuk  sangat berpengaruh terhadap masa 
pembungaan  jenis-jenis  Begonia alam.

Penelitian pembungaan jenis-jenis Begonia di alam 
masih jarang dilaporkan, oleh sebab  itu  penelitian 
berbagai aspek pembungaan dilakukan. Penelitian ini 
bertujuan  untuk mengetahui siklus hidup tumbuhan 
tersebut dan untuk mengetahui kendala-kendala alami yang 
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terdapat pada reproduksi seksual  jenis–jenis Begonia
yang  mengalami   kegagalan dalam pembentukan biji. 
Pada akhirnya  pengetahuan tentang pembungaan ini dapat 
digunakan sebagai  dasar untuk  penelitian kawin silang 
(breeding) dan pengkoleksian biji (seed bank). Tulisan ini 
merupakan bagian dari beberapa penelitian tentang 
Begonia diantaranya  yang sudah dipublikasikan yaitu  
Keanekaragaman jenis-jenis Begonia; Perbanyakan 
Begonia;  Budidaya Jenis-jenis Begonia alam, sedangkan 
penelitian  tentang  pembungaan dan pembuahan, kawin 
silang  Begonia spp.  masih terus dilanjutkan. 

BAHAN DAN METODE 

Pengamatan dilakukan  setiap hari  selama  tahun 
2006 pada 22 jenis  Begonia alam yang ditanam di 
Pembibitan Kebun Raya ”Eka Karya” Bali.  Koleksi jenis- 
jenis Begonia  yang  ditanam di kebun  merupakan  hasil  
eksplorasi  dari tim peneliti. Penanaman diupayakan 
sedapat mungkin sesuai dengan  cara hidup di alam. 
Beberapa koleksi  sudah melewati masa aklimatisasi  di 
Taman Begonia, sedangkan beberapa jenis masih 
diletakkan di dalam paranet maupun  dipelihara di Rumah 
Kaca Pembibitan Kebun Raya Bali (Tabel 1). Data yang 
dikumpulkan antara lain: morfologi tanaman yang meliputi 
tinggi tanaman dan  keadaan fisiologisnya. Data 
pembungaan yang meliputi jumlah bunga mekar, kapan  
berbunga, bunga masak dan  gugur. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan pembungaan dilakukan pada koleksi yang 
sudah beradaptasi dan mempunyai pertumbuhan yang 

baik. Beberapa jenis koleksi Begonia ditanam di Taman 
Begonia  disesuaikan dengan pada waktu ditemukannya, 
misalnya Begonia coriacea Hassk ditemukan di dekat 
bebatuan dekat aliran sungai sehingga  upaya konservasi di 
Taman Begonia dilakukan dengan menanam dekat batu,  
keadaan yang sama juga dilakukan pada Begonia tenuifolia 
Dryand yang ditanam menempel pada tebing air terjun 
(Tabel 1).  Jenis-jenis Begonia  yang jumlah koleksinya 
sedikit, ditanam  di dalam pot  dan diletakkan di rumah 
paranet.  

Keadaan morfologi jenis-jenis Begonia alam Indonesia 
pada umumnya mempunyai perawakan  kurang menarik, 
hidup meliar,  banyak dijumpai di hutan-hutan tropik basah 
pada tempat yang lembab, teduh, tepi sungai dan daerah 
pegunungan  sampai ketinggian 3000 m dpl.   Menurut 
bentuk morfologi tanaman koleksi Begonia yang ada di 
Kebun Raya Bali  dibagi menjadi  6 kelompok, diantaranya 
adalah berperawakan tegak  (CL=cane like), berbentuk  
rhizoma (Rh=rhizomatous)) , merambat (TS=trailing 
scandent), berumbi  (T=tuberous);   berbentuk seperti 
batang (TS=thick stemmed) dan  berbentuk semak 
(SL=shrub like) (Hartutiningsih,  2005 b; Krempin,  1993) 

Pengamatan pembungaan dilakukan secara kualitatif 
dengan menghitung jumlah bunga yang muncul. Data 
pembungaan selama satu tahun dapat dilihat pada  
rekapitulasi data pembungaan jenis-jenis  Begonia alam 
pada Tabel 2.   

Berdasarkan jumlah bunga yang mekar dan masa 
berbunga jenis-jenis Begonia alam, dapat  dibagi menjadi 4 
kelompok yaitu  
1. Kelompok  Begonia alam yang berbunga sepanjang 

tahun. 
2. Kelompok  Begonia  alam yang berbunga semusim. 
3. Kelompok Begonia alam yang jarang berbunga. 
4. Kelompok Begonia alam yang belum atau tidak berbunga. 

Tabel 1.  Jenis-jenis Begonia  alam     yang diamati,  lokasi penanaman dan keadaan fisiologis    tanaman  koleksi.   (Data th 2005-2006). 

No Jenis Begonia alam *) Kolektor Jumlah koleksi 
yang diamati 

Bentuk 
tanaman 

Lokasi, Keterangan 

1 Begonia cf. sychnantha TT 7 10 Rh Taman Begonia, tumbuh 
menggerombol 

2 Begonia “Candikuning”  tegak TT 71 7 CL Rumah Paranet , dalam pot 
3 Begonia  “Hoover” TT 1 5 CL Taman Begonia 
4 Begonia glabra Ruiz ex. Klotsch  TT 64 5 CL Taman Begonia 
5 Begonia coriacea Hassk. Dm 1267 7 CL Taman Begonia, pinggir kolam.  
6 Begonia  tenuifolia  Dryand   Dm 1081 5 T Taman Begonia, Menempel di tebing 
7 Begonia “Langgaliru” SA 155 4 Rh Taman Begonia 
8 Begonia “Tegal Cangkring”  Dm 1097 2 CL Taman Begonia 
9 Begonia “Batukau” TT 74 2 Rh Taman Begonia 
10 Begonia   goegoensis NE, Brown  TT 56 2 Rh Rumah paranet, dalam pot 
11 Begonia  hispidissima Zipp.ex Koor War 266 3 CL Taman Begonia 
12 Begonia  longifolia  Blume                   TT 4 3 CL Taman Begonia 
13 Begonia aptera  Blume  War 328 3 CL Taman Begonia 
14 Begonia  cf. longifolia     NS 03 2 CL Taman Begonia 
15 Begonia  “Lempuyang”   Dm 1266 3 Rh Taman Begonia 
16 Begonia   muricata Blume TT 9 3 CL Taman Begonia 
17 Begonia  “Ratu”  TT 6 4 Rh Taman Begonia 
18 Begonia “Candikuning” merambat TT 72 2 TS Rumah paranet, dalam pot dengan ajir 
19 Begonia  “Pendit “   TT 2 1 Rh Taman Begonia 
20 Begonia   “Kontrak”   MA 1 2 Rh Taman Begonia 
21 Begonia  ”Putu”    TT 62 1 CL Rumah kaca, kritis, dalam pot/media 

pasir
22 Begonia  bracteata Jack TT 5 1 CL Paranet, dalam pot 

Keterangan: Bentuk tanaman: berbatang  tegak membentuk pohon (CL=cane like); membentuk rhizoma (Rh=rhizomatous ); membentuk umbi (T=tuberous);   
berbentuk seperti batang (TS=thick stemmed); berbentuk semak (SL=shrub like),  dan  merambat (TS=trailing scandent). 
*) Sumber: Graf, 1982 a, b; Smith, et al.,1986;  Krempin,1993;  Kiew, 2005; Hartutiningsih, 2005 a,b. 
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Gambar 1(A). Beberapa jenis Begonia di Kebun Raya “Eka Karya”, 
Bali. (A) Begonia  cf. sychnantha, berbunga sepanjang tahun, 
potensial sebagai induk silangan; (B) Begonia ”Hoover“ bunga 
betina  tidak pernah membentuk buah; (C) Begonia glabra Ruiz ex. 
Klotsch, buah muda yang terbentuk selalu gugur; (D) Begonia 
coriacea Hassk;(E) Bunga  Begonia hispidissima Zipp.ex Koor, 
buah selalu gugur; (F) Bunga Begonia  ” Lempuyang” 

Kelompok 1. Jenis-jenis Begonia alam yang berbunga 
sepanjang tahun, jenis-jenis ini rajin berbunga, mulai dari 
bulan Januari sampai dengan Desember. Yang termasuk 
dalam kelompok ini  terdiri dari 5 jenis antara lain  Begonia
cf. sychnantha, Begonia “Candikuning”  tegak, Begonia
“Hoover”,   Begonia glabra Ruiz ex. Klotsch dan Begonia
coriacea Hassk. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa  
masing-masing jenis mempunyai masa berbunga yang 
berbeda, Begonia  cf. sychnantha mempunyai masa 
berbunga paling lama  dibandingkan jenis Begonia yang 
lain, yaitu menghasilkan  jumlah bunga mekar  paling 
banyak  selama periode 16 minggu, kemudian  jumlah 
bunga yang mekar akan menurun (14 minggu). Jenis ini 
merupakan jenis yang potensial untuk dikembangkan 
menjadi  jenis yang berbunga indah (Gambar 1(A)).  

Pembuahan dapat terjadi dengan mudah, buah yang 
terbentuk banyak  sehingga  perbanyakan generatif dapat 
dilakukan dengan mudah. Pembungaan pada  Begonia 
“Candikuning”  tegak, tanaman berbunga sepanjang tahun, 
jumlah bunga yang dihasilkan  banyak sekali  dalam satu 
tanaman dapat menghasilkan perbungaan lebih dari 50 
kuntum.  Dalam kelompok ini pada jenis-jenis tertentu 
(Begonia “Hoover” dan    Begonia glabra) meskipun 
pembungaan yang  terjadi sepanjang tahun, akan tetapi   
tidak bisa membentuk buah.  

Begonia “Candikuning”  tegak, merupakan salah satu 
koleksi yang paling rajin berbunga, tanaman berbunga 
sepanjang tahun. Jumlah bunga yang dihasilkan  banyak 
sekali  dalam satu tanaman dapat menghasilkan bunga 
lebih dari 50 kuntum. Bunga berwarna putih kecil-kecil 
muncul di ketiak daun, benangsari warna kuning. 

Pembentukan buahpun juga relatif mudah, buah yang 
terbentuk bernas dan gampang dikecambahkan. Jenis ini 
merupakan jenis liar yang berpotensi  sebagai induk 
silangan.  
Begonia  ”Hoover ”, mempunyai bunga yang unik, jenis ini 
berasal dari daerah sekitar Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 
Ciri morfologi jenis ini berupa  terna tegak, tinggi 60-70 cm, 
perbungaan  terdiri dari bunga jantan dan bunga betina:  
bunga jantan bertangkai 3 cm, tenda bunga 4 berwarna 
putih, bunga betina dengan bakal buah bersayap 3 panjang 
2,8 cm.  Jenis ini merupakan koleksi yang rajin berbunga,  
masa berbunga yang paling banyak  terjadi pada bulan 
Januari sampai dengan April (4 bulan), sedangkan pada 
bulan Mei sampai dengan September tercatat bunga yang 
mekar  mulai menurun dan pada bulan Desember mulai  
berbunga lagi. Meskipun pembungaan cukup banyak akan 
tetapi jenis ini  sulit atau tidak bisa membentuk buah 
(Gambar 1(B)). Usaha persilangan telah dilakukan 
beberapa kali, hasilnya juga belum ada.  Bakal buah gugur 
sebelum masak. Kegagalan membentuk  buah pada jenis 
ini  kemungkinan disebabkan  berbagai macam faktor 
antara lain serangga penyerbuk yang spesifik, hanya ada di 
lokasi  jenis tersebut ditemukan, juga karena bunga betina  
masak lebih dahulu, sedangkan bunga jantan   mempunyai 
mahkota  menutup, artinya daun mahkota tidak mau 
membuka dari mulai kuncup sampai gugur 
(Rachman,1998). Penelitian lanjutan perlu diteliti di 
laboratorium dengan mengambil sampel/contoh pollen  
yang dikecambahkan di medium sukrosa dengan berbagai 
konsentrasi dan dihitung dibawah mikroskop.  

Begonia glabra Ruiz ex. Klotsch, mempunyai 
perawakan tegak,  tinggi mencapai 60-120 cm, bunga 
berwarna pink, berbunga sepanjang tahun (Gambar 1(C)), 
jumlah bunga yang dihasilkan pada bulan Januari sampai 
dengan April  termasuk dalam kategori  banyak sekali, 
kemudian pada bulan Mei sampai dengan Juli jumlah 
bunganya berkurang dan pada awal Agustus sampai 
Oktober jumlah bunga yang muncul sedikit. Walaupun 
jumlah bunga yang dihasilkan banyak akan tetapi jenis ini 
sangat sulit membentuk buah, buah muda yang terbentuk 
selalu gugur, sehingga perbanyakan yang dilakukan selama 
ini hanya dengan  perbanyakan vegetatif saja.  

Begonia  coriacea Hassk., merupakan terna tegak, 
membentuk rhizoma, merayap, tinggi 20 cm, bentuk daun  
unik memerisai (peltate), tangkai perbungaan panjangnya 
10-15 cm, bunga jantan, warna  merah muda, tenda bunga 
1-2 cm, jumlah 4, bunga betina dengan 4  tenda bunga, 
warna merah muda, bakal buah segitiga, buah kecil  
berwarna hijau, beruang tiga tidak bersayap.   Pengamatan 
pembungaan jenis ini  merupakan jenis yang mempunyai 
bunga yang kurang menarik, bunga muncul tersembunyi 
diantara tangkai bunga dan daun (Gambar 1(D)). Meskipun  
bunga yang muncul sedikit akan tetapi jenis ini  termasuk 
mempunyai masa berbunga sepanjang tahun.   

Kelompok 2. Jenis-jenis Begonia alam yang berbunga 
semusim, jenis-jenis ini  berbunga pada bulan-bulan 
tertentu saja. Yang termasuk dalam kelompok ini  ada 8 
jenis diantaranya adalah Begonia  tenuifolia Dryand, 
Begonia “Langgaliru”,  Begonia “Tegal Cangkring”, Begonia
“Batukau”, Begonia goegoensis, Begonia hispidissima
Zipp.ex Koor, Begonia longifolia Blume dan Begonia aptera 
Blume. Salah satu contoh adalah  Begonia  tenuifolia
Dryand, jenis ini  mempunyai dua variasi yang mirip, 
keduanya membentuk umbi, dan mempunyai siklus hidup 
yang pendek, (Kiew, 2005). Bunganya kecil-kecil berwarna 
putih dan gampang gugur,  setelah  memasuki fase 
generatif  tumbuhan akan layu, kering dan umbinya dorman 
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namun  ada juga yang masih bertahan pertumbuhannya, 
jenis ini berbunga pada bulan Januari sampai dengan bulan 
April, selebihnya tanaman tidak berbunga sama sekali 
kemudian muncul lagi pada bulan Desember walaupun 
hanya sedikit.  

Begonia hispidissima  Zipp.ex Koor  berasal dari Mala-
mala,  Sulawesi Tenggara, merupakan terna  tegak,  tinggi 
60 – 70 cm. Perbungaan  muncul dari ketiak daun (axilar).  
Bunga  bergerombol atau mengelompok (cluster). Bunga 
jantan berwarna putih; kelopak  berbulu bentuk oval, tenda 
bunga 4,  putih licin, oval, benangsari kuning. Bunga jantan 
dan betina dalam satu perbungaan. Bunga betina, 
berwarna putih, tenda bunga  6 (Gambar 1(E)).  Bakal buah 
tenggelam, buah berbentuk segitiga (triangular), diameter 2 
cm  berbulu. Masa berbunga jenis ini tidak menentu, 
tercatat pada bulan Januari, kemudian  bunga gugur, 
muncul lagi pada bulan April dan Mei, bunga yang 
dihasilkan hanya sedikit, begitu juga dengan  buah yang 
dihasilkan seringkali gugur sebelum masak fisiologis. Jenis 
lain yang termasuk dalam kelompok ini adalah Begonia 
goegoensis NE, Brown   jenis ini mempunyai masa 
berbunga  enam bulan  dimulai pada bulan Juli sampai 
dengan Desember, bunganya kecil-kecil berwarna putih 
dan  hanya sedikit. 

Kelompok 3 yaitu jenis-jenis Begonia alam yang  jarang 
berbunga, diantaranya   Begonia  cf. longifolia, Begonia 
muricata Blume, Begonia ”Ratu”, Begonia ”Lempuyang” 
(Gambar 1(F)), dan Begonia “Candikuning” merambat. 
Kelompok ini dalam satu tahun hanya berbunga selama 
periode 1 - 7 minggu saja,   selebihnya tanaman tidak 
berbunga sama sekali. Hal ini sangat berkaitan musim, 

keadaan cuaca pada saat pengamatan, jumlah koleksi yang 
ada maupun faktor-faktor lingkungan lainnya.  

Begonia  ”Candikuning” merambat   merupakan jenis 
yang mirip dengan yang tegak  hanya jenis ini mempunyai 
perawakan yang kecil dan mini, hidup meliar merambat 
atau menempel di dinding, tembok, kayu, pembungaan  
berwarna putih, jarang berbunga karena mempunyai siklus 
hidup yang pendek. 

Kelompok yang tidak atau belum berbunga adalah 
Begonia “Kontrak” dan  Begonia “Pendit”, kedua jenis ini 
merupakan jenis yang masih dalam tahap aklimatisasi 
sehingga  pertumbuhan vegetatif belum optimal.  

Selain kelompok di atas ada dua jenis koleksi Begonia
yaitu Begonia ”Putu”  dan    Begonia  bracteata Jack.  
Keduanya  dikategorikan dalam jenis yang sulit beradaptasi 
(Hartutiningsih, 2005a).  Begonia ”Putu”  merupakan salah 
satu jenis Begonia yang mempunyai rhizoma yang sulit 
beradaptasi  dengan lingkungan baru.   Merupakan herba 
kecil, membentuk rhizoma,  merayap.  Daun majemuk 
beranak daun 7,  ukuran daun  kecil.  Jenis ini berasal dari  
Nanggala II, Sulawesi Selatan. Pengamatan pertumbuhan 
dan perkembangan pembentukkan bunga hanya teramati 
pada tahun pertama, bunganya kecil-kecil berwarna putih, 
mahkota bunga tipis dan mudah gugur, selanjutnya koleksi 
tersebut dilaporkan mati pada  bulan Mei  2006 . 

Jenis-jenis Begonia alam yang lain belum  dapat 
dilaporkan karena beberapa tanaman masih dalam fase 
pertumbuhan, sedangkan beberapa jenis Begonia alam 
yang lain belum mempunyai data yang lengkap. Oleh sebab 
itu penelitian tentang biologi pembungaan masih terus 
dilakukan dan dilanjutkan dengan pengamatan pembuahan.  

Tabel 2.  Rekapitulasi Pembungaan Jenis-jenis  Begonia  Alam    Koleksi    Kebun   Raya “Eka Karya” Bali   

No  Jenis Begonia alam  Kolektor 
Tinggi 

tanaman 
(cm) 

Rekapitulasi perbungaan dalam satu tahun 
(periode berbunga -  minggu) 

Tidak
berbunga 

Berbunga sepanjang tahun        
1. Begonia cf. sychnantha TT 7 30 16 14 10 8 - 
2. Begonia “Candikuning”  tegak TT 71 40 16 8 24 - - 
3. Begonia  “Hoover” TT 1 70 11 4 4 27 2 
4. Begonia glabra Ruiz ex. Klotsch  TT 64 120 8 9 12 18 - 
5. Begonia coriacea Hassk. Dm 1267 20 - 6 5 36 - 

Berbunga semusim        
6. Begonia  tenuifolia  Dryand  Dm 1081 15 - 4 8 10 34 
7. Begonia “Langgaliru” SA 155 25 - - 18 18 12 
8. Begonia “Tegal Cangkring”  Dm 1097 65 - - 1 20 27 
9. Begonia “Batukau” TT 74 50 - - 1 10 37 
10. Begonia   goegoensis NE, Brown  TT 56 25 - - - 22 26 
11. Begonia hispidissima Zipp.ex 

Koor 
War 266 100 - - - 16 32 

12. Begonia  longifolia  Blume               TT 4 40 - - - 13 35 
13. Begonia aptera  Blume  War 328 110 - - - 7 41 

Jarang berbunga         
14. Begonia  cf. longifolia     NS 03 50 - - - 4 44 
15. Begonia  “Lempuyang”   Dm 1266 50 - - - 3 45 
16. Begonia   muricata Blume TT 9 60 - - - 2 46 
17. Begonia  “Ratu”  TT 6 20 - - - 2 46 
18. Begonia “Candikuning” merambat TT 72 50 - - - 1 47 

Tidak / belum berbunga         
19. Begonia  “Pendit “   TT 2 70 - - - - 48 
20. Begonia   “Kontrak”   MA 1 40 - - - - 48 
21. Begonia  ”Putu”    TT 62 20 K K K K K 
22. Begonia  bracteata Jack TT 5 20 K K K K K 

Keterangan: Jumlah bunga mekar dalam satu  pohon  (banyak sekali lebih dari 20);  (banyak 10-20); (sedang 5-10),   (jarang, kurang dari 5), 0 
(tidak berbunga).  K : tumbuhan dalam kondisi kritis. (Hatta dan Darnaedi. 2005). 
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KESIMPULAN 

Dari hasil pengamatan masa berbunga 22 jenis  
Begonia alam koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali, 
disimpulkan  adanya 4 pengelompokan , yaitu: 1) Kelompok  
Begonia alam yang berbunga sepanjang tahun  terdiri dari 
lima jenis diantaranya  Begonia  cf. sychnantha, Begonia 
“Candikuning”  tegak, Begonia “Hoover”,   Begonia glabra
Ruiz ex. Klotsch dan  Begonia coriacea Hassk. 2) 
Kelompok  Begonia yang berbunga semusim  terdiri dari 
delapan jenis diantaranya adalah Begonia  tenuifolia
Dryand,  Begonia “Langgaliru”,  Begonia “Tegal Cangkring”,
Begonia “Batukau”,  Begonia goegoensis NE. Brown,
Begonia hispidissima Zipp.ex Koor, Begonia longifolia
Blume  dan  Begonia aptera Blume. 3) Kelompok Begonia
yang jarang berbunga terdiri dari lima jenis diantaranya   
Begonia  cf. longifolia, Begonia muricata Blume, Begonia 
”Ratu”, Begonia ”Lempuyang”, dan Begonia “Candikuning” 
merambat. 4) Kelompok Begonia yang belum atau tidak 
berbunga terdiri dari 4 jenis diantaranya adalah  Begonia
“Kontrak” dan  Begonia “Pendit”, Begonia ”Putu”  dan    
Begonia  bracteata Jack. Tidak semua Begonia yang 
berbunga dapat menghasilkan buah dan biji. 
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PENDAHULUAN 

Pulau Buton merupakan salah satu pulau dari deretan 
pulau-pulau kecil di Sulawesi. Pulau ini terletak di wilayah 
Propinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai tiga kawasan 
koservasi yaitu Suaka Margasatwa Buton Utara yang 
terletak di kabupaten Muna,  Suaka Margasatwa 
Lambusango dan Cagar Alam Kakenauwe yang terletak di 
kabupaten Buton. Kawasan Cagar Alam Kakenauwe 
berdasarkan SK Menteri Pertanian tahun 1982 dilaporkan 
mempunyai luas area mencapai 810 hektar dan  
merupakan cagar alam terluas dari tiga cagar alam lainnya 
di propinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Kawasan Suaka 
Margasatwa Lambusango yang dilaporkan luasnya 
mencapai 28.510 hektar, merupakan salah satu kawasan 
suaka alam terluas nomer dua dari lima suaka margasatwa 
yang ada di propinsi Sulawesi Tenggara (Anonim, 1999). 
Sampai saat ini ketersediaan data dan informasi tentang 
keanekaragaman jenis flora termasuk lumut dari kedua 
kawasan konservasi ini masih kurang. Hal ini dapat dilihat 
antara lain dari sedikitnya koleksi spesimen yang tersimpan 
di Herbarium Bogoriense serta terbatasnya pustaka yang 
berkaitan dengan keanekaragaman flora di kedua kawasan 
konservasi ini.  

Lumut merupakan salah satu kelompok tumbuhan 
rendah dan bagian dari keanekaragaman hayati yang 
belum banyak mendapat perhatian. Bahkan dari koleksi 
lumut yang tersimpan di Herbarium Bogoriense tidak 
pernah ditemukan spesimen yang berasal dari kedua 
kawasan konservasi ini. Koleksi lumut di Indonesia 
berdasarkan spesimen yang tersimpan di Herbarium 
Bogoriense pertama kali dilakukan pada tahun 1867. 

Berdasarkan laporan Dixon (1939) di Sulawesi pernah di 
lakukan koleksi lumut oleh beberapa peneliti asing dan 
mencatat sebanyak 108 jenis, satu jenis di antaranya yaitu 
Acroporium decipiens (Dix.) Broth. merupakan koleksi yang 
berasal dari Kaboengka, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, 
dikoleksi oleh Kjellberg (12M) pada tahun 1929. Pada tahun 
2003 dan 2004 team dari Bidang Botani, Pusat penelitian 
Biologi –LIPI  telah melakukan penelitian tentang 
keanekaragaman flora (lumut termasuk di dalam kegiatan 
ini) di kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara dan di 
laporkan ada 29 jenis lumut telah di koleksi dari kawasan 
koservasi ini (Uji dkk, 2003 & 2004).  

Tertarik oleh permasalahan di atas maka dilakukan 
penelitian keanekaragaman flora lumut di kawasan 
konservasi Cagar Alam Kakenauwe dan Suaka 
Margasatwa Lambusango. Adapun tujuan dilakukan 
penelitian ini selain untuk mengungkap  secara khusus 
keanekaragaman lumut di kedua kawasan konservasi 
tersebut, juga untuk melengkapi data keanekaragaman 
Flora lumut Sulawesi serta menambah jumlah koleksi lumut 
di Herbarium Bogoriense. 

BAHAN DAN METODELOGI 

Lokasi penelitian.  
Penelitian dilakukan di kawasan konservasi Cagar Alam 

Kakenauwe dan Suaka Margasatwa Lambusango, yang 
masih termasuk dalam wilayah  kecamatan Lasalimu. 
Lokasi penelitian terletak 40 - 60 Km sebelah utara kota 
Bau bau ke arah  kecamatan Maligano dengan ketinggian 
15 - 100 m di atas permukaan laut. Secara geografis lokasi 
penelitian di Cagar Alam Kakenauwe terletak pada 
koordinat 5° 10' 24" LS dan 122° 55' 01" BT, sedangkan di 
Suaka Margasatwa Lambusango pada koordinat 5  12  22
LS dan 122  55  41  BT. Secara umum keadaan fisik dan 
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vegetasi di kedua lokasi penelitian  cukup bagus meskipun 
di beberapa tempat tampak tonggak-tonggak pohon bekas 
penebangan liar. Tipe vegetasinya dapat dibedakan 
menjadi tiga yaitu tipe vegetasi semak belukar, hutan 
sekunder dan hutan primer dataran rendah. Kedua 
kawasan konservasi ini termasuk dalam tipe ekosistem 
hutan dataran rendah. Topografinya  datar sampai berbukit 
dengan kemiringan lahan berkisar antara 5-300.  Tipe 
tanahnya termasuk tanah liat berpasir dan berbatu cadas. 
Waktu pelaksanaan penelitian pada tanggal 3 - 16 Juli 
2005. 

Metodologi penelitian 
Metode eksplorasi dan koleksi flora dilakukan dengan 

cara jelajah, yaitu menjelajahi setiap sudut suatu lokasi 
yang dapat mewakili tipe-tipe ekosistem ataupun vegetasi 
di kawasan yang diteliti (Rugayah dkk, 2004). Semua jenis 
tumbuhan lumut yang dijumpai di lapangan diambil contoh 
herbariumnya. Setiap spesimen lumut yang dikoleksi diberi 
nomor koleksi dan dicatat data lapangannya. Data 
lapangan perlu dicatat antara lain substrat atau tempat 
tumbuh, habitat, warna, ketinggian tempat dan 
pemanfaatannya jika ada. Pengambilan contoh lumut 
diusahakan selengkap mungkin yang meliputi fase atau 
generasi gametofit (tumbuhan lumutnya sendiri) dan 
generasi sporofit (bagian yang menghasilkan spora). 
Semua spesimen lumut yang diambil diawetkan dengan 
cara dikering anginkan agar tidak rusak (lembab dan 
berjamur). Identifikasi dilakukan di Herbarium Bogoriense 
menggunakan beberapa buku acuan sbb: ’ Mosses of The 
Philippines’ (Bartram, 1939); ‘A Handbook of  Malesian 
Mosses volume 1 ‘ (Eddy,1988); ‘A Handbook of  Malesian 
Mosses volume 2 ‘(Eddy, 1990); ‘A Handbook of  Malesian 
Mosses volume 3 ( Eddy, 1996). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kawasan konservasi cagar alam Kakenauwe dan suaka 
margasatwa Lambusango letaknya berdampingan dan 
hanya dipisahkan oleh jalan raya. Cagar alam Kakenauwe 
dinamakan demikian karena terletak di kaki sungai 
(Kakena=kakinya; uwe = sungai) yang mengalir melalui 
kawasan ini yaitu sungai Punakuno. Kondisi lingkungan 
disekitar sungai ini agak terbuka dan banyak ditemukan 
bebatuan. Tumbuhan lumut yang dikoleksi sekitar sungai ini 
umumnya bersubstrat batuan, jarang ditemukan 
menggantung di ranting pepohonan di tepi sungai maupun 
hutan disekitarnya. Di lingkungan hutan primer mempunyai 
topografi datar hingga bergelombang, lantai hutannya 
berupa batu cadas. Pada kondisi medan seperti ini jarang 
ditemukan lumut tumbuh melimpah serta 
keanekaragamannyapun juga rendah. Pada lokasi yang 
bergelombang ditemukan anggota suku Fisidentaceae dan 
Thuidiaceae yang tumbuh dominan di batu cadas, selain itu 
juga ditemukan  beberapa jenis anggota suku Hypnaceae.  
Pada sisi lainnya yang bertopografi datar dengan vegetasi 
cukup rapat,kelembaban relatif tinggi dan lantai hutan 
berupa tanah berserasah, ditemukan populasi lumut yang 
cukup melimpah. Lumut-lumut di lokasi ini umumnya 
tumbuh menggantung di ranting-ranting pohon, menempel 
di batang pohon, daun atau serasah.   Anggota kelompok 
lumut daun (“musci”) yang ditemukan antara lain: suku 
Calymperaceae, Pterobryaceae, Neckeraceae, dan 
Meteoriaceae menggantung di ranting atau merambat di 
batang pohon. Sedangkan di lantai hutannya ditumbuhi 

oleh lumut anggota suku Fissidentaceae,Thuidiaceae, dan 
Hypnaceae.  

Kondisi lingkungan di kawasan suaka margasatwa 
Lambusango tidak jauh berbeda dengan Cagar Alam 
Kakenauwe yang terletak disebelahnya, demikian juga tipe 
vegetasi hutannya. Koleksi lumut di kawasan suaka 
margasatwa ini dilakukan di sepanjang sungai dan lereng 
perbukitan yang mengarah ke kecamatan Lawele. 
Keanekaragaman jenis lumut di kawasan ini pada 
umumnya sama dengan di Cagar Alam Kakenauwe. 
Namun kemelimpahan populasi lumutnya banyak 
ditemukan di pinggir-pinggir sungai dengan kondisi 
lingkungan lebih lembab dan teduh serta kurang berbatu. 
Lumut-lumut tersebut tumbuh menggantung di ranting-
ranting pohon yang mengarah ke sungai. Keanekaragaman 
dan populasi lumut di lereng perbukitan sangat rendah.  

Dari hasil eksplorasi dan koleksi lumut di kedua 
kawasan konservasi telah teridentifikasi sebanyak 14 jenis 
lumut daun yang tergolong dalam 12 marga dan 8 suku. 
Untuk mengetahui lebih rinci dari ke empat belas jenis 
lumut daun tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

Kunci menuju suku 
1a. Daun tersusun dalam dua deret .................................  2 
1b. Daun tersusun lebih dari dua deret  ............................  3 
2a.  Batang tumbuh tegak, kadang-kadang bercabang, di 

sisi adaksial daun terdapat duplikat daun berbentuk 
seperti perahu (‘vaginant lamina’) .........  Fissidentaceae 

2b.  Batang merayap, cabang tumbuh tegak, daun tersusun 
dalam dua sisi  menyerupai bulu ayam tanpa duplikat 
daun .................................................... Phyllogoniaceae

3a.  Batang sangat pendek atau tidak ada, biasanya 
tumbuh tegak  .................................... Calymperaceae 

3b. Batang memanjang, tumbuh merayap ......................... 4 
4a.  Cabang tumbuh  menggatung ..................................... 5 
4b. Cabang  merayap atau menjalar ................................. 6 
5a. Berperawakan besar, daun tersebar tidak 

bergelombang ......................................... Pterobryaceae 
5b. Berperawakan sedang, daun pipih bergelombang

 ................................................................. Neckeraceae 
6a. Percabangan menyirip rangkap, teratur, daun dengan 

parafilia  ...................................................... Thuidiaceae
6b. Percabangan menyrip tidak beraturan ........................  7 
7a. Cabang berdaun padat  (berdesakan) ....  Meteoriaceae 
7b. Daun-daun pada cabnag  tidak berdesakan (padat)

 .................................................................... Hypnaceae 

Calymperaceae 
Umumnya tumbuh tegak (acrocarpus), mengelompok, 

jarang menjalar (pleurocarpus) kecuali marga Mitthyridium. 
Ujung daun kadang-kadang terdapat reseptakel berbentuk 
seperti kuncup (gemma). Sporofit  terminal. Tiga marga dari 
suku ini ditemukan di lokasi penelitian.  

Kunci menuju marga: 
1a. Tumbuh tegak, berdaun ramping   ..............................  2 
1b. Tumbuh merayap ......................................  Mitthyridium 
2a. Bagian tepi daun mempunyai sel-sel pembatas

 .................................................................. Syrrhopodon 
2b. Bagian tepi daun tidak dengan sel-sel pembatas

 ................................................................... Calymperes 

Calymperes Sw. ex F. Web., Tab. Calyptr. Operc. (1813).
Daun linear hingga subulate, atau pendek dan berligula; 

sel-sel lamina rata. Seta kurang dari 2 mm panjangnya, 
halus; kapsul tegak, silindris; kaliptra besar dan persisten. 
Di kawasan Malesia terdapat 24 jenis,18 jenis di antaranya 
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terdapat di Filipina (Ellis & Tan, 1999)  di lokasi penelitian 
ditemukan 2 jenis yang dapat dibedakan sbb: 
1a.  Habitus berukuran relatif kecil, berbatang dengan daun 

mengkerut jika kering  ......................  Calymperes afzeli 
1b.  Habitus berukuran medium, tidak mempunyai batang 

atau berbatang pendek, pangkalnya berakar
 .................................................... Calymperes serratum

 Calymperes afzeli Sw., Jahrb. Gewachsk. 1:3 (1818) 
Sinonim: Calymperes vriesii Besch.,  Annl. Sci. Nat. Bot., Ser. 8(1): 
268, 307 (1896).  

Habitus berukuran agak kecil. Daun panjang, bagian 
pangkal tegak, mengkerut dan menggulung jika kering, tepi 
daun menebal, kosta berakhir sebelum ujung daun. Sel-sel 
lamina kecil membundar atau persegi, terdapat sel-sel 
kosong yang sangat berbeda bentuknya dengan sel-sel 
lamina.

Ekologi dan persebaran: Umumnya tumbuh diranting 
pohon,perakaran yang terbuka, kayu lapuk, kayu mati dan 
kadang-kadang di bebatuan lembab di hutan dataran 
rendah pada ketinggian 100-800 m di atas permukaan laut. 
Jenis ini tersebar luas di kawasan tropis (Eddy, 1990; Ellis 
& Tan, 1999). Pada pengecekan  spesimen koleksi 
Herbarium Bogoriense, jenis ini di Sulawesi pernah 
dikoleksi oleh A. Touw & M. Snoek 24707 & 24471 di 
Rantepao, Tanatoraja, Sulawesi Selatan, sedangkan di 
lokasi penelitian jenis ini ditemukan tumbuh di batang 
pohon. 

Calymperes serratum Braun & C. Mull., Syn. Musc. Frond. 
1:527 (1849) 
Sinonim: Calymperes subserratum Fleisch., Musci Fl. Buitenzorg 1: 
245 (1904); Calymperes clemensiae Broth., Philipp. J. Sci. C. Bot. 
8:69 (1913) 

Koloni hijau pudar, tidak berbatang atau batang sangat 
pendek, mempunyai percabangan bebas, rhizoid coklat 
kemerahan. Daun memita, pangkal pendek melebar, tepi 
bergigi tidak beraturan, kosta menonjol dibagian bawah. 
Sel-sel lamina kecil, berdinding tebal dengan lumen 
membundar telur. Sporofit jika ada, panjang setanya 4-6 
mm.

Ekologi dan persebaran: Umumnya tumbuh ranting 
pohon, sebagian besar di hutan dataran rendah dan jarang 
ditemukan pada ketinggian lebih dari 1000 m di atas 
permukaan laut (Ellis & Tan, 1999). Jenis ini tersebar di  
Afrika tropis, Sri Lanka dan Thailand hingga Malesia, 
Polynesia dan Australia bagian utara (Eddy, 1990). Pada 
pengecekan specimen koleksi Herbarium Bogoriense, jenis 
ini di Sulawesi (kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara) 
pernah dikoleksi Oleh Tahan Uji (4794, 4788, 4793), 
sedangkan di lokasi penelitian ditemukan tumbuh di batang 
pohon. 

Mitthyridium H. Rob., Phytologia 32: 432 (1975) 
Batang primer menjalar, bercabang tegak, memberkas, 

hijau atau kekuningan; rhizoid melimpah. Daun-daun 
cabang menyebar, lamina bergelombang, berkerut dan 
keriting jika kering; pangkalnya terdapat sel-sel jernih, tepi 
berpembatas lebar, ujungnya runcing hingga tumpul. Kosta 
berkembang baik, biasanya berakhir sebelum ujung daun, 
halus di bagian pangkal, dan kasar di bagian atas, pita 
stereid berkembang baik. Sel-sel lamina bagian atas kecil, 
transparant, berpapila banyak. Sel-sel alar berukuran 
besar, mendominasi pangkal daun, sel-sel leukosis persegi, 
berlubang besar di luarnya. Seta ramping, halus; kapsul  
silindris. Hanya satu jenis yang ditemukan dilokasi 
penelitian. 

Mitthyridium undulatum (Dozy & Molk.) Robinson, 
Phytologia 32:435 (1975) 
Sinonim:Codonoblepharum undulatum Dozy & Molk., Annls Sci. 
nat. Bot., Ser.  3,2: 301 (1844); Syrrhopodon adpressus  Broth., 
Ofvers. finska Vatensk. Soc. Forh. 40: 166 (1898); Thyridium 
geheebii (Par.) Fleisch., Bot. Jb. 55: 29 (1917); Thyridium binsteadii
(Ther. & Dix.) Broth., Naturl. Pflanzenfam., 2nded., 10: 236 (1924); 
Thyridium pungens (Dix.) Broth., Naturl. Pflanzenfam., 2nded., 11: 
527 (1925); Mitthyridium adpressum (Broth.) Robinson, Phytologia 
32: 432 (1975) 

Berukuran medium, lebih kecil dari M. fasciculatum dan 
lebih besar dari M. jungquilianum. Panjang cabang 
mencapai 4 cm. Daun tersebar tegak jika basah, kadang-
kadang kaku. Sel-sel lamina bagian atas tidak beraturan. 
Sel-sel kosong menempati ¼ - 1/3 panjang daun. Gemma 
(kuncup) jika ada terbentuk pada permukaan adaxial kosta. 
Sporofit jarang ditemukan.  

Ekologi dan persebaran: Umum ditemukan mendekati 
pantai di kawasan Asia Tropis, Malesia dan Polynesia 
(Eddy, 1990). Pada pengecekan spesimen koleksi 
Herbarium Bogoriense jenis ini di Sulawesi pernah di 
koleksi oleh Touw & Snoek 24344 & 24448 b di 
Rantepao,Tanatoraja, Sulawesi Selatan, sedangkan di 
lokasi penelitian ditemukan tumbuh di batang pohon. 

Syrrhopodon Schwaegr., Sp. Musc. Frond. Suppl. 2: 110 
(1824). 

Merupakan marga yang heterogen, tumbuh tegak 
memberkas, rhizoid muncul di bagian yang lebih tua, tinggi 
mencapai 10 cm. Batang tipis, sederhana atau bercabang, 
berwarna gelap. Daun bervariasi, biasanya ramping, 
berpembatas, tegak, pangkalnya mengelilingi dan melekat 
pada batang, kosta halus atau berpapila, biasanya ditutupi 
oleh selapis sel-sel pendek, berakhir pada atau mendekati 
ujung daun, bagian ujung biasanya menghasilkan gemma 
(Kuncup). Sel-sel lamina berkhlorofil sedangkan 
pembatasnya terdiri dari sel-sel memanjang, bagian 
pangkal daun didominasi oleh sel-sel kosong, berbentuk 
persegi , jernih, berdinding tipis. Kapsul muncul dari seta 
yang tipis dengan bermacam-macam ukuran (biasanya 4-
15 mm), silindris, tutup kapsul tegak, berseludang-
berparuh; peristom sederhana, terdiri dari 16 gigi, ramping, 
berpapila kasar; kaliptra relatif ramping, gugur jika tua.  
Hanya satu jenis yang ditemukan diloksi penelitian.

Syrrhopodon spiculosus Hook. & Grev.,  Edinb. J. Sci. 3: 
226 (1825). 
Sinonim: Syrrhopodon horridulus Fleisch., Musci Fl. Buitenzorg 
1:208 (1904); Syrrhopodon ledruanus C. Mull. ex Dix., J. Linn. Soc. 
Bot. 43:299  (1916); Syrrhopodon patulifolius Ther.& Dix., dalam J. 
Linn. Soc. Bot. 43:299 (1916); Syrrhopodon rectifolius Dix., Bull. 
Torrey bot. Club 51:230 (1924); Syrrhopodon albovirens Bartr., 
Brittonia 9:37 (1957). 

Tumbuhan berukuran kecil, hijau muda, tinggi mencapai 
4 cm. Daun tegak, bagian pangkalnya tidak berwarna dan 
ramping, tepinya berpembatas, tepi bagian atas 
menggulung, ujung tumpul atau runcing melebar, bergerigi, 
kosta berakhir di bawah ujung daun, gemma (kuncup) yang 
dihasilkan biasanya melimpah. Sel-sel daun berdinding 
tebal, persegi, sel-sel pembatas di tepi daun bagian bawah 
membentuk pita ramping terdiri dari sel-sel rectangular 
yang berdinding tebal. Sporofit jika ada dengan seta 6-10 
mm panjangnya, kapsul tegak,  silindris.  

Ekologi dan persebaran: umumnya tumbuh di batang 
pohon, ranting atau kayu lapuk di tempat lembab dan teduh 
di hutan dataran rendah (Ellis & Tan, 1999). Daerah 
persebarannya mulai dari India dan Sri Lanka  hingga 
Thailand; Kamboja, seluruh Malesia hingga Polynesia dan 
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Australia bagian utara (Eddy, 1990). Jenis ini di lokasi 
penelitian ditemukan tumbuh di atas tanah lembab di dalam 
hutan primer. 

Fissidentaceae 
Suku ini hanya mempunyai satu marga yaitu Fissidens.

Karakter pokok yang dimiliki adalah  generasi gametofit, 
terpusat pada daunnya yang tersusun dua deret 
(distichous)  dan masing-masing mempunyai duplikat daun 
berbentuk seperti perahu di sisi adaksialnya, disebut 
“vaginant lamina”. Adapun marga ini berperawakan seperti 
pakis, pucuk tegak atau melengkung horizontal. Daun pipih, 
berkosta; tepinya kadang-kadang berpembatas. Sel-sel 
lamina bervariasi, halus, berpapila atau bermamila. Seta  
beberapa atau 2 mm, halus atau berpapila; kapsul kecil, 
silindris pendek, tegak atau menggantung, tutupnya 
berparuh. Peristom jika tidak mereduksi bergigi ganda 
jumlahnya 16. Marga ini terdiri dari beberapa ratus jenis, 
yang tersebar  di seluruh dunia dan ditemukan dalam 
beberapa tipe habitat. Dilaporkan bahwa kehadiran marga 
ini di kawasan Malesia cukup baik (Eddy, 1988), tetapi di 
lokasi penelitian hanya ditemukan satu jenis.

Fissidens cristatus Wils. ex Mitt.,  J. Linn. Soc. Bot. Suppl. 
1: 137 (1859)

Tumbuhan hijau kuning hingga coklat emas, sederhana. 
Daun melengkung, keriting jika kering, lanset, ujungnya 
runcing, kadang-kadang bergigi kasar dan tidak teraturan, 
kosta kuat dan menonjol, ’vaginant lamina’ menempati 3/5-
2/3 panjang daun. Sel-sel lamina kecil , bermamila, 
berdinding tebal, 3-4 deret sel di bagian tepi  berukuran 
lebih besar membentuk pita marginal. Seta sering lebih dari 
satu setiap batang, panjang 5 -10 mm, kapsul berukuran 
besar untuk genus ini, kadang-kadang merunduk dan tidak 
simetris.

Ekologi dan persebaran: umumnya ditemukan pada 
batuan lembab di area pegunungan, di lokasi penelitian 
ditemukan tumbuh pada batu cadas di hutan. 
Persebarannya: daerah temperate dan kawasan Malesia 
yang hanya ditemukan  di Jawa dan Filipina (Eddy, 1988) 

Catatan. Jenis ini merupakan rekaman baru (’new 
record’) bagi Sulawesi yang didasarkan dari laporan Eddy 
(1988) dan hasil pengecekan spesimen koleksi Herbarium 
Bogoriense tidak pernah ditemukan koleksi berasal dari 
Sulawesi. 

Hypnaceae 
Tumbuhan berukuran kecil hingga agak besar, biasanya 

mengkilat, menjalar, padat dan membentuk jalinan. Batang 
merayap, sering bercabang menyirip atau agak menyirip. 
Daun membundar telur atau membundar telur lanset, 
ujungnya meruncing, sering melengkung pada satu arah; 
kosta pendek dan rangkap atau tidak ada. Sel-sel sebagian 
besar linear, ujung dinding selnya saling tumpang tindih, 
halus atau berpapila; sel-sel alar kecil dan kurang berbeda 
nyata dengan sel-sel lainnya. Seta memanjang, ramping, 
halus; kapsul membulat telur, tidak simetris, mendatar atau 
menggantung; peristom biasanya rangkap, tutup kapsul 
pendek, kaliptra mengangguk. Suku ini terdiri dari banyak 
marga dan hanya satu marga dan satu jenis yang 
ditemukan di lokasi penelitian. 

Ctenidium lychnites (Mitt.) Broth., E & P. Pflanzenfam. Ed. 1 
Musci  1048 (1909) 
Sinonim: Stereodon lychnites Mitt., Journ. Linn. Soc. Suppl. 1 Bot 
(Musci.Ind. Or.) (1859) 114. 

Berukuran medium, mengkilat, hijau kekuningan atau 
keemasan, membentuk bantalan yang tebal. Batang 
menjalar, panjang mencapai 4 cm, bercabang menyirip 
tidak teratur. Daun-daun batang  membundar telur, 
bercuping pada pangkalnya, melengkung, ujung meruncing, 
bergerigi kuat dan tajam. Sel-sel memanjang. Daun-daun 
cabang lebih kecil, pangkal membundar telur, ujungnya 
berduri atau bergerigi tak beraturan. Seta 1,5-2 cm 
panjangnya, merah, kapsul besar, membulat telur-silindris, 
menebal dibagian belakang, tutup kapsul mengerucut 
tajam, kaliptra tidak tampak.

Ekologi dan persebaran: Umumnya tumbuh di bebatuan 
atau batang pohon di  Khasia, Nilghiri, dan Ceylon 
(Bartram, 1939), sedangkan menurut Nishimura (1985), 
jenis ini tersebar di India dan Ceylon. Di lokasi penelitian 
tumbuh di batu cadas di hutan Cagar alam Kakenauwe.  

Catatan. Jenis ini merupakan rekaman baru bagi 
Sulawesi, didasarkan pada laporan Bartram (1939) dan 
Nishimura (1985) serta hasil pengecekan spesimen koleksi 
Herbarium Bogoriense  yang tidak menemukan koleksi dari 
Sulawesi, koleksi yang tersimpan hanya satu berasal dari 
Flores.  

Meteoriaceae 
Berperawakan ramping atau kekar, sering menggantung 

di pohon dalam masa yang berbulu. Batang primer 
berbentuk benang, menjalar, batang sekunder memanjang, 
membelit,  bercabang, berdaun padat. Daun membundar 
telur-lanset, meruncing, biasanya kosta tunggal, ramping, 
berakhir di bawah ujung daun. Sel-sel memanjang, sering 
berpapila. Kapsul ramping dan menonjol di atas seta yang 
pendek, peristom rangkap, bertutup pendek, kaliptra kecil, 
mengangguk. Suku ini terdiri dari beberapa marga, salah 
satu diantaranya marga Barbella. Satu jenis yang 
ditemukan di lokasi penelitian  

Barbella enervis (Mitt.) Fleisch., E. & P. Pflanzenfam.ed.1 
Musci (1906) 824 
Sinonim: Meteorium enerve Mitt., Journ. Linn., Soc. 13 (1873) 317 

Berperawakan ramping, lembut, coklat muda, mengkilat. 
Batang sekunder mencapai 20 cm atau lebih panjangnya, 
bercabang menyirip, sebagian besar memanjang 
membentuk seperti cambuk. Daun bagian bawah tersebar, 
pipih, membundar lanset, pangkalnya bercuping, perlahan-
lahan meramping hingga ujungnya meruncing linear, tak 
berkosta, tepi bergigi. Daun-daun cabang berbentuk 
cambuk lebih pipih, lebih ramping, ujungnya berbentuk 
kapiler panjang, sel-selnya berpapila. Sporofit jarang 
terlihat.

Ekologi dan persebaran: umumnya tumbuh di batang-
batang pohon dan tersebar di Himalaya, Ceylon, Australia, 
Pulau Lord Howe dan New Caledonia (Bartram, 1939). Di 
lokasi penelitian jenis ini di temukan tumbuh di atas daun di 
kawasan Cagar Alam kakenauwe. 

Catatan: Jenis ini merupakan rekamam baru  bagi 
Sulawesi didasarkan oleh laporan Bartram (1939) dan 
didukung oleh hasil pengecekan spesimen koleksi 
Herbarium Bogoriense yang tidak pernah ditemukan koleksi 
berasal dari Sulawesi, spesimen yang ada berasal dari 
Jawa dan Nugini.  

Neckeraceae 
Berperawakan ramping atau kekar, mengkilat. Batang 

primer berbentuk benang, menjalar, batang sekunder tegak 
atau menggantung, bercabang menyirip, sangat pipih. Daun 
rata, sering bergelombang transversal, ujung pendek, kosta 
tunggal, jarang rangkap dan pendek. Sel-sel halus, segi 
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enam membundar ke arah ujung, linear ke arah pangkal. 
Sporofit lateral, muncul pada cabang batang sekunder, 
kapsul dengan peristom rangkap. Dua marga ditemukan di 
lokasi penelitian. Keduanya dapat dibedakan dengan jelas 
dari pertumbuhan dan sistem percabangannya. 
1a. Percabang menyirip teratur, tegak dan menyerupai 

pohon.  ...............................................  Homaliodendron
1b. Percabang menyirip tidak teratur  dan tumbuh 

menggantung ............................................. Neckeropsis

Homaliodendron Fleisch., Hedwigia 45: 72 (1906) 
Berperawakan seperti pohon. Batang sekunder 

bercabang ganda atau rangkap tiga dari satu tangkai 
berkayu, menyebar, sangat pipih dan kadang-kadang 
ramping. Daun-daun tidak bergelombang, bergigi kasar di 
ujung, spathula membundar, agak rata, kosta tunggal, 
halus, berakhir di pertengahan daun. Sel-sel rhomboid, 
halus, bagian pangkal lebih memanjang. Seta pendek, 
kapsul membulat telur- silindris, peristom rangkap, gigi 
transversal beralur di bagian bawah, kaliptra kecil, berbulu. 
Satu jenis yang ditemukan di lokasi penelitian. 

Homaliodendron exiguum (Doz. & Molk.) Fleisch., Laubmfl. 
Java 3: 879 (1907). 
Sinonim: Homalia exigua Bryol. Jav., Bryol. Jav. 2: 55 (1863)  

Berperawakan ramping, hijau cerah, jarang memberkas. 
Batang sekunder liat, panjang mencapai 5 cm, 
percabangan menyebar, cabang pipih, membentuk cambuk 
di ujungnya. Daun-daun bagian bawah kecil, pipih,  bagian 
atas melebar, menyebar, pipih. Spatula melebar, 
membundar di bagaian atas dan bergigi membulat 
dipersimpangan ujungnya, kosta berakhir mendekati 
pertengahan daun. Sel-sel membundar telur, halus, dinding 
sel menebal, perlahan-lahan memanjang ke arah pangkal. 
Daun-daun cabang lebih kecil dan lebih membundar. 
Sporofit jarang ditemukan.  

Ekologi dan persebaran: umumnya tumbuh di batang 
pohon, sering membentuk bantalan kecil di ranting pohon 
bersama dengan jenis lainnya,  tersebar di Himalaya, 
Ceylon, Semenanjung Malaya, Sumatra, Jawa, Sulawesi, 
Australia dan New Guinea (Bartram, 1939). Di lokasi 
penelitian jenis ini  tumbuh di batang pohon tepi sungai di 
kawasan hutan suaka margasatwa Lambusango. 

Neckeropsis Reichd’t., Novara Exped. Bot. 1 : 181 (1870) 
Berperawakan ramping atau kekar, mengkilat, 

bercabang menyebar, batang sekunder sangat pipih. Daun 
tersusun 4 deret, tersebar mendatar, biasanya 
bergelombang, ujung membundar lebar, kosta tunggal 
berakhir pada pertengahan daun atau rangkap dan pendek. 
Sel-sel halus, romboid pendek di ujung, memanjang di 
pangkal. Kapsul tenggelam dalam daun-daun pelindung 
yang besar, peristom rangkap, kaliptra kecil, berambut. 
Satu jenis yang ditemukan dilokasi penelitian.  

Neckeropsis lepineana (Mont.) Fleisch., Laubmfl. Java 3: 
879 (1907) 
Sinonim: Neckera lepineana Mont.,  Ann. Sci. Nat. 107; Syll. 23 
(1848) 

Berperawakan kekar, hijau kekuningan, mengelompok, 
menggantung. Batang sekunder mencapai 30 cm 
panjangnya, bercabang tidak beraturan. Daun 
bergelombang, ujung bergerigi kecil, kosta pendek dan 
halus, berbentuk garpu tidak sama panjang. Sel-sel daun 
romboid, tebal dinding sel tidak sama. Sporofit pendek, 
bercabang lateral, kapsul dengan gigi peristom berpapila.  

Ekologi dan persebaran: Umumnya tumbuh di batang 
pohon atau ranting, tersebar di Afrika Timur, Malesia, Pulau 
Pasifik hingga Hawaii (Bartram, 1939). Menurut laporan 
Touw (1962) di beberapa tempat di Sulawesi pernah 
dilakukan koleksi  dari jenis ini yaitu di Sulawesi Utara: 
Minahasa (De Vriese, s.n.), Rurukan (Hose, s.n.) dan 
Tomohon (Westernberg, s.n.), di Sulawesi Selatan: 
Pankadjene (Teijsmann MAI 437), Tjamba (Simon Thomas, 
s.n.), dan Bantimurung ( Buwalda 3767). Dilokasi penelitian 
jenis ini ditemukan tumbuh di batang pohon pinggir sungai 
kawasan Suaka Margasatwa Lambusango. 

Phyllogoniaceae 
Sangat mengkilat dengan cabang menyebar, batang 

sekunder sangat pipih. Daun kaku, dua deret, berhadapan,  
seperti perahu, ujung tumpul, tidak berkosta. Sel-sel linear, 
halus. Salah satu marga dan satu jenis dari anggota suku 
ini ditemukan di lokasi penelitian. 

Orthorrhynchium phyllogonioides (Sull.) E.G. Britt., in Herb. 
Sinonim: Neckera phyllogonioides Sull., Proc. Amer. Acad. 3: 181 
(1855); Wilkes U.S. Explor. Exped. 20 pl.17a (1859); 
Orthorrhynchium philippinense C.M., Linnaea 30 (1869) 

Batang sekunder tegak, kaku, sederhana, mengkilat, 
hijau muda, panjang mencapai 4 cm. Daun tersebar tegak, 
tepinya rata, mencapai 3 mm panjangnya, berkosta sangat 
pendek dan halus. Sel-sel daun linear, kadang-kadang 
seperti cacing, lebih pendek dan lebih lebar dibagian 
pangkal dan ujung daun, sel-sel alar jernih, lebih kecil dari 
sel yang lain,  terkumpul pada satu sisi. Sporofit jarang 
ditemukan.  

Ekologi dan persebaran: umumnya tumbuh di batang 
pohon, tersebar di  Jawa, New Guinea dan Pulau Chrismast 
(Bartram, 1939). Di lokasi penelitian jenis ini hanya di 
temukan di kawasan hutan Suaka margasatwa 
Lambusango, tumbuh di bebatuan. Pada eksplorasi di 
tempat lain di Pulau Buton (Cagar Alam Kakenauwe, 2005 
dan Suaka margasatwa Buton Utara, 2003 & 2004) dan 
pengecekan koleksi herbarium  yang tersimpan di 
Herbarium Bogoriense tidak pernah menemukan jenis ini 
berasal dari Sulawesi, dengan demikian  maka dapat 
dilaporkan bahwa Orthorrhynchium phyllogonioides
merupakan rekaman baru bagi Sulawesi. 

Pterobryaceae 
Berperawakan besar, sering menyerupai pohon. Batang 

sekunder berkayu, kaku, berdaun pada pada semua 
sisinya, sederhana atau bercabang. Daun membundar, 
meruncing, kosta tunggal atau rangkap dan pendek. Sel-sel 
memanjang, incrassate dan porus, biasanya halus, sel alar 
sering berkembang baik. Seta biasanya pendek, kapsul 
halus, peristom rangkap, tutup berparuh pendek, kaliptra 
kecil. Salah satu marga dan satu jenis dari anggota suku ini 
ditemukan di lokasi penelitian 

Garovaglia plicata  (Nees) Endl., Gen. Pl. 590:57 (1836-
1850)  

Batang sekunder kaku, hijau keemasan di ujung dan 
coklat di bawah, panjang mencapai 8 cm, tegak atau 
melengkung, pipih, biasanya sederhana. Daun mencapai 6 
mm panjangnya, membundar telur melebar- melanset, 
terlipat atau kadang-kadang bergelombang, bergerigi tajam 
ke arah ujung. Sel-selnya ramping, elip, berdinding porus, 
linear kearah pangkal, sel alar berkembang baik. Daun 
pelindung beberapa, kapsul tenggelam, seta sangat 
pendek.  
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Ekologi dan persebaran: umumnya tumbuh di batang 
pohon, tersebar di Sikkim, Filipina, Sumatra, Jawa, 
Sulawesi dan Seram (Bartram, 1939), sedangkan di lokasi 
penelitian ditemukan di batang pohon di pinggir sungai di 
kawasan Suaka Margasatwa Lambusango. 

Thuidiaceae
Berperawakan ramping atau kekar, tidak mengkilat. 

Batang bercabang banyak, sering menyrip teratur 2 atau 3 
kali, biasanya berparafilia. Daun sering dua bentuk, daun 
cabang lebih kecil dan terdeferensiasi dengan baik, 
membundar telur, cekung, berujung pendek; kosta tunggal, 
kaku. Sel-sel kecil, membundar, berpapila. Seta 
memanjang, halus, kapsul mendatar, peristom rangkap, 
sempurna, tutup berparuh mengerucut; kaliptra biasanya 
berparuh, kadang berpapila atau hispid.  

 Thuidium Br. and Schimp.,  Bry. Eur. Fasc. 49 to 51 (1852). 
Pertumbuhannya memipih, membentuk jalinan seperti 

bulu. Batang menjalar, menyirip rangkap dua atau tiga, 
dengan parafilia melimpah. Daun dalam dua bentuk; daun 
batang lebih besar, melebar, pangkalnya menjantung, 
meruncing panjang; daun cabang kecil, membulat cekung, 
berujung pendek, kosta tunggal, sel-selnya membulat, 
berpapila; kapsul biasanya merunduk atau mendatar; tutp 
kapsul berparuh; peristom rangkap, sempurna, caliptra 
cuculate. Tiga jenis dari marga ini ditemukan dilokasi 
penelitian yaitu  Thuidium investe, Thuidium plumulosum,
dan Thuidium velatum. Perbedaan dari ketiga jenis ini dapat 
diuraikan sbb: 
1a. Tubuh berukuran kecil, cabang menyerupai kapiler

 ........................................................... Thuidium investe 
1b. Tubuh berukuran relatif besar  ...................................  2 
2a.  Batang memanjang, keras dan liat, bercabang 

menyirip ganda sangat teratur dan rapi, paraphylia 
padat  ......................................... Thuidium plumulosum

2b. Batang primer menjalar, berakar dan berparafilia, 
bercabang menyirip rangkap , teratur, cabang primer 
tersebar mendatar  ...........................  Thuidium velatum

Thuidium investe (Mitt.) Jaeg.,  Adumbr.2 : 318 (1876-1877) 
Sinonim: Hypnum investe Mitt., Hook. Journ. Bot. 355 (1856); 
Leskea investe Mitt., Juorn. Linn. Soc. Suppl. 1 (Musc.Ind.Or.)  135 
(1859) 

Berukuran kecil, lembut, membentuk jalinan berwarna 
hijau kecoklatan. Batang menjalar, meyirip ganda, 
paraphylia kecil, cabang seperti kapiler. Daun daun batang 
halus, mebundar telur, meruncing pendek; daun-daun 
cabang lebih kecil, membulat blunt, melengkung jika kering; 
kosta berakhir sebelum ujung daun, seta 1 cm panjangnya, 
halus pada bagian bawah, kasar pada bagian atas; kapsul 
relatif besar, mendatar, tutup kapsul panjang dan berparuh 
ramping.

Ekologi dan persebaran: umumnya ditemukan tumbuh 
di bebatuan dan tersebar di Burma (Bartram, 1939). Di 
lokasi penelitian ditemukan tumbuh pada kayu-kayu mati  di 
hutan cagar alam Kakenauwe.  

Berdasarkan laporan Bartram (1939) dan hasil 
pengecekan spesimen koleksi Herbarium Bogoriense tidak 
pernah menemukan koleksi berasal dari Sulawesi, 
spesimen yang ada berasal dari Kalimantan Timur, di 
koleksi oleh Heri Sudjatmiko (067) maka dapat dilaporkan 
bahwa jenis ini merupakan rekaman baru bagi Sulawesi. 

Thuidium plumulosum (Doz.& Molk.) Bryol. Jav., Bryol. Jav. 
2: 118 (1865) 

Sinonim: Thuidium meyenianum (Hampe) Doz. & Molk., Bryol. Jav. 
2: 121 (1865); Hypnum plumulosum Doz.& Molk., Ann. Sci. Nat. 
308 (1844); Hypnum meyenianum Hampe, Ic. Musc. (1844) pl. 8 

Koloni membentuk jaringan yang berbelit-belit , hijau 
tua. Batang memanjang, keras dan liat, tegak atau 
melengkung, bercabang menyirip ganda sangat teratur dan 
rapi, paraphylia padat, bermacam-macam bentuk. Daun 
pada batang tiba-tiba meruncing dari bagian yang lebar, 
pangkalnya segitiga-membundar telur, terlipat halus, 
tepinya melengkung; kosta berakhir sebagai ujung yang 
ramping. Daun cabang lebih kecil, membundar telur, 
berujung pendek, sel-sel apical dengan 2-3 papila. Sel-sel 
segi enam tak beraturan, dengan papilla tunggal diatas 
lumen. Seta kaku, berpapila, 2.5-3 mm panjangnya, kapsul 
menggantung, melengkung, oblong-silindris, peristom 
besar, kemerahan, tutup kapsul mengerucut berparuh, 
kaliptra cuculate.  

Ekologi dan persebaran: di kawasan Malesia umumnya 
ditemukan tumbuh di bagian dasar pohon (base of tree), 
kayu mati, dan bebatuan kapur, dominan pada ketinggian 
kurang dari 500 m dari permukaan laut (Touw & 
Haak,1989), namun dilokasi penelitian ditemukan tumbuh di 
bebatuan kali maupun cadas di kawasan Cagar Alam 
Kakenauwe.  

Thuidium velatum (Mitt.) Paris,  Index Bryologicus 1294 
(1898) 
Sinonim: Pelekium velatum Mitt.,  J. Linn. Soc. Bot. 10:176 (1868); 
Thuidium trachypodum sensu van den Bosch and van der Sande 
Lacoste, Arch. Ind. 2: 122 (1865) 

Tumbuhan hijau kekuningan, Batang utama 
memanjang, menjalar, berakar dan berparafilia, bercabang 
menyirip rangkap , teratur, cabang primer tersebar 
mendatar, 4-5 cm panjangnya. Daun batang tersebar tegak, 
ujungnya membentuk rambut, pangkalnya melebar 
menjantung, tepi melengkung ke dalam, kosta berakhir di 
ujung daun. Daun-daun cabang lebih kecil, membundar 
telur lebar, ujungnya pendek, tidak simetris dibagi oleh 
kosta, bergigi di seluruh , kosta berakhir sebelum ujung 
daun. Sel-sel daun persegi atau persegi enam, berpapila 
tunggal. Seta 1,5 cm panjangnya, melengkung ujungnya, 
kapsul mendatar atau merunduk, membulat telur pendek, 
tutup dengan satu pemanjangan dari paruh, kaliptra besar, 
melonceng.  

Ekologi dan persebaran: Di kawasan Malesia jenis ini 
ditemukan tumbuh dalam hutan dengan substrat berupa 
ranting pohon, akar, kayu lapuk, dan batu kapur, pada 
ketinggian mencapai 1000 m dan dominan di ketinggian 
kurang dari 500 m di atas permukaan laut (Touw & Haak , 
1989). Daerah persebarannya: Malesia, Siam, Kepulauan 
Pasifik hingga Samoa (Bartram, 1939). Hasil pengecekan 
spesimen koleksi Herbarium Bogoriense di Sulawesi jenis 
ini pernah dikoleksi oleh Kjellberg 2 & 12a di Bukit 
Watoewila, Tahan Uji sn. di Maligano, Pulau Buton dan H.J. 
Lam 2871 di Kaboengka, Pulau Boeton, sedangkan di 
kedua lokasi penelitian ditemukan tumbuh pada substrat 
berupa batu cadas.  

KESIMPULAN 

Dari hasil eksplorasi dapat diketahui bahwa 
keanekaragaman dan populasi flora lumut di kawasan 
Cagar Alam Kakenauwe dan Suaka Margasatwa 
Lambusango relatif rendah diakibatkan oleh kondisi 
lingkungan yang kurang memadai untuk pertumbuhannya. 
Lumut hanya ditemukan tumbuh pada lokasi yang 
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bervegetasi rapat, teduh, kelembaban cukup tinggi dan 
lokasi datar. Pada lokasi bergelombang dengan kemiringan 
tajam serta lantai hutan berupa batu cadas tidak banyak 
ditemukan. Lumut yang umum ditemukan di kedua 
kawasan konservasi adalah anggota dari marga Fissidens 
dan Thuidium. Sebanyak 14 jenis lumut daun telah dikoleksi 
dari kedua kawasan koservasi ini dan 5 jenis di antaranya 
merupakan rekaman baru bagi Sulawesi. 
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ABSTRACT 

 To examine the phosphatase alkaline activity of VA mycorrhizal fungi in the rizhosphere and in root, teak seedlings inoculated spores of 
VA mycorrhizal fungi were grown in sterilized soils.  Teak seedlings were fertilized with NPK fertilizer consisting three levels, i.e. 0; 0.0625; 
0.125 g per seedling.  Phosphatase alkaline in rizhosphere was measured in terms of pNP on soil dry weight basis, meanwhile alkaline
phosphatase activity in roots were quantified in using method developed by Tisserant.  The results showed that alkaline phosphatase 
activity increased on inoculated seedlings compare to with uninoculated. NPK fertilization of 0.0625 g per seedling and inoculation on teak 
seedlings showed alkaline phosphatase activity in range 90-201 EU, and in roots indicated in range 14-72%.  Gigaspora sp inoculation on 
teak seedlings was showing the highest of alkaline phosphatase activity. Increasing phosphatase alkaline activity relevant to hyphae 
growth, and increasing of root infection decreased alkaline phosphatase activity.  Arbuscular mycorrhizal inoculation increased seedling dry 
weight.   
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Key words: teak, alkaline phosphatase activity, Gigaspora sp, Glomus sp 

PENDAHULUAN 

Fosfatase di dalam zona rizosfer berperan penting 
membantu akar  menyerap hara, terutama fosfor ke dalam 
jaringan tanaman.  Aktivitas fosfatase di dalam rizosfer dapat 
berasal dari akar-akar tanaman, jamur tanah pada umumnya, 
jenis-jenis jamur mikoriza ekto dan endo atau dari bakteria, 
yang distimulasi oleh adanya bahan-bahan organik dan 
senyawa fosfat organik (Tarafdar & Marschner, 1994).  
Aktivitas fosfatase akar disebutkan Helal (1990), merupakan 
faktor yang signifikan mengefisiensikan serapan nutrisi dalam 
kondisi lingkungan hara terbatas.  Dari beberapa penelitian 
sebelumnya mikoriza arbuskula terbuki tersebar dalam tanah 
dan akar tanaman tingkat tinggi di berbagai ekosistem dan 
memberikan respon yang positip terhadap pertumbuhan 
inangnya (Harley, 1994; Tarafdar & Marschner., 1994; 
Tommerup, 1994; Brundrett et al., 1996; Clark, 1997; Joner et
al., 2000).  Dodd et al. (1987) cit Tarafdar & Marschner, 1994) 
menyebutkan telah ditemukan konsentrasi yang tinggi akan 
aktivitas fosfatase alkalin dalam rizosfer tanaman bermikoriza 
arbuskula dan diduga terkait pada sekresi jamur atau 
distimulasi  oleh akar-akar tanaman. Hal tersebut berkaitan 

dengan peran hifa eksternal untuk membantu menyerap hara 
kemudian mentransfernya ke tanaman (Tisserant et al., 1993; 
Gianinazzi & Ginaninazzi., 1994, Janos et al., 2001).  
Beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa 
meningkatnya konsentrasi fosfat terlarut di dalam tanah dapat 
menurunkan kemampuan infeksi jamur pada akar.  Penurunan 
ini karena terjadi hambatan pertumbuhan hifa eksternal dan 
laju perkembangannya, atau secara tidak langsung terbentuk 
faktor yang memengaruhi infeksi jamur mikoriza arbuskula 
(Moutoglis & Widden, 1996; van Der Heijden & Kuyper, 2001).  
Sebaliknya, ketika konsentrasi fosfat dalam larutan tanah 
dalam kondisi kritis, penambahan fosfat  dalam jumlah rendah 
dapat meningkatkan infeksi secara signifikan (Boddington & 
Dodd, 2002).   

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aktivitas 
fosfatase alkalin yang dihasilkan oleh tanaman jati bermikoriza 
dengan tiga takaran pupuk NPK, di dalam rizosfer dan dalam 
akar.

BAHAN DAN METODE 

Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap 
faktorial dengan dua faktor, faktor pertama  adalah inokulasi 
terdiri dari tiga taraf, kontrol dan dua inokulasi spora jamur 
mikoriza arbuskula, dan faktor kedua adalah takaran pupuk 
terdiri dari tiga takaran, dengan masing-masing sepuluh 
ulangan. 
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Bibit ditanam dalam pot berisi tanah asal hutan tanaman 
jati Tangen, Surakarta, dicampur dengan pasir 1:1 (v/v) 
yang disterilisasi sebelumnya. Tanah lapangan bertipe 
grumosol dengan ciri kimia tanah, yaitu pH 7,6 dengan 
kandungan karbon 1,8%, N total 0,2%, P tersedia 11,9 
ppm, kalium tertukarkan 0,5 me/100g, kalsium tertukarkan 
6,9 me/100g, magnesium tertukarkan 0,9 me/100g, 
kapasias pertukaran kation 30,8 me/100g, bahan organik 
3,2 % dan tekstur tanah lempung. Bibit jati diinokulasi 
dengan  spora jamur mikoriza arbuskula hasil isolasi tanah 
hutan tanaman jati dengan tanaman inang Centrocema 
pubescense.  Tipe jamur mikoriza arbuskula yang dijumpai 
yaitu Gigaspora sp diinokulasikan sebanyak 30 spora per 
bibit atau  Glomus sp sebanyak 50 spora per bibit. Sebelum 
diinokulasikan, spora disterilisasi dengan HCLO4 selama 
sepuluh detik, kemudian dibilas dengan akuades.  Bibit 
ditanam tanpa atau dengan pupuk NPK, berturut-turut 0 g, 
0,0625 g dan 0,125 g, yang masing-masing diberikan 
selama dua kali dalam masa percobaan. Bibit dirawat 
dalam  persemaian dan dipanen pada usia lima bulan.  

Bobot kering bibit diamati saat panen lima bulan (g), 
perkembangan asosiasi mikoriza arbuskula diamati melalui 
ekspresi infeksi akar (persentase infeksi dibandingkan 
keseluruhan akar yang diamati) sesuai prosedur Brundrett 
et al. (1996) dan perkembangan hifa mengikuti Sylvia 
(1994). Pengukuran aktivitas fosfatase alkalin di dalam 
akar  dilakukan sesuai prosedur Tisserant et al (1993).  
Akar direndam dalam larutan yang mengandung 0,1 M Tris-
acetat dengan 1 mg ml-1 -naphthyl phosphate Na salt dan 
1 mg ml-1 fast blue RR, dibiarkan semalam, dibersihkan 
dengan larutan akuades dan dicelupkan dengan larutan 
acid fuchsin dalam asam laktat. Cuplikan  disusun di atas 
gelas objek dan ditetesi dengan laktogliserol. Aktivitas 
fosfatase alkalin dinyatakan  dalam % dan menunjukkan 
besarnya aktivitas fosfatase dalam akar, ditandai dengan 
warna yang lebih gelap dihitung berdasarkan sekala, 
masing-masing 0 = 0%, 1 = 20%, 2 = 40%, 3 = 60%, 4 = 8-
%, dan 5 = 100%. 

Untuk menentukan  aktivitas fosfatase alkalin dalam 
rizosfer dilakukan dengan mengukur pNP, p-nitrophenol 
berdasarkan berat kering tanah (Tabatabai dan Bremer, 
Eivazi dan Tabatabai cit. Alef et al., 1998).  Sebanyak 1 g 
tanah cuplikan ditambahkan 0,25 ml toluene, 4 ml larutan 
bufer MUB  pH 11, 1 ml larutan p-nitrophenyl phosphate.
Campuran diinkubasikan dalam suhu 37 C, selama 1 jam 
dan ditambahkan CaCl2 0,5 M dan 4 ml NaOH 0,5 M. 
Setelah tercampur merata, selanjutnya campuran disaring 
dengan kertas whatman no 2 V. Hasil saringan selanjutnya 
diukur dengan spektofotometer dengan panjang gelombang 
400 nm. Aktivitas fosfatase alkalin dinyatakan dalam satuan 
unit enzim (EU =  g/ g   BKb/ jam(EU)g -nitrophenol/g/jam, 
pada suhu 37 C).

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan 
analisis sidik ragam dengan uji F terhadap peubah.  Jika 
terdapat pengaruh yang signifikan , maka dilanjutkan 
dengan uji jarak berganda Duncan untuk mengetahui 
besarnya perbedaan rata-rata antar perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bobot kering  
Tabel 1menunjukkan bibit jati tanpa inokulasi spora jamur 

mikoriza mencapai peningkatan bobot kering dalam kisaran 
15-78 %, dengan inokulasi spora Gigaspora sp dalam 

kisaran 26-148 % dan dengan inokulasi spora Glomus sp 
dalam kisaran 35-85 % dibandingkan kontrol (bibit tanpa 
diinokulasi dan tanpa diberi pupuk). Bobot  kering tajuk dan 
akar bibit jati yang diinokulasi  spora jamur mikoriza 
arbuskula meningkat lebih besar dibandingkan bibit yang 
tanpa diinokulasi.  Takaran pupuk yang meningkat tidak serta 
merta meningkatkan berat kering bibit jati, tetapi terkait pada 
inokulasi jamur mikoriza arbuskula.  Hal ini ditunjukkan bibit 
jati dengan inokulan spora jamur mikoriza arbuskula 
meningkatkan berat kering lebih besar daripada dengan 
menambahkan takaran pupuk dan tanpa memberi inokulan. 
Tanpa pupuk dengan inokulasi jamur mikoriza arbuskula 
menghasilkan  berat kering total lebih besar daripada yang 
tidak diinokulasi dan peningkatan terbesar terjadi pada  berat 
kering bibit jati yang diinokulasi spora Gigaspora sp, 
mencapai  58,21 % dibandingkan kontrol. Pupuk NPK 
dengan takaran rendah, 0,0625 g per bibit menghasilkan 
peningkatan  berat kering  dibandingkan kontrol yang paling 
besar, baik pada bibit yang tidak diberi inokulan maupun 
yang diberikan inokulan, dan di antara perlakuan pada 
takaran pupuk ini terbesar terjadi pada  berat kering total 
yang diinokulasi spora Gigaspora sp, mencapai 148 % 
dibandingkan kontrol.  Adapun pupuk dengan takaran  NPK 
tinggi, 0,125 g per bibit menghasilkan  berat kering bibit jati  
terbesar pada bibit yang diinokulasi Glomus sp, mencapai 
hanya 82 % daripada yang diinokulasi Gigaspora sp yang 
hanya mencapai 27 % dan keduanya lebih besar dibanding 
tanpa pemberian  inokulan.  Penelitian ini menunjukkan 
pemberian inokulan meningkatkan  berat kering total bibit jati, 
dan pemberian inokulan Gigaspora sp dengan pupuk NPK  
rendah menghasilkan  berat kering terbesar dan 
menunjukkan berbeda signifikan terhadap perlakuan lainnya.  
Pemberian pupuk berbeda signifikan dengan tanpa pupuk, 
demikian pula pemberian inokulan spora jamur mikoriza 
arbuskula terhadap yang tanpa diinokulasi dan tanpa pupuk.          

Efektivitas inokulasi jamur mikoriza arbuskula dapat 
dilihat dari rasio pucuk akar bibit.  Hasil menunjukkan rasio 
tampak rendah pada bibit dengan keterbatasan hara dan 
setiap tipe inokulan memberikan respon yang berbeda 
(Tabel 1).   

Tabel 1. Bobot kering bibit jati pada umur lima bulan dengan 
medium tanam asal tanah hutan tanaman jati 

Perlakuan
BKpc Bkak Bktot 

BK(Pc/AK)(gram) (gram) (gram) 
NMP0 0.14d  0.39u  0.53p

 0.36  
NMP1 0.45b 0.49zt  0.94n

0.91
NMP2 0.39c 0.22e  0.61op

 1.80  
GiP0 0.41b 0.62y 1.03n

0.67
GiP1 0.58a 0.73x 1.31m

0.79
GiP2 0.23c 0.43t  0.67o

0.55
GloP0 0.29c 0.43t  0.72o

0.68
GloP1 0.34b 0.64y  0.98n

0.53
GloP2 0.45b 0.51z  0.96n

0.88
Keterangan: NM=tanpa diinokulasi spora jamur mikoriza arbuskula; 
Gi=diinokulasi spora Gigaspora sp;  Glo= diinokulasi spora Glomus sp. 
P0=tanpa pemberian pupuk NPK; P1=pupuk NPK takaran 0,0625g; 
P2=pupuk  takaran 0,125 g.  
Angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang nyata berdasarkan uji Duncan dengan taraf uji 0,05. 

Pada pertumbuhan bibit yang tinggi pada pupuk rendah 
dengan inokulasi Gigaspora sp menghasilkan peningkatan 
pertumbuhan akar dan meningkatkan berat kering bibit. 
Inokulasi spora jamur mikoriza arbuskula memungkinkan 
efisiensi pemberian pupuk.  Disebutkan Liu et al. (2000), 
bila  tanaman bermikoriza memiliki rasio pucuk yang tinggi 
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maka tanaman memiliki potensi fotosintetik yang lebih tinggi 
dan kapasitas akar yang lebih rendah untuk menstimulasi 
meningkatkan perkembangan mikoriza.  Pertumbuhan 
bagian pucuk bibit yang lebih besar dibandingkan bagian 
akar, pada yang diinokulasikan spora jamur mikoriza diduga 
karena terjadi kompetisi pemanfaatan hasil-hasil fotosintat, 
yang bukan hanya dibutuhkan oleh tanaman saja tetapi 
juga oleh jamur mikoriza arbuskula. Kondisi sifat fisika kimia 
tanah yang didominasi lempung, sehingga memungkinkan 
terjerapnya hara-hara yang dibutuhkan, menyebabkan 
jamur mikoriza melangsungkan adaptasi yang keras.   

Harley (1994) dan Thorn (1997) mengungkapkan, dalam 
kondisi kompetitif memperoleh karbon, kedua simbion 
tanaman maupun jamur mikoriza satu sama lain saling 
mempertahankan hidupnya.  

Asosiasi mikoriza.  
Infeksi akar bibit jati dengan inokulasi, Gigaspora sp

atau Glomus sp mulai terukur pada bibit berusia 1,5 bulan. 
Hasil pengamatan antar bibit yang diinokulasi Gigaspora sp 
dengan Glomus sp menunjukkan pola tanggapan infeksi 
akar yang berbeda.  Pada usia bibit 1,5 bulan infeksi akar 
pada yang diinokulasi Glomus sp mencapai 11-16 %, 
sementara belum terlihat pada yang diinokulasi Gigaspora
sp.  Tanggapan infeksi akar atas kedua inokulan meningkat 
tajam mulai usia bibit 2,5 bulan dan hingga akhir 
pengamatan, yakni mencapai  kisaran  40-78 %. Tanpa 
pemberian pupuk dan pada pupuk NPK takaran rendah 
atau pada takaran 0,0625 g per bibit dan dengan inokulan 
Gigaspora sp menunjukkan infeksi akar meningkat tajam, 
mencapai kisaran 37-78 % dan lebih tinggi daripada yang 
diinokulasi Glomus sp, yang mencapai kisaran 25-54 %, 
yaitu sejak  usia bibit  2,5 bulan hingga akhir pengamatan.  
Pada pupuk NPK takaran tinggi, 0,125 g bibit yang 
diinokulasi Gigaspora sp infeksi akar tampak lebih rendah, 
mencapai kisaran 1-40 % dibandingkan dengan yang 
diinokulasi Glomus sp, mencapai kisaran 10-44 % hingga 
akhir pengamatan (Tabel 2).  Hasil ini menunjukkan  infeksi 
akar menurun sejalan dengan meningkatnya pupuk, 
sementara pada tingkat hara terbatas dan tersedia rendah 
maka infeksi akar meningkat, baik pada yang diinokulasi 
Gigaspora sp maupun Glomus sp.  Pengamatan yang sama 
untuk respon ini dilaporkan Khare (1991) terhadap jagung 
yang diberi pupuk P lebih tinggi ditanam di tanah vertisol,
sementara diungkapkan Clark (1997), Abbot & Robson 
(1995),  Brundrett et al. (1996) dan  Sylvia ( 2005) pupuk 
takaran terbatas akan lebih menggiatkan berkembangnya 
infeksi dalam perakaran bibit tanaman inangnya. Penelitian 
ini menunjukkan tanggapan antar inokulan yang berbeda 
dan pada takaran pupuk yang berbeda  akan menghasilkan 
perbedaan pula terhadap besar infeksi akar bibit jati, 
dengan penjelasan inokulasi Gigaspora sp dan takaran 
pupuk rendah tampak lebih tanggap daripada Glomus sp.  
Ada tiga mekanisme yang menyebabkan terjadinya 
tanggapan perkembangan asosiasi mikoriza pada 
pemberian hara, yaitu a) perubahan anatomi dan fisiologi 
yang terjadi di dalam akar sehingga menentukan 
perkembangan jamur; b) adanya perubahan kuantitatif dan 
kualitatif eksudat akar yang memengaruhi perkembangan 
miselium ekstra; c) aliran karbon dari inang ke jamur akan 
menentukan perkembangan spora dan hifa jamur  
(Nagahashi et al., 1996).  Penelitian menunjukkan dengan 
meningkatnya pertumbuhan dan berat kering tanaman 
memungkinkan meningkatnya infeksi akar, karena tanaman 
memproduksi karbon yang dapat diberikan bagi jamur 
mikoriza.  Hal senada diungkapkan Liu et al. (2000) pada 
tanaman jagung dengan tingkat N dan P yang bervariasi.   

Tabel 2. Persentase infeksi akar pada bibit jati bermikoriza 
selama lima bulan dengan tiga takaran pupuk NPK  

waktu pengamatan 
Perlakuan 1,5 bl 2,5 bl 3,5 bl 5 bl 

  (%) (%) (%) (%) 

NMP0 1.00e 1.01e  1.01e 1.01e

NMP1 1.00e 36.92e 1.01e  1.01e

NMP2 10.57e 25.41e 1.01e  1.01e

GiP0 1.01e 36.92c 58.46b 63.76b

GiP1 1.01e 37.22b 71.93a 78.12a

GiP2 1.01e 1.01e 11.74d 40.17bc  

GloP0 10.57d 25.41cd  39.86c 43.24bc  

GloP1 15.67d 22.02cd  43.19bc  54.02b

GloP2 1.01e 9.53d 25.41cd  43.90bc  

Keterangan: NM=tanpa diinokulasi spora jamur mikoriza arbuskula; 
Gi=diinokulasi spora Gigaspora sp;  Glo= diinokulasi spora Glomus sp. 
P0=tanpa pemberian pupuk NPK; P1=pupuk NPK takaran 0,0625g; 
P2=pupuk   takaran 0,125 g.  
Angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang nyata  berdasarkan uji Duncan dengan taraf uji 0,05. 

Tabel 3. Pertumbuhan hifa (cm/100g) dalam zona rizosfer bibit jati 
bermikoriza selama lima bulan dengan tiga takaran pupuk NPK  
  Waktu pengamatan 
Perlakuan 1,5 bl 2,5 bl 3,5 bl 5 bl 

NMP0 0.71d 0.71d 0.71d 0.71d

NMP1 1.60d 0.71d 0.71d 0.71d

NMP2 37.01 d 0.71d 0.71d 0.71d

GiP0 0.71d 100.90a 105.40a 79.38b

GiP1 26.28c 48.49b 46.98b 76.14a

GiP2 5.69cd 36.27 b  46.24b 36.59b

GloP0 37.01c 64.15 b  71.01b 66.38a

GloP1 54.16ab 55.58ab 68.14a 62.48 a 

GloP2 9.03cd 26.80c 64.49a 26.30c

Keterangan: NM=tanpa diinokulasi spora jamur mikoriza arbuskula; 
Gi=diinokulasi spora Gigaspora sp;      Glo= diinokulasi spora Glomus sp. 
P0=tanpa pemberian pupuk NPK; P1=pupuk NPK takaran 0,0625g; 
P2=pupuk  takaran 0,125 g. 
Angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang nyata 

Pertumbuhan hifa dalam zona rizosfer menunjukkan 
pola tanggapan yang hampir sama antara inokulan 
Gigaspora sp dengan Glomus sp, sementara tanpa 
diinokulasi tidak menghasilkan pertumbuhan hifa (Tabel 3).
Pertumbuhan hifa berfluktuasi dalam masa pengamatan 
sejalan dengan bertambahnya usia bibit.  Tanggapan 
pertumbuhan hifa antar inokulan Gigaspora sp dan Glomus
sp dapat dikatakan mengikuti fisiologis tanaman inang.  Hal 
ini dapat dijelaskan, bahwa pada kondisi hara terbatas dan 
tanpa diberikan pupuk NPK pertumbuhan hifa menunjukkan 
pergerakan-tumbuh yang cepat.  Pada yang diinokulasi 
Glomus sp usia bibit 1,5 bulan pertumbuhan hifa mencapai 
37 cm dalam 100 g tanah dan lebih besar daripada yang 
diinokulasi Gigaspora sp, sebaliknya pada usia bibit  
bertambah  Gigaspora sp menyusuli pertumbuhan hifa 
Glomus sp dan meningkat lebih cepat sehingga 
pertumbuhan hifa lebih tinggi pada akhir pengamatan, 
mencapai 79,38 cm dalam 100 g tanah. Pada pengamatan 
usia bibit 3,5 bulan pada takaran ini pertumbuhan hifa mulai 
menurun.  Pada pemberian pupuk NPK rendah, yaitu 
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0,0625 g menghasilkan pertumbuhan hifa yang lebih tinggi 
bila dibandingkan pada yang tanpa dipupuk sejak awal 
pengamatan.  Pada bibit jati yang diinokulasi spora 
Gigaspora sp, pertumbuhan hifa mencapai kisaran 26-76 
cm maupun Glomus sp mencapai kisaran 54-69 cm dalam 
100 g tanah.  Perkembangan lanjut pertumbuhan hifa pada 
kedua takaran ini menunjukkan dengan inokulan Gigaspora
sp meningkat sesuai dengan usia bibit, sementara inokulan 
Glomus cenderung menurun pada masa akhir pengamatan.  
Pupuk takaran tinggi (0,125 g) masing-masing yang diberi 
inokulan tidak menunjukkan pertumbuhan yang baik, yaitu 
dalam 100 g tanah mencapai kisaran 6-46 cm pada 
Gigaspora sp dan 9-64 mm pada Glomus sp dalam 100 g 
tanah, sedang pada akhir pengamatan pertumbuhannya 
menunjukkan penurunan. Kejadian ini membuktikan bahwa 
pupuk yang tinggi menghasilkan pertumbuhan hifa yang 
rendah pada jamur mikoriza arbuskula, baik pada yang 
diinokulasi Gigaspora sp maupun Glomus sp.  Pada 
takaran pupuk NPK yang rendah membuktikan tipe 
Gigaspora sp dapat tumbuh lebih baik dibandingkan 
Glomus sp.  Bila keadaan hara terbatas dan tidak dilakukan 
penambahan pupuk menunjukkan pertumbuhan hifa pada 
awalnya meningkat tajam namun pada akhirnya menurun.  
Dalam penelitian ini terlihat tipe Gigaspora sp menunjukkan 
lebih dapat menyesuaikan perubahan lingkungan, sehingga 
perkembangannya tidak terganggu atau tidak berfluktuasi 
terlalu besar, sekalipun terjadi perubahan takaran pupuk.  
Bila dibandingkan dengan persentase infeksi yang 
dihasilkan maka pada kondisi hara terbatas dan pemberian 
pupuk NPK takaran rendah maka infeksi yang meningkat 
menunjukkan meningkat pula pertumbuhan hifa.  Dalam Liu 
et al, (2000) disebutkan pada takaran hara rendah yang 
diberikan pada tanaman mikoriza menunjukkan hubungan 
yang positip antara tingkat kolonisasi akar dan 
pertumbuhan hifa.  Menyebarnya hifa dalam zona rizosfer 
merupakan faktor yang penting dalam penyerapan hara, 
utama fosfor ke tanaman inangnya (Jakobsen et al., 1992). 
Dengan demikian, pertumbuhan hifa Gigaspora sp pada 
tingkat pupuk NPK 0,0625 g dapat dijadikan dasar dalam 
memanfaatkan jamur mikoriza dalam lingkungan petak 
tanaman jati di Tangen, berkaitan dengan penyerapan  hara  
dari lingkungan. Sebagaiman disebutkan, miselium ekstra 
merupakan salah satu propagul infektif yang baik untuk 
menyebarkan kolonisasi mikoriza dalam asosiasi mikoriza  
yang  dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ketersediaan fosfor, 
sifat tanaman inang dan jenis jamur (Tommerup, 1994; 
Joner & Jakobsen,  1995; Vivas et al., 2003). 

Aktivitas fosfatase alkalin.   
Bibit jati yang diinokulasi spora jamur mikoriza 

arbuskula menghasilkan aktivitas fosfatase dalam zona 
rizosfer mencapai kisaran 90-201 EU dibandingkan yang 
tanpa diinokulasi, yang hanya mencapai kisaran  83-147 
EU.  Perlakuan antar tipe inokulan menunjukkan bibit jati 
yang diinokulasi Gigaspora sp menghasilkan aktivitas 
fosfatase dalam zona rizosfer dengan kisaran 90-201 EU
dan yang diinokulasi Glomus sp mencapai kisaran 107-170 
EU (Tabel 4).  Pengamatan aktivitas fosfatase alkalin dalam 
zona rizosfer pada bibit yang tidak diberikan pupuk NPK 
menunjukkan nisbi rendah dibandingkan bila diberikan 
pupuk.  Aktivitas fosfatase alkalin tampak meningkat  
dengan pupuk, dan pada pupuk takaran rendah (NPK 
0,0625  g per bibit) menghasilkan aktivitas fosfatase lebih 
tinggi dibandingkan pemberian pupuk NPK takaran tinggi, 
0,125 g per bibit.  Sejalan dengan pertumbuhan bibit jati, 
aktivitas fosfatase alkalin menurun pada akhir pengamatan 
dibandingkan pengamatan awal.  Kejadian yang tidak 

konstan pada aktivitas fosfatase terlihat pada  semua 
perlakuan, dengan penjelasan hal ini tampak pada bibit bila 
diberi pupuk, sementara bila tidak dipupuk aktivitas 
fosfatase  alkalin akan terus meningkat hingga akhir 
pengamatan meskipun kenaikan ini tidak menunjukkan 
perbedaan signifikan antar waktu pengamatan baik yang 
diinokulasi maupun yang tidak diinokulasi. Hal ini pernah 
dilaporkan oleh Press & Lee (1983), yang mengamati 
aktivitas fosfatase pada 11 jenis tanaman sphagnum yang 
menurun dengan meningkatnya suplai fosfat, dan 
sebaliknya meningkat dengan terbatasnya fosfat.

  Fosfatase alkalin dihasilkan juga oleh akar tanaman 
(Tarafdar dan Marschner, 1994), sehingga pertumbuhan 
akar yang lebih besar dapat menyebabkan meningkatnya 
aktivitas fosfatase di dalam tanah.  Pada pupuk NPK 
takaran rendah bibit jati tanggap dengan pertumbuhan bibit 
dan akar yang lebih besar dibandingkan perlakuan lain.
Dalam Gianinazzi et al. (1992), Tisserant et al. (1993) dan 
Vivas et al. (2003), disebutkan aktivitas fosfatase alkalin 
menunjukkan  efisiensi dan efektivitas pengambilan hara 
dalam asosiasi  mikoriza terhadap tanaman, sementara 
asosiasi disebutkan efektif bila terjadi kontak yang sesuai di 
antara dua simbion (Jeffries & Dodd, 1991; Bagyaraj, 1994; 
Rajan et al., 2000).    Perkembangan mikoriza arbuskula 
mengikuti stimulasi secara fisiologik maupun metabolik 
jamur atas fungsinya bagi tanaman inang.  Dalam   
Tarafdar dan Marschner (1994) dan van Aarle et al. (2002) 
dilaporkan produksi enzim fosfatase alkalin meningkat pada 
kondisi hara medium tanam terbatas namun mencukupi 
kebutuhan tanaman. Bibit jati tanpa pupuk NPK 
menunjukkan aktivitas fosfatase dalam rizosfer rendah 
dimungkinkan karena perkembangan hifa yang juga 
rendah, sementara pada kondisi pupuk bertakaran tinggi, 
stimulasi perkembangan hifa menurun sehingga aktivitas 
fosfatase juga  menurun.  

Perbedaan aktivitas fosfatase alkalin terjadi di antara 
yang diinokulasi Gigaspora sp dengan Glomus sp.  
Perbedaan ini dimungkinkan berkaitan dengan adanya 
perbedaan siklus hidup jamur mikoriza arbuskula, yaitu 
berkaitan dengan perkembangan miselium intra dan ekstra 
dalam pembentukan asosiasi dengan tanaman inangnya 
serta mekanisme fungsi fisiologis yang terjadi dalam 
asosiasi. Bila inokulasi dengan Gigaspora sp dapat 
meningkatkan pertumbuhan, maka akan diikuti dengan 
meningkatnya aktivitas akar dan  menyebabkan 
meningkatnya aktivitas  (Gianinazzi et al., 1992; Tisserant 
et al., 1993).  Aktivitas fosfatase alkalin  dari   Glomus
dalam penelitian relevan menghasilkan aktivitas yang tinggi 
(Gianinazzi et al., 1992; Tisserant et al., 1993; Boddington 
dan Dodd, 1998 dan Vivas et al., 2003), namun Boddington 
dan Dodd (1998) dan Vivas et al. (2003) melaporkan 
tedapat perbedaan aktivitas fosfatase diantara dua jenis 
Glomus yang diinokulasikan ke tanaman inang.  Perbedaan 
hasil yang terjadi pada penelitian ini membuktikan pada 
lingkungan yang  berbeda terjadi adaptasi ekologis yang 
berbeda pula dari jamur mikoriza arbuskula.   Gigaspora sp 
pada tanah di Tangen meningkatkan produksi fosfatase 
alkalin dalam tanah. Hasil penelitian menguatkan apa yang 
dilaporkan Zhao et al. (1997),  bahwa aktivitas enzim 
fosfatase alkalin dalam tanah terkait pada faktor 
lingkungan.  Dalam kaitan ini pemupukan menentukan  
ketersediaan hara bagi tanaman, karenanya perkembangan 
miselium dalam tanah berkaitan kondisi hara di dalam 
tanah akan menentukan aktivitas enzim fosfatase alkalin.   

Aktivitas fosfatase alkalin di dalam akar dinyatakan 
dalam persentase pelokasian aktivitas.  Antar tipe inokulan 
menunjukkan tanggapan aktivitas yang berbeda satu 
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dengan lainnya. Pengaruh inokulasi Gigaspora sp 
menunjukkan  aktivitas fosfatase alkalin yang lebih besar, 
yaitu mencapai kisaran 14-72 % daripada Glomus sp, yang 
hanya mencapai kisaran 6-37 %, sementara tanpa 
diinokulasi mencapai  kisaran 11-35% (Tabel 4). Aktivitas 
fosfatase alkalin akan meningkat pada pupuk dengan kadar 
rendah (NPK 0,0625 g per bibit).  Pada pupuk takaran ini 
masing-masing  perlakuan menunjukkan pola tanggapan 
yang berbeda.  Tanggapan aktivitas fosfatase yang 
diinokulasi Gigaspora sp menunjukkan hasil yang lebih 
besar dibandingkan yang diinokulasi Glomus sp.  Sejalan 
dengan bertambahnya usia bibit pada takaran ini aktivitas 
fosfatase menurun pada yang diinokulasi Gigaspora sp, 
sementara meningkat pada yang diinokulasi Glomus sp, 
meskipun peningkatannya masih berada dibawah 
Gigaspora sp.  Perbedaan  mekanisme dan tanggapan 
fisiologis menimbukan perbedaan aktivitas fosfatase 
(Tommerup, 1994;  Guillemin et al., 1995; van Aarle et 
al.,2002).  Pada kondisi hara terbatas dan tidak dilakukan 
pemupukan dan tanpa inokulasi pertumbuhan akar tampak 
terhambat dan menyebabkan aktivitas fosfatase yang 
dihasilkan juga rendah.  Tarafdar dan Marschner (1994) 
menyebutkan pada pupuk NPK 0,0625 g namun mencukupi 
keperluan tumbuhan dapat meningkatkan infeksi dan 
aktivitas fosfatase dalam akar tanaman inang. 

Besarnya aktivitas fosfatase dimungkinkan seiring 
dengan tingkat infeksi akar yang terjadi di dalam akar.  
Dalam laporan Zhao et al. (1997) pengamatan aktivitas 
fosfatase alkalin pada tumbuhan yang diinokulasi jamur 
mikoriza arbuskula menunjukkan  pada awalnya  tinggi 
namun kemudian menurun pada umur  enam minggu 
setelah diinokulasi dan ini sejalan dengan kolonisasi akar 
yang makin meningkat (cit. Zhao et al., 1997). Pemupukan 
bertakaran tinggi menghasilkan persentase aktivitas 
fosfatase alkalin di dalam akar relatif menurun. Adapun 
dengan pemupukan  bertakaran rendah ditunjukkan 
persentase aktivitas fosfatase alkalin yang meningkatdan 
lebih tinggi dibanding tanpa pupuk NPK. Disebutkan dalam 
Dharmarajan dan Mahadevan (1995), aktivitas fosfatase 
terstimulasi oleh kondisi stres hara dalam tanaman selama 
masa pertumbuhan. Dalam penelitian ini dapat dikatakan, 
meningkatnya kerja jamur mikoriza dan meningkatnya 
persentase aktivitas fosfatase alkalin terjadi pada pupuk 
beraras rendah. Masih sejalan dengan hasil penelitian ini, 
dilaporkan Vivas et al. (2003) meningkatnya aktivitas 
fosfatase alkalin menunjukkan meningkatnya fungsi 
mikoriza arbuskula, yaitu adanya penambahan fosfor dalam 
jumlah rendah akan meningkatkan aktivitas fosfatase, 
sedangkan penambahan fosfor yang tinggi tidak 
menunjukkan pengaruh pada aktivitas fosfatase alkalin.  
Bila meningkat fosfat tersedia maka kolonisasi akar akan 
menurun pula (Guillemin et al., 1995). Fosfatase alkalin 
terkait pada serapan fosfat oleh akar.  Oleh karena itu 
aktivitas yang menurun dengan adanya   fosfat 
menunjukkan menurunnya efek mikoriza dalam penyerapan 
fosfor dan stimulasi pertumbuhan (Gianinazzi et al.,  1992) 

Bila diperhatikan aktivitas fosfatase  di luar dan di dalam 
akar terdapat keterkaitan satu sama lain. Tanpa pupuk NPK 
aktivitas di luar akar terjadi peningkatan aktivitas fosfatase 
yang cenderung perlahan, namun aktivitas dalam 
perakaran terjadi titik kondisi dengan persentase aktivitas 
yang menurun untuk kemudian kembali meningkat. 
Sementara pada pupuk NPK 0,0625 g,  aktivitas  di luar 
akar menunjukkan peningkatan, demikian pula pola 
aktivitas di dalam akar yang secara umum meningkat 
perlahan.  Pada pupuk bertakaran  tinggi tanggap aktivitas 
fosfatase alkalin di dalam akar seiring dengan besar dan 

rendahnya aktivitas fosfatase alkalin di luar akar.  Aktivitas 
fosfatase yang diketahui selanjutnya  dapat digunakan 
dalam menetapkan konsentrasi pemupukan yang diberikan 
bagi tanaman dalam suatu lingkungan (Press & Lee, 1983).  
Konsentrasi hara dalam tanaman menentukan inokulasi 
jamur mikoriza arbuskula dan merefleksikan kapasitas hifa 
untuk mentranslokasikan hara ke dalam akar tanaman.  
(Tisserant et al., 1993). 

KESIMPULAN 

Aktivitas fosfatase alkalin dalam zona rizosfer  dan di 
dalam akar bibit jati yang diinokulasi spora jamur mikoriza 
arbuskula menunjukkan hasil yang lebih besar daripada 
tanpa inokulasi.  

Takaran pupuk NPK dan inokulasi spora jamur mikoriza 
arbuskula yang diberikan akan menentukan peningkatan 
aktivitas fosfatase alkalin.  Pada bibit yang diinokulasi 
Gigaspora sp aktivitas fosfatase dalam zona rizosfer 
meningkat hingga mencapai 201 EU, sedang yang 
diinokulasi Glomus sp mencapai hingga 170 EU.  Aktivitas 
fosfatase alkalin di dalam akar bibit jati terkait dengan 
keadaan aktivitas fosfatase alkalin di luar akar atau dalam 
zona rizosfer.  Aktivitas fosfatase atas inokulasi Gigaspora
sp mencapai 72 % dan Glomus sp mencapai 37 %, dengan 
aktivitas terbesar terjadi pada saat pemupukan NPK 
rendah, sementara pada pemupukan NPK tinggi aktivitas 
fosfatase dalam akar akan menurun, yaitu dalam kisaran 14 
-16 %.

Penelitian ini menunjukkan aktivitas fosfatase yang 
meningkat pada tanaman bermikoriza berkaitan dengan 
meningkatnya bobot kering bibit dan perkembangan 
asosiasi mikoriza yang terbentuk.  
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ABSTRACT 

Meru Betiri National Park is located in southern part of East Java Province.  Inventory of orchid species was conducted to study orchid 
diversity in Meru Betiri National Park, especially in Bandealit coastal area.  Observation of orchid within host trees was also done to study 
the preference host trees for orchid growth. It was recorded that there were 25 orchid species belonging to 20 genera.  Twenty species of 
which are epiphyte and 5 species are terrestrial.  The most common epiphyte orchids were Pomatocalpa latifolia, Pomatocalpa spicata, 
Rhynchostylis retusa, Micropera pallida and Grosourdya appendiculata.  While terrestrial orchid was only found in a small number, with 
common terrestrial orchids were Corymborkis veratrifolia and Goodyera rubicunda.  The most preference host trees for epiphyte orchid 
were Tectona grandis (Teak), Clausena indica, Lagerstroemia speciosa, Mangifera indica (Mango), but there is no specific relationship 
between host trees and epiphyte orchid 
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PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan jenis 
flora dan faunanya.  Anggrek merupakan famili terbesar yang 
menempati 7-10% tumbuhan berbunga dan memiliki kurang 
lebih 20.000 sampai 35.000 jenis (Dressler, 1993), di 
Indonesia diperkirakan ada 4.000-5.000 jenis (Latif, 1960). Di 
Jawa areal hutan sudah banyak terkonversi menjadi 
pemukiman, perkebunan, transportasi, industri dan 
pembanguan fisik lainnya; sehingga populasi anggrek di alam 
mulai terancam.  Banyak diantara jenis-jenis anggrek yang 
waktu lalu banyak dan mudah dijumpai di alam, tetapi 
sekarang sudah sukar untuk mendapatkan kembali bahkan 
ada beberapa yang dianggap sudah punah di alam (Whitten, 
1992).  Hal tersebut disebabkan karena selain kerusakan 
habitat, juga karena banyak dieksploitasi untuk 
diperdagangkan.

Saat ini diperkirakan keberadaan dan kekayaan jenis 
anggrek di alam sudah mengalami perubahan.  Salah satu 
cara untuk mengetahui kekayaan atau keberadaan jenis-jenis 
anggrek di suatu kawasan yaitu dengan cara mendata dan 
menginventarisasi jenis di habitat alamnya.  Data tersebut 
dapat dipakai sebagai acuan atau dokumentasi kekayaan 
anggrek di suatu kawasan. Pulau Jawa merupakan salah satu 
kawasan yang memiliki tingkat endemisitas jenis-jenis anggrek 
yang tinggi.  Comber (1990) melaporkan bahwa di Jawa 
terdapat kurang lebih 731 jenis anggrek dan 231 jenis 
diantaranya dinyatakan endemik. Persentase kekayaan 
anggrek paling banyak berada di Jawa Barat yaitu 642 jenis, di 

Jawa Timur  390 jenis dan di Jawa Tengah hanya 295 jenis.   
Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) memiliki luas wilayah 

sekitar 58.000 ha, yang terbagi atas 57.155 ha daratan dan 
845 ha perairan (Surat Keputusan menteri kehutanan, 1997).  
Secara administratif pemerintahan, TNMB terletak di wilayah 
pemerintahan Kabupaten Banyuwangi (20.415 ha) dan 
Pemerintahan Kabupaten Jember (37.585 ha) (Siswoyo, 
2002). Kawasan TN Meru Betiri secara geografis terletak 
antara 113 38 48  - 113 58 30  BT dan 8 20 48  - 8 33 48
LS. Iklim di kawasan TN Meru Betiri berdasarkan klasifikasi 
iklim Schmidt dan Ferguson, termasuk tipe iklim B dengan 
curah hujan rata-rata antara 1300 mm – 4000 mm per tahun.  
Pada umumnya memiliki topografi datar hingga bergelombang, 
di dekat pantai jenis tanahnya berpasir dan lempung berpasir 
dengan warna coklat muda hingga coklat tua.  Meskipun di 
sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, 
namun topografinya tidak selalu datar seperti garis pantai, 
kadang-kadang bergelombang dan berlereng sangat curam 
dan berbatu-batu. Ketinggian tempat mulai dari garis pantai (0 
m) hingga 1100 m dpl yang merupakan puncak tertinggi 
Gunung Betiri (Siswoyo, 2002). 

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk 
menginventarisasi keanekragaman jenis-jenis anggrek yang 
terdapat di sekitar pantai Bandealit Taman Nasional Meru 
Betiri.  Selain itu secara ekologis juga dilihat hubungan 
asosiasi antara inang yang ditumpangi dengan jenis anggrek 
tertentu. 

BAHAN DAN METODE 

Inventarisasi dilakukan di kawasan sekitar pantai 
Bandealit Taman Nasional Meru Betiri, pada ketinggian 
tempat 0-100 m dpl. 
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Eksplorasi.  
Eksplorasi dilakukan dengan metode jelajah secara 

acak terwakili.  Anggrek yang ditemui diinventaris dan 
diidentifikasi jenisnya.  Selain itu juga dilakukan 
inventarisasi terhadap inang yang ditempeli anggrek untuk 
melihat hubungannya secara ekologis jenis inang yang 
disukai oleh jenis anggrek tertentu. 

Inventarisasi 
Inventarisasi dilakukan secara eksploratif. Untuk melihat 

dominasi jenis anggrek dilakukan pengamatan jumlah 
individu maupun frekuensinya. Pengamatan dilakukan pada 
setiap kali penjumpaan. Setiap kali berjalan dijumpai 
anggrek, maka pada saat itu pula dilakukan pengamatan 
populasi dan pengulangan penjumpaan dihitung sebagai 
frekuensinya. Persentase kemelimpahan dihitung dari 
penjumlahan persentase jumlah individu dan persentase 
frekuensi keterdapatannya. 

Identifikasi 
Identifikasi dilakukan selama di lapangan. Identifikasi 

tingkat marga dilakukan dengan cara melakukan 
pengamatan morfologi tumbuhan. Untuk mengidentifikasi 
sampai tingkat jenis diperlukan pengamatan morfologi 
bunganya. Metode identifikasi dilakukan dengan cara 
penelusuran pustaka dan pembuatan herbarium basah 
untuk kemudian dideterminasi di Kebun Raya Bogor dan 
Herbarium Bogoriense dengan ca.ra membandingkan 
spesimen koleksi dan acuan pustaka.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Di TN Meru Betiri kawasan Bandealit pada ketinggian di 
bawah 100 m dpl., terdapat 25 jenis anggrek yang tercakup 
dalam 20 marga.  Berdasarkan habitusnya kurang lebih ada 

20 jenis anggrek epifit dan 5 jenis lainnya anggrek tanah.  
Keanekaragaman anggrek tersebut pada ketinggian 

dekat permukaan laut tidak terlalu tinggi.  Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Comber (1990) yang menyatakan 
bahwa keragaman jenis anggrek lebih banyak pada 
ketinggian 500-1.500 m dpl. dibanding dengan dataran 
yang lebih rendah.  Namun bila dilihat dari kemelimpahan 
populasinya maka beberapa jenis diantaranya masih 
dominan dan populasinya cukup banyak tersebar rata.    

Anggrek Epifit 
Anggrek epifit yang dijumpai ada 20 jenis, mencakup 

marga Dendrobium 4 jenis, marga Pomatocalpa dan 
Thrixspermum masing-masing 2 jenis, sedangkan marga 
lainnya (Cleisostoma, Cymbidium, Eria, Flickingeria, 
Grosourdya, Kingidium, Liparis, Luisia, Micropera, 
Oberonia, Rhynchostylis, dan Vanilla) hanya 1 jenis.  
Selanjutnya untuk membandingkan dominasi suatu jenis 
anggrek terhadap jenis anggrek lainnya telah disajikan 
pada Tabel 1.  

Berdasarkan uji distribusi chi-square ( 2=367,86; d.f=19; 
P<0,001) diketahui bahwa ada beberapa jenis anggrek 
epifit tumbuh lebih dominan di kawasan Bandealit-TN Meru 
Betiri.  Dari Tabel 1. terlihat bahwa 5 jenis anggrek epifit 
yang cukup dominan atau banyak populasinya tumbuh di 
TN Meru Betiri adalah Pomatocalpa latifolia ( 2= 258,43; 
d.f=1; P<0,001), Pomatocalpa spicata ( 2= 27,09; d.f=1; 
P<0,001), Rhynchostylis retusa ( 2=14,98; d.f=1; P<0,001),
Micropera pallida ( 2= 4,95; d.f=1; P<0,05) dan Grosourdya 
appendiculata ( 2= 4,95; d.f=1; P<0,05).  Hal tersebut bisa 
dilihat dari frekuensi maupun persentase 
kemelimpahannya.  Diantara jenis anggrek epifit tersebut 
yang berpotensi diperdagangkan dan dikembangkan secara 
komersial sebagai tanaman hias adalah Rhynchostylis
retusa.  Sedangkan Vanilla umumnya sudah banyak 
dimanfaatkan dalam industri bahan pewangi makanan. 

Tabel 1. Persentase kemelimpahan jenis Anggrek Epifit 
Anggrek Frekuensi Jumlah individu Frekuensi 

%
Jml individu 

%
kemelimpahan

%
Pomatocalpa latifolia 59 252 30,41 32,78 63,18 
Pomatocalpa spicata 26 151 13,40 19,64 33,04 
Micropera pallida 16 117 8,247 15,21 23,46 
Rhynchostylis retusa 21 97 10,82 12,61 23,44 
Grosourdya appendiculata 16 41 8,25 5,33 13,58 
Cymbidium sp. 10 21 5,15 2,73  7,88 
Dendrobium stuartii 9 19 4,64 2,47 7,11 
Kingidium deliciosum 8 17 4,12 2,21 6,33 
Flickingeria sp. 4 9 2,06 1,17 3,23 
Cleisostoma subulata 5 5 2,58 0,65 3,23 
Thrixspermum subulatum 5 5 2,58 0,65 3,23 
Dendrobium tenellum 2 11 1,03 1,43 2,46 
Oberonia dissitiflora 3 3 1,55 0,39 1,94 
Liparis viridiflora 2 6 1,03 0,78 1,816 
Eria javanica 2 3 1,03 0,39 1,42 
Luisia zollingeri 2 2 1,03 0,26 1,29 
Dendrobium crumenatum 1 5 0,51 0,65 1,16 
Vanilla sp. 1 3 0,51 0,39 0,90 
Dendrobium aloifolium 1 1 0,52 0,13 0,64 
Thrixspermum trichoglottis 1 1 0,51 0,13 0,64 

 194 769 100 100 200 
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Tabel 2.  Rekapitulasi Inang Anggrek
Inang Frekuensi 

pohon inang 
  jenis 

anggrek 
 individu 

anggrek 
Jati (Tectona grandis) 74 6 301 
Clausena indica 30 3 147 
Bungur  
(Lagerstroemia speciosa)

24 9 72 

Mangga
(Mangifera indica)

19 5 120 

Baringtonia sp. 7 5 29 
Ficus sp. 7 6 19 
Klenhopia hospita 7 5 9 
Glochidion sp. 4 4 8 
Kluwih (Artocarpus benda) 3 1 19 
Mahoni
(Swietenia macrophylla)

3 2 4 

Sono Keling
(Terminalia bellirica)

3 1 11 

Puspa (Schima wallichii) 2 2 4 
Spathodea sp. 2 2 7 
Eugenia sp. 1 1 7 
Piper sp. 1 1 1 
Polyalthia sp. 1 1 2 
Sawo duren 
(Chrisophyllum cainito)

1 1 1 

Sterculia sp. 1 1 1 
Streblus asper 1 1 8 

191 57 770 

Pohon Inang 
Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa ada 19 jenis pohon 

yang tercatat sebagai pohon inang.  Berdasarkan uji 
distribusi chi-square ( 2=556,91; d.f=18; P<0,001) 
diketahui bahwa ada jenis pohon yang disukai anggrek 
epifit sebagai inang.  Empat jenis pohon diantaranya lebih 
disukai anggrek epifit sebagai inang, yang terlihat dari 
frekuensinya, yaitu Tectona grandis (Jati) ( 2=425,51; 
d.f=1; P<0,001), Clausena indica ( 2=40,13; d.f=1; 
P<0,001), Lagerstroemia speciosa (Bungur) ( 2=19,23; 
d.f=1; P<0,001), Mangifera indica (Mangga) ( 2=7,63; 
d.f=1; P<0,01). Hal tersebut juga ditunjang dengan jumlah 
individu anggrek yang menumpang secara epifit. Namun 
demikian hubungan asosiasi anggrek dan inangnya tidak 
selalu spesifik.  Hal ini juga tergantung pada jenis-jenis 
pohon yang tumbuh di suatu kawasan, yang dapat 
menciptakan iklim mikro serta lingkungan yang cocok 
untuk pertumbuhan suatu jenis anggrek dalam hal 
intensitas cahaya, pergerakan udara, suhu serta 
kelembapan atmosfir udara (Withner, 1974). 

Pada tabel 2 dan 3. terlihat bahwa Bungur 
(Lagerstroemia speciosa) merupakan inang bagi 9 jenis 
anggrek, meskipun frekuensi maupun jumlah individu 
anggreknya tidak sebanyak pada pohon Jati.  Hal ini 
menunjukkan bahwa kulit batang Bungur yang kasar sangat 
cocok sebagai tempat tumbuh anggrek epifit.  Anggrek 
cenderung hanya memilih jenis inang yang berkulit kasar 
sehingga dapat menahan serasah lebih banyak dibanding 
pohon yang berkulit licin (Whitner, 1974).  Alasan pemilihan 
pohon inang adalah kondisi fisik kult kayu.  Umumnya kulit 
kayu yang berongga dan empuk dengan permukaan yg 
kasar akan menahan air lebih baik, dan adanya celah-
celah/rongga-rongga memungkinkan biji anggrek mudah 
tersangkut.  Sementara itu kulit kayu yang licin akan 
mempersulit tersangkutnya serasah atau sampah 
tumbuhan dan biji anggrek.  Airpun tidak dapat tertahan 
lama karena akan cepat mengalir dan menguap kering. 

 Bila dilihat dari frekuensinya, pohon Jati (Tectona 
grandis) ternyata merupakan pohon inang yang paling 
sering ditempeli oleh beberapa jenis anggrek, antara lain 
Pomatocalpa latifolia, Rhynchostylis retusa, Cleisostoma 

subulata dan Kingidium deliciosum.  Jenis-jenis pohon 
lainnya yang juga menjadi inang anggrek adalah Clausena 
indica, Mangga (Mangifera indica), Baringtonia, Ficus sp., 
Klenhopia hospita.  Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran 
jenis-jenis pohon tersebut di kawasan Bandealit, TN Meru 
Betiri sangat penting bagi kelestarian populasi anggrek 
yang berasosiasi dengan pohon tersebut.  Menurunnya 
populasi pohon inang juga akan berdampak pada 
menurunnya populasi jenis anggreknya.  Sebagai contoh 
bila pohon Jati banyak ditebang maka anggrek yang 
sering menempel pada pohon Jati tersebut juga ikut  
hilang. Proses penyebaran alaminya dengan sendirinya 
juga turut terganggu karena tidak adanya pohon inang 
yang ditempeli.  Hubungan kesukaan anggrek pada pohon 
inang juga terlihat di daerah kawasan Perhutani-
Kecamatan Tanggul diluar kawasan TN Meru Betiri.  Pada 
kawasan Perhutani tersebut yang ditanami pohon Jati, 
terlihat bahwa pada seluruh batang pohon jati penuh 
ditumbuhi oleh anggrek ekor tupai (Rhynchostylis retusa).  
Seandainya pohon jati tersebut sudah mengalami masa 
tebang maka populasi R. retusa akan turut hilang bila 
tidak ada usaha penyelamatannya.  

Sementara itu bila dilihat hubungan antara jenis inang 
dan anggrek akan terlihat bahwa jenis anggrek tertentu 
akan memilih pohon inang yang tertentu pula.  Pada Tabel 
3. terlihat bahwa Pomatocalpa latifolia ( 2=96,96; d.f=1; 
P<0,001), Rhynchostylis retusa dan Cleisostoma subulata
lebih memilih pohon jati sebagai inangnya dibanding jenis 
pohon lainnya.  Sedangkan Pomatocalpa spicata dan 
Grosourdya appendiculata lebih banyak menempel di 
pohon jeruk-jerukan (Clausena indica) yang bersifat 
perdu, berbatang kecil dan tumbuh rapat tanpa banyak 
cahaya. Micropera pallida banyak menempel di pohon 
mangga di ladang-ladang yang ditanam oleh penduduk.  
Semakin sedikit daun mangga yang tersisa maka populasi 
anggrek M. pallida semakin banyak.  Hubungan inang 
dengan anggrek tersebut diduga dipengaruhi oleh 
kebutuhan cahaya yang tercermin pada kerapatan tajuk 
dan habitus pohon inangnya.  Pomatocalpa spicata dan 
Grosourdya appendiculata lebih menyukai cahaya yang 
teduh (<50%) sehingga dalam habitatnya lebih banyak 
tersembunyi diantara ranting dan dahan Clausena indica
yang tumbuh rapat dan teduh, ternaung oleh pohon-pohon 
yang tinggi.  Sementara itu di TN Manusela (Maluku) jenis 
yang sama untuk P. spicata dijumpai banyak tumbuh di 
batang utama Syzygium sp. (Myrtaceae) (Mursidawati et
al., 1998) dengan kondisi cahaya relatif teduh.  
Sedangkan Pomatocalpa latifolia, Rhynchostylis retusa 
dan Cleisostoma subulata membutuhkan cahaya lebih 
banyak (>50%) dibanding P. spicata ataupun G.
appendiculata, sehingga lebih memilih pohon Jati sebagai 
inangnya.  Untuk melihat hubungan antara anggrek dan 
inangnya dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini. 

Madison (1977) menyatakan bahwa inang bagi anggrek 
epifit merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar 
dalam upaya mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara 
yang lebih baik. Hal ini kadang-kadang menyebabkan 
beberapa jenis anggrek memilih inang tertentu sebagai 
tempat tumbuhnya (Piers, 1968; Morris, 1970).  Namun 
demikian anggrek tidak selalu mempunyai hubungan 
spesifik dengan inangnya (Puspitaningtyas, 2001).  Hal ini 
terlihat bahwa untuk jenis anggrek yang sama seperti 
Pomatocalpa spicata di TN Meru Betiri P. spicata lebih 
banyak menempel di inang marga Rutaceae (Clausena 
indica) dibanding pada marga Myrtaceae (Eugenia sp.),
sementara itu di TN Manusela (Maluku) lebih menyukai inang 
marga Myrtaceae (Syzygium sp.) (Mursidawati et al., 1998).   
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Allen (1959) menyatakan bahwa anggrek-anggrek epifit 
masih dapat tumbuh subur ketika dipindahkan pada tumbuhan 
inang lainnya.  Johansson (1975) juga tidak menemukan 
indikasi hubungan khusus antara anggrek dan inangnya 
meskipun diperoleh data bahwa Parinari excelsa merupakan 
inang anggrek yang dominan di kawasan Nimba (Afrika).  Di 
Cagar Alam Kersik Luway, meskipun Vaccinium
varingiaefolium merupakan inang yang dominan tetapi bukan 
merupakan inang yang spesifik bagi anggrek Coelogyne 
pandurata (Puspitaningtyas dan Patimah, 1999).  Dressler 
(1982) menyatakan bahwa salah satu perbedaan cara hidup 

tumbuhan epifit dan terestrial adalah dalam kebutuhan 
cahayanya.  Sehingga jenis-jenis anggrek yang menyukai 
cahaya terang akan tumbuh sebagai tanaman epifit, 
sedangkan yang menyukai naungan akan tumbuh di lantai 
hutan.  Jenis anggrek tanah atau terrestrial yang dijumpai di 
kawasan Bandealit-TN. Meru Betiri ada 5 jenis, yaitu Tropidia 
angulosa, Nervilia punctata, Corymborkis veratrifolia, 
Goodyera rubicunda dan Malaxis latifolia.  Diantara kelima 
jenis anggrek tanah tersebut, Goodyera rubicunda, 
Corymborkis veratrifolia dan Tropidia angulosa populasinya 
lebih banyak dibanding dua jenis lainnya (Tabel 4).

Tabel 3.  Anggrek dan jenis pohon inangnya
Anggrek Inang Freku-ensi (F) 

inang 
Jumlah 
individu 
anggrek 

Individu 
anggrek/(F) 

inang 
Pomatocalpa latifolia Bungur (Lagerstroemia speciosa) 7 34 4,86 

Jati (Tectona grandis) 48 204 4,25 
Sono Keling (Terminalia bellirica) 3 11 3,67 
Puspa (Schima wallichii) 1 3 3 

Pomatocalpa spicata Clausena indica 17 116 6,82 
 Klenhopia hospita 3 5 1,67 

Glochidion sp. 1 1 1 
Eugenia sp. 1 7 7 
Baringtonia sp. 1 11 11 

 Streblus asper 1 8 8 
Polyalthia sp. 1 2 2 
Sterculia sp. 1 1 1 

Micropera pallida Mangga (Mangifera indica) 14 111 7,93 
Glochidion sp. 1 5 5 
Ficus sp. 1 1 1 

Rhynchostylis retusa Bungur (Lagerstroemia speciosa) 2 4 2 
Jati (Tectona grandis) 18 87 4,83 
Spathodea sp. 1 6 6 

Grosourdya appendiculata Clausena indica 12 30 2,5 
Piper sp. 1 1 1 
Baringtonia sp. 2 9 4,5 
Ficus sp. 1 1 1 

Cleisostoma subulata Jati (Tectona grandis) 3 3 1 
Baringtonia sp. 1 1 1 

 Klenhopia hospita 1 1 1 
Dendrobium stuartii Bungur (Lagerstroemia speciosa) 7 16 2,29 

Mahoni (Swietenia macrophylla) 2 3 1,5 
Kingidium deliciosum Bungur (Lagerstroemia speciosa) 2 10 5 

Jati (Tectona grandis) 3 4 1,33 
Sawo duren  
(Chrisophyllum cainito)

1 1 1 

 Clausena indica 1 1 1 
 Klenhopia hospita 1 1 1 
Cymbidium sp. Bungur (Lagerstroemia speciosa) 2 2 1 

Jati (Tectona grandis) 1 2 2 
Mahoni (Swietenia macrophylla) 1 1 1 
Kluwih (Artocarpus benda) 3 13 4,33 

 Klenhopia hospita 1 1 1 
Glochidion sp. 1 1 1 
Ficus sp. 1 1 1 

Thrixspermum subulatum Bungur (Lagerstroemia speciosa) 1 1 1 
Jati (Tectona grandis) 1 1 1 
Mangga (Mangifera indica) 1 1 1 
Puspa (Schima wallichii) 1 1 1 
Spathodea sp. 1 1 1 

Dendrobium crumenatum Mangga (Mangifera indica) 1 5 5 
Oberonia dissitiflora Mangga (Mangifera indica 2 2 1 

Glochidion sp. 1 1 1 
Luisia zollingeri Bungur (Lagerstroemia speciosa) 1 1 1 

Mangga (Mangifera indica) 1 1 1 
Dendrobium tenellum Ficus sp. 2 11 5,5 
Liparis viridiflora Klenhopia hospita 1 1 1 

Baringtonia sp. 1 5 5 
Flickingeria sp. Ficus sp. 1 3 3 

Baringtonia sp. 2 3 1,5 
Bungur (Lagerstroemia speciosa) 1 3 3 

Eria javanica Ficus sp. 1 2 2 
Bungur (Lagerstroemia speciosa) 1 1 1 
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Anggrek tanah 
Kelima jenis anggrek tersebut bisa dikatakan sebagai 

anggrek dataran rendah karena mampu tumbuh pada 
ketinggian dekat permukaan laut.  Goodyera rubicunda, 
Corymborkis veratrifolia, Malaxis latifolia dan Tropidia 
angulosa memang dapat tumbuh di dataran rendah hingga 
pegunungan (Comber, 1990; Puspitaningyas et al., 2003).  
Sedangkan Nervilia punctata menurut Comber (1990) 
belum pernah ditemukan di dataran rendah.  Tetapi di TN 
Meru Betiri jenis tersebut tumbuh pada ketinggian di bawah 
70 m.  Hal ini sesuai dengan penemuan Backer & 
Bakhuizen (1968) yang mencatat penyebaran tumbuhnya 
pada ketinggian 25-1.000 m dpl., maupun oleh Holttum 
(1964) yang mengatakan bahwa jenis tersebut tumbuh di 
dataran rendah di kawasan Semenanjung Malaysia dan 
Singapura. 

KESIMPULAN 

Kurang lebih ada 25 jenis anggrek yang tercakup dalam 
20 marga tumbuh di TN Meru Betiri kawasan Bandealit 
pada ketinggian di bawah 100 m dpl.  Dua puluh jenis 
diantaranya merupakan anggrek epifit dan 5 jenis lainnya 
anggrek tanah.  Jenis anggrek epifit yang cukup banyak 
populasinya adalah Pomatocalpa latifolia, Pomatocalpa 
spicata, Rhynchostylis retusa, Micropera pallida dan
Grosourdya appendiculata.  Sedangkan anggrek tanah 
yang dijumpai tidak terlalu banyak dan sedikit jenisnya.  
Corymborkis veratrifolia dan Goodyera rubicunda sedikit 
lebih banyak populasinya dibanding jenis anggrek tanah 
lainnya. Jenis pohon yang sering menjadi inang bagi 
anggrek epifit adalah Tectona grandis (Jati), Clausena 
indica, Lagerstroemia speciosa (Bungur), Mangifera indica
(Mangga).  Hubungan antara pohon inang dan jenis 
anggrek tidak selalu bersifat spesifik, dan lebih banyak 
berperan sebagai faktor penunjang iklim mikro serta habitat 
bagi kelangsungan hidup jenis anggrek yang menumpang. 
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Tabel 4. Persentase Kemelimpahan Jenis Anggrek Tanah
Anggrek tanah Frekwensi Jumlah individu % Frekwensi % jumlah individu % kemelimpahan 

Corymborkis veratrifolia 6 7 33.33 21.21 54.54 
Goodyera rubicunda 6 18 33.33 54.54 87.88 
Malaxis latifolia 1 1 5.55 3.03 8.58 
Nervilia punctata 1 1 5.55 3.03 8.58 
Tropidia angulosa 4 6 22.22 18.18 40.40 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the silk characteristics of Jedung silkworm reared on Senggugu food plant. Cocoon
characteristics examined was the weight of cocoon and the value of Shell Ratio (SR). Meanwhile, the characteristics of fiber conclude the 
tensile strength, the elongation and the moisture absorption. The results showed that the range of cocoon weight was between 5.849 +
0.378 g. If it is compared to other cocoon reared on other food plants, the cocoons from Jedung silkworm were less weight. This was 
probably because of the characteristics of Senggugu leaf that was thinner and less water content which will produced cocoon with less 
weight. The lower weight of cocoon could affect to the value of measured SR. The value of SR was 9.828 + 1.475 %. The good range of 
SR value is between 19-20 %. The tensile strength was 14,444 + 5.270 g per denier. The good range of tensile strength is between 2.6 to 
4.8 g per denier. The elongation was 2.184 + 2.168 %. This study showed  the elongation was lower compared to other characteristics of 
good fiber with value more than 18 %. The moisture absorption varies between 20.214 + 0.618 %. It will cause fabric made from this 
material were considered cooler to wear, so that relatively good from the side of convenience.In general, characteristics of the fiber were 
relatively good. Therefore, it needs higher effort to increase weight of cocoon and the elongation of fiber. 
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PENDAHULUAN 

Attacus atlas dapat hidup pada 84 jenis tanaman host, 
salah satu diantaranya adalah tanaman senggugu (Peigler, 
1989). Selama ini ulat jedung dipelihara dengan pakan 
daun tanaman dadap, gempol, keben, poncosudo, sirsak 
dan alpukat. Dibandingkan dengan tanaman-tanaman 
tersebut, senggugu memiliki keunggulan dalam kecepatan 
memproduksi daun. Oleh sebab itu tanaman senggugu 
sangat potensial untuk mendukung ketersediaan pakan 
yang diperlukan dalam budidaya ulat jedung.  

Pakan merupakan faktor yang sangat penting 
diperhatikan dalam pemeliharaan ulat sutera. Sumber 
pakan ulat sutera harus selalu tersedia setiap saat ketika 
larva membutuhkan. Pertumbuhan dan perkembangan 
serta reproduksinya sangat tergantung dari kualitas dan 
kuantitas pakan yang dikonsumsi Kuantitas dan kualitas 
pakan berpengaruh terhadap kualitas sutera yang 
dihasilkan. Ulat sutera yang memakan daun dari tanaman 
yang sesuai akan menghasilkan kokon dengan karakter 
sutera yang berkualitas. 

Beberapa karakter sutera yang penting untuk penilaian 
kualitasnya, antara lain adalah karakter kokon dan karakter 
seratnya. Berat kokon merupakan karakter kokon yang 
paling penting secara komersial. Hal ini ini disebabkan 
karena penjualan kokon di pasaran berdasarkan beratnya. 
Oleh karena itu semakin berat kokon yang dihasilkan maka 
semakin bagus (Lee, 1999). 

Karakter serat yang digunakan dalam menilai kualitas 
sutera antara lain adalah kekuatan serat dan daya serap 
terhadap kelembaban. Kekuatan serat dan daya serap 
terhadap kelembaban merupakan parameter penting dalam 
penilaian karakter dan kenampakan serat secara 
fungsional, seperti: pemeliharaan, kenyamanan dan 
penanganannya. (Prachayawarakorn and Klairatsamee, 
2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter 
sutera dari ulat Jedung (A. atlas L.) yang dipelihara pada 
tanaman Senggugu (Clerodendron serratum Spreng). 

BAHAN DAN METODE 

Koleksi Indukan 
Koleksi indukan dilakukan dengan cara 

mengumpulkan kokon dari lapangan. Kokon kemudian 
dibawa ke laboratorium untuk dimunculkan menjadi 
imago. Imago yang muncul dipelihara dan dikawinkan. 
Telur yang dihasilkan dari betina yang kawin diambil dan 
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diletakkan dalam cawan petri. Telur disterilisasi dengan 
cara merendam dalam formalin 4% selama 5 menit, 
kemudian dibilas dengan air mengalir selama 5 menit. 
Kemudian telur dikering-anginkan dan diinkubasikan 
dalam suhu kamar sampai menetas menjadi ulat. 

Pemeliharaan Ulat  
Pemeliharaan ulat dilakukan dengan cara meletakkan 

ulat pada tanaman senggugu (gambar 1) dalam sungkup 
sampai menjadi pupa. Kemudian mengkoleksi kokon 
(gambar 2) dari pupa yang dihasilkan dan selanjutnya 
menganalisis karakter kokon dan karakter serat suteranya. 

Gambar 1. Tanaman senggugu (clerodendron serratum spreng). 

Gambar 2. Kokon Attacus atlas

Karakter Kokon
Kokon yang diperoleh dari hasil pemeliharaan ditimbang 

berat kulit kokon dan berat seluruh kokon. Ukuran berat 

tersebut digunakan untuk menghitung Shell Ratio (SR)
dengan rumus: 

 berat kulit kokon  
Shell Ratio (SR) =                                               X  100 

 berat seluruh kokon 

(Madjhi and Chatterjee, 1994; Lee, 1999) 

Karakter Serat 
Pengujian karakteristik serat sutera mengacu pada 

metode Kato (2000) yaitu: Kokon mula-mula dicelupkan ke 
dalam air hangat dengan suhu sekitar 40 oC untuk 
memisahkan partikel  asing. Seteleh itu kokon dicelupkan 
dalam air panas dengan suhu 95-98 oC. Kemudian 
dilakukan degumisasi dengan cara: menggodog kokon 
dalam larutan Na2CO3 2g/l pada suhu 98-100 oC selama 3 
jam, selanjutnya dicuci menggunakan air panas dengan 
suhu 95-98 oC. Setelah itu kokon dicuci dengan air hangat 
dengan suhu sekitar 40 oC dan diekstraksi dengan ethanol 
selama 5 hari sebelum digunakan untuk analisis karakteritik 
seratnya.  

Karakter serat yang diukur meliputi: kekuatan serat dan 
daya serap terhadap kelembaban. 

Kekuatan Serat 
Kekuatan serat serat diukur meliputi uji kuat tarik dan 

mulur serat dengan menggunakan mesin Mesdan-Tens 
300. Serat yang digunakan dengan ukuran panjang serat 
500 mm dan kecepatan pemanjangan 50 mm/menit. 

Daya Serap terhadap Kelembaban 
Daya serap terhadap kelembaban diukur dengan cara 

sampel serat diletakkan selama 3 hari dalam desikator yang 
berisi larutan asam sulphur dan air dengan konsentrasi 
35%, 75% dan 100% ditimbang beratnya (berat basah). 
Berat kering diukur dengan cara sample dikeringanginkan 
sampai menunjukkan berat konstan. Prosentase daya 
serap terhadap kelembaban dapat dihitung dengan rumus: 

Daya Serap terhadap Kelembaban =

Berat basah – berat kering 
  X 100% 
 Berat basah 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berat Kokon 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisaran berat 

kokon adalah 5,849 + 0,378 gram. Jika dibandingkan 
dengan berat kokon dari ulat yang dipelihara pada tanaman 
lainnya seperti yang dilaporkan Fauzi (2005) yaitu keben 
(9,599 + 0,31), sirsak (7,77 + 1,081), dadap (6,89 + 2,12), 
gempol (8,34 + 1,731), dan gmelina (6,276 + 0,744)  maka 
beratnya lebih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan 
oleh karakter daun yang cenderung lebih tipis dan kurang 
berair sehingga kokon yang dihasilkan cenderung lebih 
rendah. 

Shell Ratio (SR) 
Rendahnya berat kokon berpengaruh pada Shell Ratio

(SR) yang terukur (9,828 + 1,475 %). Kisaran nilai SR yang 
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baik yaitu antara 19 – 20 % (Lee, 1999). Kecilnya nilai SR
mengindikasikan bahwa jumlah serat yang dapat dipintal 
relatif kecil.

Kekuatan Serat 

Gambar 3. Serat sutera Attacus atlas

Kekuatan tarik serat mengindikasikan besarnya 
kekuatan serat yang dapat mendukung sebelum putus. 
Hasil penelitian menunjukkan kekuatan tarik serat sebesar 
14,444 + 5,270 gram. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
kekuatan tarik serat cukup bagus karena nilai  kisaran 
kekuatan tarik serat antara 2,6 – 4,8 gram (Lee, 1999).  

Kekuatan mulur serat didefinisikan sebagai panjangnya 
serat yang dapat mulur sebelum putus. Kekuatan mulur 
serat sebesar 2,184 + 2,168 %. Hal ini menunjukkan 
kekuatan mulur serat cenderung rendah jika dibandingkan 
dengan karakter serat yang bagus dengan nilai lebih besar 
dari 18 % (Lee, 1999).  

Hasil tersebut di atas yang menunjukkan tingginya 
kekuatan tarik serat dan rendahnya kekuatan mulur serat 
kemungkinan disebabkan pada saat pengukuran kondisi 
serat sangat kering. Menurut Lee (1999) faktor yang 
berperngaruh terhadap kekuatan serat serat adalah 
kelembaban. Semakin besar kelembaban semakin besar 
pula kekuatan mulur serat dan sebaliknya. Namun hal ini 
berlawanan untuk kekuatan tarik serat, semakin besar 
kelembaban akan cenderung menurunkan kekuatan tarik. 

Daya Serap terhadap Kelembaban 
Nilai daya serap terhadap kelembaban berkisar antara 

20,214 + 0,618 %. Menurut Lee (1999) serat sutera dapat 
menyerap kelembaban sekitar 20%. Hal ini dapat 
menyebabkan kain yang dibuat dengan bahan ini 
cenderung sejuk bila dipakai, sehingga relatif baik dari sisi 
kenyamanan. 

KESIMPULAN 

Secara umum karakter serat relatif baik. Meskipun 
demikian perlu upaya untuk meningkatkan berat kokon dan 
kekuatan mulur serat, sehingga kualitas serat dapat 
ditingkatkan.
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ABSTRACT 

This research is to learn the creat potention for cultivated as medical material producer plant. So that, the limited  creat as medical material 
not occur. The method of research which used is survey. The survai include identification  and creat distribution pattern. There was used 
vegetative analysis with quadrat method.  The research result showed that 1) in creat habitat find out 11 species of tree, 20 species herba 
(include creat), and 16 species grasses, 2) The highest of importance value indeks  Tectona grandis L. (tree group), Andrographis 
paniculata Ness (herb group), and Portulaca oleraceae L. (grasses group), 3) Distribution pattern of creat is clumped, and the herb others 
is uniform, 4) The creat growth on the common under shading Tectona grandis L. tree.  The results of  this research are domestication 
concept and theories which to basic the cultivated technology packet of creat wild plant which the statue increased be medical material 
produce crop. In the next ,expected can used for get conclusion policy of medical crop and planning, especially on creat propertion of creat 
medical material.
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PENDAHULUAN 

Tumbuhan sambiloto dipanen dari habitat aslinya oleh 
masyarakat untuk sumber bahan obat tradisional.  
Pengambilan sambiloto yang dilaksanakan terus menerus 
tanpa upaya budidaya yang tepat maka akan mengancam 
keberadaan plasma nutfah sambiloto (Hanan, 1996;  
Anonymous, 2001; Anonymous, 2002; Winarto, 2003).  
Karenanya, perlu upaya pembudidayaan tumbuhan 
sambiloto. 

   Prospek pengembangan tumbuhan obat cukup cerah 
dilihat dari aspek potensi flora, fauna, iklim dan tanah 
maupun aspek pengembangan industri obat dan kosmetika 
tradisional. Secara empiris sambiloto mempunyai keunggulan 
fisik (sebagai tanaman hias), kimiawi (sebagai bahan obat) 
dan biologi (sebagai tanaman).  Pemanfaatan obat 
tradisional juga meningkat karena  pergeseran pola penyakit 
dari infeksi ke penyakit generatif serta gangguan 
metabolisme. Penyakit degenaratif memerlukan pengobatan 
jangka panjang yang menyebabkan efek samping serius bagi 
kesehatan.  Salah satu untuk penyakit degeneratif dan 
gangguan metabolisme diantaranya ialah diabetes 
(Anonymous, 2002a; Anonymous, 2003; Anonymous,  2005b

; Anonymous, 2007; Syamsulhidayat dan Hutapea, 1994). 
Selama ini masyarakat memenuhi kebutuhan bahan obat 

tradisional dengan mengambil langsung dari habitat aslinya. 
Namun ini mengandung risiko, yaitu terkurasnya populasi 
tumbuhan di habitat aslinya (yang terkenal dengan istilah 
erosi plasma nutfah), mutu beragam (kualitas produk kurang 
terjamin) dan kuantum hasil berfluktuasi (jumlah hasil panen 
tidak menentu).  Selain itu sering berlangsung 
kekurangpastian dalam mendapatkan hasil panen 
(tergantung dari keseimbangan ekosistem sebagai akibat 
dari besarnya interaksi hama/penyakit dengan tanaman 
penghasil simplisia) (Jokopriyambodo, 2001; Yusron et al., 
2004).  Bila tindakan panen tumbuhan dari habitat asli 
dilanjutkan, maka akan terjadi kelangkaan jenis tersebut.  
Kelanggengan keberhasilan panen produk tumbuhan 
tersebut dapat terancam. 

Keberadaan tanaman, diperlukan campur tangan 
manusia yang disebut teknologi budidaya tanaman. Terkait 
persoalan tersebut diperlukan teknologi agronomik ialah:  
penggunaan benih/bibit terpilih, olah tanah,  pengaturan 
tanaman, pemupukan yang tepat, perlindungan tanaman, 
penentuan masa panen, cara pemungutan hasil yang tepat 
dan pengolahan pasca panen.  Berdasarkan pokok-pokok 
kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan 
obat tradisional diarahkan terwujudnya teknik budidaya 
tanaman obat yang  terstandar (Januwati, 2004; Anonymous, 
2005).   

Peningkatan status tumbuhan liar penghasil bahan obat 
menjadi tanaman budidaya perlu diupayakan. 
Permasalahannya berapa besar potensi sambiloto di 
berbagai habitat  dan bagaimana   penyebarannya? 
Bagaimana keragaan morfologi sambiloto di berbagai habitat  
tersebut?  Penelitian ini bertujuan: a) Merumuskan strategi 



SULISTIJO dan PUJIASMANTO – Sambiloto  (Andrographis paniculata Ness) 219

dasar domestikasi sambiloto di berbagai habitat untuk 
dibudidayakan menjadi tanaman penghasil bahan baku obat. 
b) Memperoleh konsep dasar pengelolaan budidaya 
sambiloto dari tumbuhan liar menjadi tanaman.  Melalui 
penelitian ini diharapkan diperoleh teori-teori yang mendasari 
paket budidaya sambiloto, sekaligus menjaga kelestarian 
plasma nutfah secara bijak dan lestari. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Januari 2006 
hingga Agustus 2006.  Lokasi survai ditentukan 
berdasarkan keberadaan pohon jati dan tumbuhan 
sambiloto yaitu Jumantono, yang berada di lingkungan 
Kawasan Pemangkuan Hutan ( KPH ) Surakarta.  

Alat percobaan meliputi  1) sabit, 2) meteran, 3) 
altimeter 4) buku kunci (descriptors), 5) kotak specimen,  6)  
kompas, dan 7) hand counter. 

Lokasi survai dipilih dengan metode purposive sampling
pada  dataran rendah, menengah dan tinggi.  Metode 
penetapan petak contoh dan analisis vegetasi yang 
digunakan pada survai ialah metode kuadrat.  Bentuk  
petak pengamatan seluas 20 m x  20 m (pohon), 5 m x 5 m 
(herba). Jumlah petak contoh 10 dan luas area cuplikan 
untuk pohon 4000 m2,  250 m2 herba. 

Komposisi vegetasi pada komunitas pohon dibedakan 
atas jumlah tegakan jati, pohon lain dan tumbuhan bawah 
yang dibedakan sambiloto dan yang bukan sambiloto.  
Analisis data dilakukan secara deskriptif pada setiap 
golongan tumbuhan.  Komposisi tumbuhan sambiloto 
dikenali (diidentifikasi) dengan cara membandingkan antara 
tanaman contoh (specimen) dengan buku kunci 
(descriptors)  (Steenis,1978; Santa,1996).  Komposisi 
tumbuhan dikelompokkan berdasarkan habitus yang 
dibedakan atas jumlah genus (marga), dan species (jenis).  
Kerapatan tanaman, kerapatan relatif dan pola sebaran 
tumbuhan dihitung dengan cara yang dikemukakan oleh 
Suin (1999) : 

1.  Kerapatan (K) 
          ni
K  =     
          A 
dimana, 
K = kerapatan 
ni = jumlah marga individu ke i 

A  = luas petak contoh. 

2. Kerapatan relatif (KR) : 
           ni
KR =             X 100 % 
           n

           Ki
      =            X 100 % 
          K

dimana , 
Ki =  kerapatan spesies ke i 

K  : kerapatan seluruh species 
n  :  jumlah individu seluruh species. 

3. Pola sebaran 
            X2 - N 
Id =n   
            N (N-1) 

dimana , 
Id      : Indeks Sebaran  
n       : jumlah petak contoh 
N      : jumlah total individu seluruh petak 

 X2 : kuadrat jumlah individu setiap petak. 

Penetapan pola sebaran dengan cara menguji nilai Id 
pada Chi-kuadrat, bila : Id = 1, maka pola sebarannya acak 
(random), Id < 1, maka pola sebarannya seragam (uniform), 
dan Id > 1, maka pola sebarannya mengelompok 
(clumped).

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Survai dilaksanakan dengan metode purposive 
sampling.  Lokasi penelitian ditentukan di Jumantono 
(dataran rendah <400 m dpl).  Penentuan lokasi 
berdasarkan informasi dari instansi Kawasan Pemangkuan 
Hutan Surakarta dan penelusuran dari para pengumpul 
serta pedagang simplisia sambiloto di wilayah Surakarta. 

Rincian Tabel  1.  menunjukkan bahwa pada habitat 
sambiloto ada 11 jenis pohon, yang berfungsi sebagai 
pelindung pertumbuhan sambiloto.  Berdasarkan data pada 
tabel tersebut jumlah terbanyak pohon jati, pisang, sengon, 
mahoni dan nangka. 

Tabel 1. Jumlah individu tiap spesies pohon pada luas area cuplikan 

No Spesies Pohon Petak Contoh (jml. Individu)    
I II III IV V VI VII VIII IX X Jml 

1 Acasia auriculiformis L.(akasia)   1     1   2 
2 Albizia sinensis (Osb.) Merr.(sengon) 5 2 1  3 5 2 1  3 22 
3 Arthocarpus integra L.( nangka) 6   1  6   1  14 
4 Cassia siamea  Lmk.(johar)      2    1 3 
5. Hibiscus tiliaceus L. (weru) 1  1   1  1   4 
6 Indigofera tinctoria L.( sintru)   1     1   2 
7 Mangifera indica L.(mangga) 1    1 1    1 4 
8 Melochia umbellata Stapf. (senu)   1     1   2 
9 Musa paradisiaca L. (pisang) 15   1  12   1  29 

10 Swetinia mahagoni (mahoni) 4 4  3  4 4  3  22 
11 Tectona grandis (jati) 19 24 2 27 4 19 22 2 17 4 140 
            244 
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Berdasarkan analisis data (Tabel 2) terlihat bahwa indek 
nilai penting urutan tertinggi diperoleh., Tectona grandis L. 
(jati),  Swetinia mahagoni (mahoni),  Albizia sinensis (Osb.) 
Merr.(sengon),  ) Musa paradisiaca L. (pisang),  
Arthocarpus integra L.( nangka); begitu juga SDR nya. 
Berdasarkan analisis vegetasi untuk pohon Indek Nilai 
Penting (INP) tertinggi jati (Tectona grandis L.) baik di 
dataran rendah (111.7 %), dataran menengah (121,75 %) 
maupun dataran tinggi (122,85 %).  INP jenis tumbuhan 
ialah besaran yang menunjukkan kedudukan suatu jenis 
pada jenis lain di dalam suatu komunitas.  Makin besar nilai 
indeks berarti jenis yang bersangkutan makin besar 
berperanan di dalam komunitas yang bersangkutan.  Agar 
INP mudah diinterpretasikan maka digunakan 
Perbandingan Nilai Penting (Summed Dominance Ratio) 
atau SDR karena nilainya tidak lebih 100%. Jika besarnya 
nilai SDR mendekati 100%, INP jenis tanaman tergolong 
tinggi. Sebaliknya jika mengarah ke nilai 0% maka INP jenis 
nya termasuk kategori kecil, seperti yang diungkapkan oleh 
Setiadi (1998). 

Berdasarkan analisis data indeks (Tabel 3) pola 
sebaran (Id), melalui Yate Correction dan uji nilai chi square 
diperoleh hasil untuk pohon jati mengelompok (clumped),
sedangkan pohon lainnya seragam (uniform).  Distribusi 
semua tumbuhan di alam dapat disusun dalam tiga pola 
dasar, ialah acak, teratur (seragam), dan mengelompok 

(Djufri, 2002).  Pola distribusi erat hubungannya dengan 
lingkungan (Odum, 1971; Vanhaelen et al., 1991).  
Organisme di suatu tempat bersifat saling bergantung, tidak 
terikat oleh kesempatan semata, dan jika terjadi gangguan 
pada suatu organisme atau sebagaian faktor lingkungan 
berpengaruh terhadap keseluruhan komunitas (Moenandir, 
2004; Barbour et al.,1987).).

Berdasarkan analisis hasil survai (Tabel 4) herba pada 
areal cuplikan diperoleh hasil sambiloto menempati urutan 
terbanyak, diikuti berokan, patikan kebo, korobenguk, dan 
Xyris indica L.

Pada komunitas herba diperoleh hasil indeks nilai 
penting (INP) dan SDR tertinggi sambiloto, diikuti berokan,  
patikan kebo, korobenguk,  dan Xyris indica L. (tabel 5). 

Berdasarkan analisis data (Tabel 6) pola sebaran 
komunitas herba diperoleh hasil tumbuhan sambiloto pola 
sebarannya mengelompok (clumped), sedangkan herba 
lainnya seragam (uniform).  Pola sebaran sambiloto 
mengelompok, hal  ini tentu ada faktor lain yang lebih 
berpengaruh ialah faktor lingkungan dan pengaruh 
kompetisi.  Faktor lingkungan dapat pula berpengaruh 
terhadap morfologi tumbuhan (Suranto, 2001).  Selain itu 
pola distribusi tumbuhan cenderung mengelompok, sebab 
tumbuhan ini berproduksi dengan biji yang jatuh dekat 
induknya (Barbour et al., 1987). 

Tabel  2.  Tabel  kerapatan , frekuensi, dominansi, indeks nilai penting dan SDR (Summed Dominance Rate) Pohon  
No. Pohon: K KR F FR D DR INP SDR 

1 Cassia siamea Lmk.(johar) 0.0008 1.2 0.2 4.1 5.51 1.6 6.9 2.3 
2 Acasia auriculiformis L.(akasia) 0.0005 0.8 0.2 4.1 0.26 0.1 5 1.7 
3 Albizia sinensis (Osb.) Merr.(sengon) 0.0055 9 0.8 16 9.78 2.8 28 9.4 
4 Arthocarpus integra L.( nangka) 0.0035 5.7 0.4 8.2 13.6 3.9 18 5.9 
5. Hibiscus tiliaceus L. (weru) 0.001 1.6 0.4 8.2 1.06 0.3 10 3.4 
6 Indigofera tinctoria L.( sintru) 0.0005 0.8 0.3 6.1 0.49 0.1 7.1 2.4 
7 Mangifera indica L.(mangga) 0.001 1.6 0.4 8.2 1.15 0.3 10 3.4 
8 Melochia umbellata Stapf. (senu) 0.0005 0.8 0.2 4.1 0.23 0.1 5 1.7 
9 Musa paradisiaca L. (pisang) 0.0073 12 0.4 8.2 12.2 3.5 24 7.9 

10 Swetinia mahagoni (mahoni) 0.0055 9 0.6 12 27.1 7.9 29 9.7 
11 Tectona grandis (jati) 0.035 57 1 20 274 79 157 52 

  0.061 100 4.9 100 345 100 300 100 
Keterangan: K= Kerapatan,  KR=Kerapatan Relatif,  F=Frekuensi, FR= Frekuensi Relatif,  D=Dominansi,  DR= Dominansi Relatif,  INP= Indeks Nilai Penting,  
SDR= Summed Dominance Rate.

Tabel 3.  Tabel Indeks pola sebaran (Id), ekspektasi (e), deviasi (d), Yate Correction, Nilai Chi Square,  dan Pola Sebaran Pohon 

No Pohon: Id   (o) e d -0.5 
Nilai chi quare tabel 

(%) Pola sebaran 
1 Acasia sp. (akasia) -0.04 1 1.04 0.54 30-50 (diterima) seragam 

2 Albizia sinensis (Osb.) Merr.(sengon) 0.04 1 0.96 0.46 30-50 (diterima) seragam 

3 Arthocarpus integra L.( nangka) -0.01 1 1.008 0.508 30-50 (diterima) seragam 

4 Cassia siamea Lmk.(johar) -0.04 1 1.04 0.54 30-50 (diterima) seragam 

5. Hibiscus tiliaceus L. (weru) -0.04 1 1.038 0.538 30-50 (diterima) seragam 

6 Indigofera tinctoria L.( sintru) -0.04 1 1.04 0.54 30-50 (diterima) seragam 

7 Mangifera indica L.(mangga) -0.04 1 1.038 0.538 30-50 (diterima) seragam 

8 Melochia umbellata Stapf. (senu) -0.04 1 1.04 0.54 30-50 (diterima) seragam 

9 Musa paradisiaca L. (pisang) 0.101 1 0.899 0.399 30-50 (diterima) seragam 

10 Swetinia mahagoni (mahoni) 0.04 1 0.96 0.46 30-50 (diterima) seragam 

11 Tectona grandis (jati) 3.265 1 2.265 2.765 5-10 (diterima) mengelompok 
Keterangan:   Id (o) = Indeks Sebaran (nilai Observasi); o= Observasi; e= Expektasi; d= deviasi; Yate Correction= - 0.5. 
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Tabel  4.   Jumlah individu tiap spesies herba pada luas area cuplikan  

No. Herba  
Petak contoh: 
I II III IV V VI VII VIII IX X Jumlah 

1 Ageratum conyzoides (berokan)  25 20    25 20   90 
2 Andrographis paniculata Ness (sambiloto) 68 24 34 12 11 8 66 24 34 12 293 
3 Bidens pilosa L. var. minor (Bl) Sherff    1     1  2 
4 Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Schult.-Bip     1     1 2 
5 Euphorbia hirta L (patikan kebo) 14     14     28 
6 Fleurya aestuans (L.) Guard   3     3   6 
7 Ipomoea tiliaceae (Wild.) Choisy  1  1  1     3 
8 Mimosa pudica L. (putri malu)    1     1  2 
9 Mollugo verticillata   1     1   2 

10 Mucuna pruriens D.C 7   2  7   2  18 
11 Oplismenus burmanni P. B (telekan)    1     1  2 
12 Panicum pilipes Ness Etarn   1     1   2 
13 Peperomia pellucida (L.) H.B.K     2     2 4 
14 Rorippa indica (L.) Hiern 1    1     1 3 
15 Spilanthes paniculata Wall. ex DC   1  3   1  1 6 
16 Tagetes patula L 1  1     2   4 
17 Triumfetta lappula L   2  1     1 4 
18 Triumfettaa rhomboidea 2   3     1  6 
19 Xanthosoma sagittifolium L. (talas) 1 2   3 1 1   3 11 
20 Xyris indica L. var. indica  3  2  4   3  12 
            500 

            
Tabel 5.   Tabel  kerapatan , frekuensi, dominansi, indeks nilai penting dan SDR (Summed Dominance Rate) Herba  

No. Herba : K KR F FR D DR INP SDR 
1 Ageratum conyzoides (berokan) 0.36 18 0.4 6.2 5.73 3.2 27 9.1 
2 Andrographis paniculata Ness (sambiloto) 1.17 59 1 15 166 94 168 56 
3 Bidens pilosa L. var. minor (Bl) Sherff 0.01 0.4 0.2 3.1 0.18 0.1 3.6 1.2 
4 Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Schult.-Bip 0.01 0.4 0.2 3.1 0.15 0.1 3.6 1.2 
5 Euphorbia hirta L (patikan kebo) 0.11 5.6 0.2 3.1 1.44 0.8 9.5 3.2 
6 Fleurya aestuans (L.) Guard 0.02 1.2 0.2 3.1 0.19 0.1 4.4 1.5 
7 Ipomoea tiliaceae (Wild.) Choisy 0.01 0.6 0.3 4.6 0.12 0.1 5.3 1.8 
8 Mimosa pudica L. (putri malu) 0.01 0.4 0.2 3.1 0.05 0 3.5 1.2 
9 Mollugo verticillata 0.01 0.4 0.2 3.1 0.03 0 3.5 1.2 

10 Mucuna pruriens D.C 0.07 3.6 0.4 6.2 1.65 0.9 11 3.6 
11 Oplismenus burmanni P. B (telekan) 0.01 0.4 0.2 3.1 0.1 0.1 3.5 1.2 
12 Panicum pilipes Ness Etarn 0.01 0.4 0.2 3.1 0.08 0 3.5 1.2 
13 Peperomia pellucida (L.) H.B.K 0.02 0.8 0.2 3.1 0.18 0.1 4 1.3 
14 Rorippa indica (L.) Hiern 0.01 0.6 0.3 4.6 0.12 0.1 5.3 1.8 
15 Spilanthes paniculata Wall. ex DC 0.02 1.2 0.4 6.2 0.21 0.1 7.5 2.5 
16 Tagetes patula L 0.02 0.8 0.3 4.6 0.06 0 5.5 1.8 
17 Triumfetta lappula L 0.02 0.8 0.3 4.6 0.09 0.1 5.5 1.8 
18 Triumfettaa rhomboidea 0.02 1.2 0.3 4.6 0.16 0.1 5.9 2 
19 Xanthosoma sagittifolium L. (talas) 0.04 2.2 0.6 9.2 0.34 0.2 12 3.9 
20 Xyris indica L. var. indica 0.05 2.4 0.4 6.2 0.37 0.2 8.8 2.9 

  2 100 6.5 100 177 100 300 100 
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Tabel 6.  Tabel Indeks pola sebaran (Id), ekspektasi (e), deviasi (d), Yate Correction, Nilai Chi Square,  dan Pola Sebaran Herba 

No. Herba  Id e d 
Yate corection 

(-0.5) Nilai chi square Pola sebaran : 
1 Ageratum conyzoides (Berokan) 0.1772 1 -0.823 -1.322828093 30-40 seragam 
2 Andrographis paniculata Ness (sambiloto) 3.4765 1 2.477 1.976537678 10.-20 mengelompok 
3 Bidens pilosa L. var. minor (Bl) Sherff -0.015 1 -1.015 -1.515336986 20-30 seragam 

4 Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Schult.-Bip -0.015 1 -1.015 -1.515336986 20-30 seragam 

5 Euphorbia hirta L (Patikan kebo) 0.0032 1 -0.997 -1.496789933 20-30 seragam 

6 Fleurya aestuans (L.) Guard -0.015 1 -1.015 -1.514576081 20-30 seragam 

7 Ipomoea tiliaceae (Wild.) Choisy -0.015 1 -1.015 -1.515218094 20-30 seragam 

8 Mimosa pudica (Putri malu) -0.015 1 -1.015 -1.515336986 20-30 seragam 

9 Mollugo verticillata -0.015 1 -1.015 -1.515336986 20-30 seragam 

10 Mucuna pruriens D.C -0.008 1 -1.008 -1.507727939 20-30 seragam 

11 Oplismenus burmanni P. B (Telekan) -0.015 1 -1.015 -1.515336986 20-30 seragam 

12 Panicum pilipes Ness Etarn -0.015 1 -1.015 -1.515336986 20-30 seragam 

13 Peperomia pellucida (L.) H.B.K -0.015 1 -1.015 -1.515051646 20-30 seragam 

14 Rorippa indica (L.) Hiern -0.015 1 -1.015 -1.515218094 20-30 seragam 

15 Spilanthes paniculata Wall. ex DC -0.015 1 -1.015 -1.514576081 20-30 seragam 

16 Tagetes patula L -0.015 1 -1.015 -1.515051646 20-30 seragam 

17 Triumfetta lappula L -0.015 1 -1.015 -1.515051646 20-30 seragam 

18 Triumfettaa rhomboidea -0.015 1 -1.015 -1.514576081 20-30 seragam 

19 Xanthosoma sagittifolium L. (talas) -0.013 1 -1.013 -1.512554928 20-30 seragam 

20 Xyris indica L. var. indica -0.012 1 -1.012 -1.512008028 20-30 seragam 

     
KESIMPULAN 

Pada habitat sambiloto ditemukan ada 11 jenis pohon 
dan 20 herba (termasuk sambiloto). Indek Nilai Penting 
(INP) tertinggi pada jenis pohon : Tectona grandis L. (jati) 
dan jenis herba Andrographis paniculata Ness (sambiloto). 

Pola sebaran sambiloto mengelompok, sedangkan jenis 
herba lainnya seragam. Sambiloto pada umumnya tumbuh  
di bawah naungan pohon jati. 

SARAN 

Perlu penelitian lebih lanjut pada berbagai habitat 
sambiloto yang lebih beragam, pada berbagai kondisi 
tempat yang berbeda ketinggiannya. 
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ABSTRACT 

Soy sauce was produce from soybean that fermented with koji/tempeh fungi and thenfermented under salt solution or moromi fermentation. 
The objectives of this experiment was to compare of protein (total and soluble) content of sweet soy sauce that produced from soybean 
fermented with Rhizopus oryzae and R. oligosporus without moromi fermentation to the sweet soysauce with moromi fermentation one. 
The total and soluble proteins of sweet soy sauces that produce from soybean without moromi fermentation were higher that sweet soy 
sauces that produce with moromi fermentation. Soluble protein of sweet soy sauce that produced from soybean fermented with R. 
oligosporus without moromi fermentation was 8.2% and meet to the highest quality of sweet soy sweet sauce based on Indonesia Industrial 
Standard. Soluble protein of sweet soy sauce that produced from soybean fermented with R. oryzae without moromi fermentation was
4.1% and meet to the medium quality of sweet soy sweet sauce based on Indonesia Industrial Standard.  
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PENDAHULUAN 

Kedelai mengandung protein tertinggi di antara kacang-
kacangan lainnya, yaitu sekitar 40%. Di pasaran terdapat 2 
jenis kedelai, yaitu kedelai kuning dan hitam. Kedelai 
kuning merupakan dapat dipakai sebagai bahan dasar 
makanan turunan kedelai, baik dengan fermentasi maupun 
tidak. Kedelai hitam biasanya terbatas hanya digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan kecap.  

Kecap merupkan jenis makanan cair hasil fermentasi 
kedelai. Meskipun bahan baku pembuatan kecap adalah 
kedelia hitam, tetapi tidak menutup kemungkinan kecap 
dibuat dari kedelai kuning. Kecap dapat dibuat melalui 3 
cara, yaitu fermentasi, hidrolisis asam, dan kombinasi 
fermentasi dan hidrolisis asam. Kecap yang dibuat secara 
fermentasi biasanya mempunyai cita rasa dan aroma yang 
lebih disukai konsumen. Pada prinsipnya pembuatan kecap 
secara fermentasi berkaitan dengan penguraian protein, 
lemak, dan karbohidrat menjadi asam amino, asam lemak, 
dan monosakarida (Koswara, 1997).  

Proses fermentasi kecap terdiri dari 2 tahap, yaitu 
fermentasi padat (fermentasi koji/tempe) dan fermentasi 
cair (fermentasi moromi). Kapang yang digunakan dalam 
fermentasi padat, adalah Aspergillus sp. dan Rhizopus sp. 
(Rahayu dkk., 1993). Fermentasi padat memerlukan waktu 
selama 3-5 hari. Hasil fermentasi padat disebut koji/tempe, 
jika menggunakan Aspergillus sp. dan disebut tempe, jika 

menggunakan Rhizopus sp.. Selanjutnya, koji/tempe 
dikeringkan, kemudian direndam dalam air garam 20-30%. 
Proses perendaman koji/tempe dalam air garam disebut 
fermentasi moromi. Mikroba yang berperan dalam 
fermentasi moromi, adalah mikroba tahan garam seperti 
Hansenula sp., Zygosaccharomeces sp., dan Lactobacillus 
sp. (Rahayu, 1985). Fermentasi moromi memerlukan waktu 
selama 14-28 hari. Cairan hasil fermentasi moromi disebut 
moromi. Selanjutnya moromi ditambah dengan rempah-
rempah dan dikentalkan sehingga diperoleh kecap. Ampas 
dari fermentasi moromi dapat digunakan sebagai pakan 
ternak. 

Kandungan protein merupakan parameter kualitas 
kecap manis (Direktorat Gizi Depkes RI, 1996). Menurut 
standar Industri Indonesia (SII) kecap manis berkualitas 
baik (I) harus mengandung protein minimal 6%. Penelitian 
sebelumnya menunjukkan bahwa kecap tanpa bumbu 
tanpa fermentasi moromi mengandung protein lebih tinggi 
dibandingkan kecap tanpa bumbu dengan fermentasi 
moromi (Septiani, 2004).

Mikroba yang diintroduksi secara langsung adalah pada 
saat fermentasi padat, sedangkan fermentasi moromi 
merupakan fermentasi yang terjadi secara spontan (tanpa 
introduksi). Karakteristik nilai nutrisi sangat ditentukan oleh 
jenis kapang pada saat fermentasi padat (Septiani, 2004). 
Oleh karena itu, pemilihan kapang untuk fermentasi padat 
sangat menentukan komposisi nutrisi kecap.  

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut 
mengetahui kandungan protein kecap manis hasil 
fermentasi R. oligosporus dan R. oryzae tanpa fermentasi 
moromi dan membandingkannya dengan kecap manis hasil 
fermentasi R. oligosporus dan R. oryzae dengan fermentasi 
moromi.
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BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Kemikalia  
Bahan meliputi kedelai (kuning), beras, kultur murni 

kapang R. oryzae dan R. oligosporus diperoleh dari Food & 
Nutrition Culture Collection, PAU Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta, aluminium foil, dan kecap bermerk (Lombok 
Gandaria dan Bango).  

Kemikalia terdiri dari Potato Dextrose Agar (PDA), 
reagen analisis protein total, yaitu CuSO4, K2SO4, H2SO4,
NaOH, dan HCl, serta reagen Lowry-Folin untuk 
analisisprotein terlarut.  

Pembuatan Tempe  
Kedelai (20 kg) direndam dalam air hangat bersuhu 

50 C selama 6 jam. Kedelai hasil rendaman dikuliti dan 
disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 C selama 15 
menit. Kedelai steril dibuat menjadi 4 sampel perlakuan dan 
masing-masing perlakuan terdiri atas 5 ulangan, kemudian 
diletakan dalam loyang plastik. Dua sampel (masing-
masing 1 kg) diinokulasi dengan inokulum R. oryzae dan 2 
sampel diinokulasi dengan inokulum R. oligosporus,
masing-masing sebesar 105 cfu/g kedelai. Kemudian, 
sampel ditutup dengan 2 lapis kertas aluminium foil 
berperforasi. Setelah diinkubasi selama 3 hari, tempe 
dikeringkan pada suhu 60 C selama 5 hari dan dihaluskan.  

Pembuatan Kecap  
Dua sampel bubuk tempe kering (500 g) yang masing-

masing diinokulasi R. oryzae dan R. oligosporus, direndam 
dalam 1 L air garam 20% dan dibiarkan selama 2 minggu 
(dengan fermentasi moromi). Sedangkan, dua sampel 
lainnya direndam dalam 1 L air hangat bersuhu 50 C
selama 24 jam (tanpa fermentasi moromi). Semua sampel 
kemudian disaring dan diambil filtratnya saja. Filtrat kecap 
ditambah bumbu-bumbu, yaitu 20 g jahe, 20 g lengkuas, 10 
g kayu manis, 10 g bawang putih, 10 g kunyit, 10 g kemiri, 
dan 10 g ketumbar (Warintek 2003). Kecap tanpa 
fermentasi moromi ditambah 150 g gula kelapa, sedangkan 
kecap dengan fermentasi moromi ditambah 250 g gula 
kelapa. Filtrat kecap berbumbu direbus sampai volume 
filtrat menjadi 500 mL (kental), kemudian dimasukkan 
dalam botol dan disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 
C selama 15 menit. Kecap steril disimpan di suhu kamar 

sebelum dianalisis.  

Analisis Protein 
Analisis protein kecap manis terdiri dari 2 metode, yaitu 

metode Kjeldahl untuk protein (N) total (Sudarmaji dkk., 
1984) dan  metode Lowry-Folin untuk protein terlarut 
pendek (Alexander dan Griffiths, 1992). Secara rinci 
metode Kjeldahl adalah sebagai berikut. Sampel kecap 
manis (5 g) dimasukkan dalam labu Kjeldahl dan ditambah 
3 g campuran CuSO4 dan K2SO4 (1:9; b/b) dan 20 mL 
H2SO4 pekat. Labu Kjedahl dipanaskan sampai warna 
larutan menjadi putih, kemudian didinginkan. Larutan 
sampel ditambah 3 tetes indikator fenolftalen dan 
didestilasi. Destilat ditambah 50 mL larutan asam borat 2% 
dan 5 tetes indikator Tashiro dan ditambah NaOH sampai 
larutan sampel menjadi alkalis. Sampel dititrasi dengan HCl 
0,1 N sampai larutan sampel menjadi merah muda. 

Metode Lowry-Folin adalah sebagai berikut. Sampel 
kecap manis (5 g) ditambah 5 mL akuades, kemudian 
disentrifugasi pada kecepatan 5.000 rpm selama 5 menit. 
Bagian cair (supernatan) diambil dan ditambah akuades 

sampai mencapai volume 100 mL. Sampel diambil 1 mL 
dan ditambah 1 mL reagen Lowry D (campuran reagen 
Lowry A, B, dan C; 20:1:1 v/v), kemudian dikocok dengan 
vortex dan dibiarkan pada suhu kamar selama 15 menit. 
Larutan sampel ditambah 3 mL reagen Lowry E, kemudian 
dikocok dan dibiarkan pada suhu kamar selama 45 menit. 
Larutan sampel diambil 1 mL dan diukur nilai penyerapan 
cahaya (OD) pada panjang gelombang 590 nm dengan UV-
VIS spektrofotometer. Nilai  OD590 dikonversi ke kadar 
protein terlarut berdasarkan kurva standar protein BSA.  

Tingkat Kesukaan Konsumen 
Skor aroma dan cita rasa 4 kecap manis, yaitu 2 kecap 

manis hasil penelitian dan 2 kecap manis bermerk (Lombok 
Gandaria dan Bango) masing-masing diukur oleh 30 
responden. Skor cita rasa dan aroma adalah 1: sangat tidak 
suka, 2: tidak suka, 3: cukup suka, 4: suka, dan 5: sangat 
suka.

Analisis Data 
Data kandungan protein total dan protein terlarut 

keempat kecap manis hasil penelitian dianalisis statistik 
dengan anava satu arah. Jika diperoleh perbedaan 
signifikan, maka dilanjutkan dengan uji Tukey untuk 
mengetahui perbedaan antar-perlakuan. Data kandungan 
protein terlarut keempat kecap manis dibandingkan dengan 
kandungan standar protein kecap manis berkualitas baik 
(sesuai SII) yaitu 6% dengan uji rerata satu sampel. Data 
tingkat kesukaan konsumen dianalisis dengan uji statistik 
non-parametrik, yaitu uji Kruskal Wallis.  Semua analisis 
statistik menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Telah lama diketahui bahwa kedelai mengandung 
isoflavon. Isoflavon dalam kedelai terdapat dalam 4 bentuk, 
yaitu malonil-glikosida, asetil-glikosida, glikosida, dan 
aglukon (Kudou dkk, 1991; Lee dan Chou, 2006). 
Perendaman kedelai dapat mengubah semua isoflavon 
malonil-glikosida dan asetil-glikosida menjadi isoflavon 
glikosida. Selanjutnya, isoflavon glikosida dapat berubah 
menjadi isoflavon aglukon selama perendaman. 
Perendaman pada suhu 60 C selama 6 jam mampu 
menghasilkan isoflavon aglukon paling optimal (Ha dkk, 
1992). Perubahan isoflavon glikosida menjadi isoflavon 
aglukon diakibatkan oleh aktivitas enzim glukosidase yang 
dijumpai di sekitar biji kedelai (Ha dkk, 1992; Coward dkk, 
1993). Rhizopus mampu mentransformasi isoflavon 
glikosida menjadi isoflavon aglikon selama fermentasi 
tempe (Purwoko dkk, 2001).  

Isoflavon aglukon diketahui memiliki aktivitas 
antioksidatif. Mekanisme antioksidasi isoflavon aglukon 
adalah memangsa radikal bebas oleh gugus fenolat. 
Radikal bebas di dalam sel dapat merusak membran sel 
dan membran inti, sehingga material genetik mudah 
diserang oleh berbagai agen mutagenik (Jacob, 1994). 
Akibatnya sel dapat bermutasi menjadi sel tumor dan 
kanker. 

Menurut Coward dkk (1993) tempe dan miso 
mengandung isoflavon aglukon tertinggi dibandingkan 
derivat fermentasi kedelai lainnya. Hal ini karena aktivitas 
kapang Rhizopus dan Aspergillus dalam mengubah 
isoflavon glikosida menjadi aglukon lebih kuat daripada 
mikroba lainnya. Menurut Lee dan Chou (2006) aktivitas 
transformasi isoflavon glikosida menjadi aglukon selama 
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fermentasi koji/tempe oleh Rhizopus sp. lebih kuat daripada 
Aspergillus awamori, A. oryzae dan A. sojae.

Kandungan Protein 
Kandungan protein yang diukur dalam penelitian ini 

adalah protein terlarut dan protein total. Protein terlarut 
merupakan oligopeptida dan mudah diserap oleh sistem 
pencernaan. Protein total merupakan pengukuran 
kandungan nitrogen (N) dalam sampel. Oleh karena itu, 
terdapat senyawa non-protein yang ikut terdeteksi dan 
terkalkulasi dengan metode Kjeldahl. Namun interferensi ini 
relatif kecil dan dapat diabaikan.  

Metode Lowry-Folin hanya dapat mengukur molekul 
peptida pendek dan tidak dapat mengukur molekul peptida 
panjang (Alexander dan Griffiths, 1992). Prinsip kerja 
metode Lowry adalah reduksi Cu2+ (reagen Lowry B) 
menjadi Cu+ oleh tirosin, triptofan, dan sistein yang terdapat 
dalam protein. Ion Cu+ bersama dengan fosfotungstat dan 
fosfomolibdat (reagen Lowry E) membentuk warna biru, 
sehingga dapat menyerap cahaya. 

Protein merupakan polimer heterogen molekul-molekul 
asam amino. Protein yang terkandung dalam kedelai 
merupakan protein globuler. Dalam protein globuler, rantai-
rantai samping hidrofil dan polar berada di bagian luar dan 
rantai samping hidrofob dan nonpolar berada di bagian 
dalam. 

Kandungan protein total pada kecap manis hasil 
fermentasi R. oligosporus tanpa fermentasi moromi 
(17,433%) lebih tinggi daripada kecap manis hasil 
fermentasi R. oryzae (11,987%) (Tabel 1). Kandungan 
protein terlarut kecap manis hasil fermentasi R.
oligosporus lebih tinggi daripada kecap manis hasil 
fermentasi R. oryzae. . Hasil ini sesuai dengan hasil yang 
diperoleh Septiani (2004). Hal ini menunjukkan aktivitas 
proteolitik R. oligosporus lebih rendah daripada R. oryzae.
Hasil aktivitas proteolitik adalah protein terlarut dan asam 
amino. Protein terlarut rantai pendek dan asam amono 
dikonsumsi oleh kapang Rhizopus. Rendahnya 
kandungan protein terlarut pada R. oryzae merupakan
indikasi kuat aktivitas konsumsi protein oleh R. oryzae 
untuk pertumbuhannya. Pada penelitian ini terlihat waktu 
sporulasi R. oryzae lebih cepat daripada R. oligosporus.
Kemungkinan besar protein dikonsumsi cepat untuk 

proses sporulasi.  
Meskipun kandungan protein total kecap manis hasil 

fermentasi R. oligosporus dengan fermentasi moromi lebih 
besar daripada kecap manis hasil fermentasi R. oryzae 
dengan fermentasi moromi, tetapi karena jumlah awal 
kandungan protein total kecap manis hasil fermentasi R.
oligosporus dengan fermentasi moromi juga lebih besar 
daripada kecap manis hasil fermentasi R. oryzae dengan 
fermentasi moromi. Oleh karena itu aktivitas proteolitik 
mikroba halotoleran selama fermentasi moromi pada kecap 
manis hasil fermentasi R. oligosporus relatif seimbang pada 
kecap manis hasil fermentasi R. oryzae.

Terdapat aktivitas konsumsi protein terlarut (1,818%) 
signifikan selama fermentasi moromi oleh mikroba 
halotoleran pada kecap manis hasil fermentasi R. 
oligosporus (Tabel 1). Sedangkan aktivitas konsumesi 
protein terlarut (0,594%) tidak signifikan oleh mikroba 
halotoleran pada kecap manis hasil fermentasi R. oryzae.

SII tidak merujuk secara detail jenis protein yang 
digunakan sebagai standar dalam menentukan kualitas 
kecap. Secara umum SII menentukan bahwa kualitas kecap 
manis terdiri atas 3 yaitu kualitas baik (I), menengah (II), 
dan rendah (III). Kecap manis berkualitas baik (I) memiliki 
kandungan protein minimal 6%, sedangkan kecap manis 
berkuallitas menengah (II) memiliki kandungan protein 
minimal 4% dan kecap manis berkualitas rendah (III) 
memiliki kandungan protein minimal 2%. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini yang dipakai sebagai patokan dalam 
menentukan kualitas kecap adalah kandungan protein 
terlarut.

Kandungan protein terlarut kecap manis hasil 
fermentasi R. oligosporus dengan dan tanpa fermentasi 
moromi masing-masing adalah 6,389 dan 8,207%. Dengan 
demikian kecap manis hasil fermentasi R. oligosporus 
dengan dan tanpa fermentasi moromi memenuhi kualitas 
baik kecap manis di Indonesia. Sedangkan kandungan 
protein terlarut kecap manis hasil fermentasi R. oryzae 
dengan dan tanpa fermentasi moromi masing-masing 
adalah 3,461 dan 4,055% (Tabel 1). Dengan demikian 
kecap manis hasil fermentasi R. oryzae tanpa fermentasi 
moromi termasuk kecap berkualitas menengah (II).  

Pemilihan kapang tempe/koji sangat menentukan 
kualitas kecap. Dari 2 jenis Rhizopus  yang digunakan 

Tabel 3. Mean rank tingkat kesukaan konsumen terhadap kecap manis tanpa fermentasi moromi dan kecap komersial 

Tingkat
Kecap Manis tanpa Fermentasi Moromi  Kecap Manis Komersial 

Kesukaan 
Konsumen 

Hasil Fermentasi  
R. oligosporus 

Hasil Fermentasi  
R. oryzae

 Lombok 
Gandaria 

Bango  

   Aroma 
Cita rasa 

46,77 
65,92 

38,07 
46,77 

 74,07 
54,70 

83,10 
55,15 

bs
tbs

       

Tabel 2. Skor tingkat kesukaan konsumen terhadap kecap manis tanpa fermentasi moromi dan kecap komersial 
Tingkat Kecap Manis tanpa Fermentasi Moromi Kecap Manis Komersial 

Kesukaan Konsumen Hasil Fermentasi 
R. oligosporus 

Hasil Fermentasi  
R. oryzae Lombok Gandaria Bango 

Aroma 
Cita rasa 

3,57
4,37

3,77
4,33

4,40
4,10

4,60
4,10

     

Tabel 1. Persentase protein kecap manis hasil fermentasi R. oryzae dan R. oligosporus 
 Fermentasi R. oligosporus  Fermentasi R. oryzae 

Analisis Protein Tanpa Moromi Dengan Moromi  Tanpa Moromi Dengan Moromi 
Protein Total 17,433a   12,335b  11,987b   7,736c 
Protein Terlarut   8,207a,x   6,389b,y    4,055c,x   3,461c,x 

a-c  : menunjukkan perbedaan signifikan (p<0,05) pada huruf berbeda dan pada baris   sama 
x : menunjukkan perbedaan signifikan dengan nilai baku 6% berdasarkan uji rerata   satu sampel (p<0,05)  
y : menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dengan nilai baku 6% berdasarkan   uji rerata satu sampel (p>0,05) 
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dalam pembuatan kecap tanpa fermentasi moromi, 
menunjukkan bahwa R. oligosporus baik untuk pembuatan 
kecap berkualitas baik (I). Kapang yang baik dipakai untuk 
menghasilkan makanan terfermentasi berprotein tinggi, 
adalah kapang yang memiliki aktivitas proteolitik rendah, 
tetapi mampu menghasilkan protein terlarut rantai pendek 
dan asam amino esensial tinggi. Kedua parameter tersebut 
bersifat kontradiktif.  

Kecap dapat memiliki nilai tambah jika mengandung 
substansi yang bermenfaat bagi kesehatan manusia. 
Menurut Wang dkk (2007), kecap hitam mengandung 
antioksidan lain, yaitu 3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 
(maltol).  Cairan moromi kecap (dengan kadar garam 
kurang dari 8%) mengandung amina non-volatil, yaitu 
tyramine, histamine, phenethylamine, putrescine, 
cadaverine, spermidine, dan spermine (Ibe dkk, 2003). 
Lebih lanjut dilaporkan juga bahwa tyramine dihasilkan oleh 
aktivitas bakteri kokus gram positif. 

Tingkat Kesukaan Konsumen 
Tingkat kesukaan konsumen diukur berdasarkan 

kesukaan konsumen terhadap aroma dan cita rasa kecap 
manis tanpa fermentasi moromi dan membandingkannya 
dengan kecap komersial. Berdasarkan pengamatan di 
lapangan terdapat satu produk kecap manis, yaitu Lombok 
Gandaria yang disukai konsumen di daerah solo dan 
sekitarnya. Produk kecap manis lainnya adalah kecap 
manis Bango yang diproduksi oleh perusahaan 
multinasional dan beredar luas di seluruh Indonesia. 
Responden untuk penentuan skor aroma berbeda dengan 
cita rasa. Lubang hidung responden untuk penentuan skor 
cita rasa ditutup. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh 
aroma terhadap penentuan cita rasa, karena cita rasa suatu 
makanan sangat dipengaruhi oleh aroma. 

Skor tingkat kesukaan konsumen terhadap aroma 
kecap manis hasil fermentasi R. oligosporus dan R. oryzae 
tanpa fermentasi moromi masing-masing adalah 3,57 dan 
3,77. Sedangkan skor tingkat kesukaan konsumen 
terhadap aroma kecap manis komersial Lombok Gandaria 
dan Bango masing-masing adalah 4,40 dan 4,60. Hal ini 
menunjukkan konsumen lebih menyukai aroma yang 
dihasilkan oleh kecap manis komersial. Kecap manis tanpa 
fermentasi moromi memiliki aroma langu khas kedelai. 
Aroma tersebut tidak disukai oleh konsumen. Penambahan 
bumbu tidak mampu menghilangkan aroma langu tersebut, 
tetapi hanya mengurangi aroma langu. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tingkat 
kesukaan konsumen terhadap aroma keempat kecap manis 
beda signifikan (p<0.05). Melihat mean rank skor aroma 
(Tabel 3) menunjukkan kemungkinan terdapat 2 kelompok 
kecap manis yang berbeda signifikan, yaitu kelompok 
kecap manis tanpa fermentasi moromi dan kelompok kecap 
manis komersial. Dengan demikian aroma kecap manis 
tanpa fermentasi moromi tidak disukai konsumen.  

Skor cita rasa kecap manis tanpa fermentasi moromi 
hasil fermentasi R. oligosporus dan R. oryzae masing-
masing adalah 4,37 dan 4,33. Sedangkan skor cita rasa 
kecap manis komersial Lombok Gandaria dan Bango 
adalah 4,10. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen sedikit 
lebih menyukai cita rasa kecap manis tanpa fementasi 
moromi daripada kecap manis komersial.  

Penambahan bumbu-bumbu dapat meningkatkan cita 
rasa kecap manis. Terdapat 2 jenis bumbu dalam 
pembuatan kecap manis, yaitu bumbu sederhana dan 
lengkap. Bumbu sederhana hanya menambahkan gula, 
jahe, lengkuas, dan kayu manis, sedangkan bumbu lengkap 
aalah bumbu sederhana ditambah bawang putih, kunyit, 

kemiri, dan ketumbar. Kecap manis dengan bumbu lengkap 
lebih disukai konsumen daripada kecap manis dengan 
bumbu sederhana (data tidak ditampilkan). Penambahan 
gula kelapa dapat meningkatkan kadar karbohidrat, 
khususnya kadar gula reduksi (data tidak ditampilkan). 
Beberapa responden yang behasil diwawancarai 
menunjukkan bahwa cita rasa kecap manis yang disukai 
adalah yang bercita rasa kedelai dan cukup manis. Menurut 
mereka kecap komersial lebih manis daripada kecap manis 
tanpa fermentasi moromi, tetapi kurang bercita rasa 
kedelai. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tingkat 
kesukaan konsumen terhadap cita rasa keempat kecap 
manis tidak berbeda signifikan (p>0.05). Dengan demikian 
tingkat kesukaan konsumen (berdasarkan cita rasa) 
terhadap kecap manis tanpa fermentasi moromi sama 
dengan terhadap kecap manis komersial. 

Kecap manis tanpa fermentasi moromi memiliki 
keunggulan secara ekonomis, jika dibandingkan kecap 
manis dengan fermentasi moromi. Keunggulan tersebut 
adalah proses pembuatan kecap lebih singkat dan mampu 
mengurangi pemakaian gula sebagai pemanis. Selain itu, 
kandungan isoflavon aglukon dalam koji/tempe dapat 
dipertahankan, sehingga memberi nilai tambah pada kecap. 
Menurut Coward dkk (1993) kandungan isoflavon aglukon 
kecap (dengan fermentasi moromi) lebih rendah daripada 
tempe. 

KESIMPULAN 

Kecap manis tanpa fermentasi moromi mampu 
menghasilkan kandungan protein terlarut dan protein total 
lebih tinggi daripada kecap manis dengan fermentasi 
moromi. Kecap manis hasil fermentasi R. oligosporus 
mengandung kadar protein terlarut dan protein total lebih 
tinggi daripada kecap manis hasil fermentasi R. oryzae.

Kandungan protein terlarut kecap manis hasil 
fermentasi R. oligosporus tanpa fermentasi moromi adalah 
8,2%, sehingga memenuhi kualitas kecap manis baik (I) 
menurut SII. Sedangkan kandungan protein terlarut kecap 
manis hasil fermentasi R. oryzae tanpa fermentasi moromi 
adalah 4,1%, sehingga memenuhi kualitas kecap manis 
menegah (II) menurut SII. 

Cita rasa kecap manis tanpa fermentasi moromi dapat 
diterima konsumen dan tingkat kesukaan cita rasa kecap 
manis tanpa fermentasi moromi sama seperti kecap 
komersial.
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ABSTRACT 

Local peoples in a certain area is very depends on plants grow on surrounding them for fulfill daily lifelyhoat such as food, clothing, 
construction material, medicinal, etc. People knowledge in plants utilized especially as medicinal matter was passed on from generation to 
generation. Documentation and conservation of traditional knowledge from the local people until to do the research of diversity of medicinal 
plant by Talang Mamak tribe in Bukit Tigapuluh National Park, Riau. Field data collection of medicinal plants was done by direct
observation and interview with the figure or tribe-head and community is used medicinal plant in surrounding them. From the survey it result 
that at least 77 species of plants are used as medicines. Five species from these was categorised as endangered species such as  pulai 
(Alstonia scholaris), gaharu (Aquilaria malaccensis), kapung-kapung (Oroxylum indicum), pasak bumi (Eurycoma longifolia), and akar 
kuning (Arcangelisia flava). Kinds of diseases can be cover with ingredient of traditional medicines, the process and method, part of plant 
used, and species having potency for develop in the future is discussed in this paper. 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan bangsa-bangsa di dunia secara umum sudah 
diketahui dimulai dari keakraban dengan alam sekitar serta 
kemampuan memanfaatkan pengetahuan masyarakat 
tentang lingkungan. Dalam lingkup kehidupan sebagian 
besar masyarakat Indonesia, ketergantungan hidup 
masyarakat kepada sumber daya alam yang tersedia 
tercermin dalam berbagai bentuk tatanan adat istiadat yang 
kuat. Dalam pengertian masyarakat tersebut perwujudan 
tatanan tadi terjadi akibat dilakukannya pembagian yang 
tegas antara kawasan yang dilindungi dan kawasan untuk 
berbagai kegiatan contohnya peternakan, pertanian, 
perburuan dan pemukiman. Pengertian  dan tatanan ini 
ternyata tidak hanya sekedar membagi ruang dalam 
lingkungan tempat mereka tinggal, tetapi diikuti pula oleh 
berbagai macam aturan terhadap waktu, baik waktu untuk 
mengadakan perburuan maupun aturan pendauran dalam 
sistem bertaninya. Pola dasar pengetahuan masyarakat 
lokal dalam mengelola lahan inilah yang diharapkan dapat 
dijadikan sebagai patokan dalam membangun manusia 
dalam keselarasan dengan lingkungan. 

Pada masyarakat lokal, sistem pengetahuan tentang 
alam tumbuh-tumbuhan merupakan pengetahuan dasar 
yang amat penting dalam mempertahankan kelangsungan 
hidup mereka. Tetapi sejalan dengan berubahnya 
ekosistem tempat mereka hidup, perubahan lingkungan dan 

arus lalu lintas, komunikasi dan informasi dari luar, 
menyebabkan nilai-nilai budaya yang selama ini tumbuh 
dan berkembang di masyarakat ikut berkembang. Namun di 
sisi lain pengetahuan pemanfaatan dan cara meramu 
tumbuhan obat mengalami erosi akibat masuknya obat-
obatan modern dari luar. Untuk mencegah kepunahan dan 
menekan laju kerusakan ekosistem, spesies dan genetik, 
maka perlu adanya suatu bentuk kawasan konservasi yang 
menjamin kelestariannya melalui penetapan Taman 
Nasional. Salah satunya adalah Taman Nasional Bukit 
Tigapuluh yang terletak pada dua propinsi yakni Riau dan 
Jambi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengetahuan 
masyarakat lokal (suku Talang Mamak) dalam 
memanfaatkan sumberdaya alam tumbuhan di sekitarnya, 
khususnya tumbuhan obat. Disamping itu juga tersedianya 
data tentang keanekaragaman jenis tumbuhan obat dan 
pengelolaan lingkungan tersebut berdasarkan konsep 
masyarakat lokal 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilakukan di daerah Granit di kawasan TNBT 
yang termasuk ke dalam Propinsi Riau. Namun demikian 
masyarakat yang diteliti (suku Talang Mamak) diambil yang 
berdomisili di Desa Kerampal, Kecamatan Batang Gangsal, 
Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian etnobotani bertujuan 
mempelajari tumbuhan dalam hubungannya dengan 
pengetahuan masyarakat berdasarkan kepentingan secara 
ekonomi sebagai tumbuh-tumbuhan budaya dan juga 
interaksinya dengan aspek sosial serta lingkungannya. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 
lapangan dan wawancara dengan tetua desa, kepala 
adat/suku, dukun kampung serta masyarakat lokal yang 
memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar Taman 
Nasional Bukit Tigapuluh dalam memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari dalam hal ini khusus mengenai bahan 
obat tradisional. Jenis-jenis tumbuhan yang diinformasikan 
mempunyai manfaat atau berpotensi sebagai bahan obat, 
dicatat nama daerah, bagian tanaman yang dimanfaatkan, 
cara pengolahan dan cara pemakaiannya. Selanjutnya dari 
setiap jenis tumbuhan tersebut diambil contohnya untuk 
dibuat herbarium dan untuk keperluan identifikasi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penduduk yang tinggal di Dusun Kerampal adalah 
masyarakat dari Suku Talang Mamak, mereka masih 
sangat tergantung pada tumbuh-tumbuhan yang ada di 
sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka 
sehari-hari, khususnya bahan obat. Hasil wawancara 
dengan penduduk lokal tercatat tidak kurang dari 78 jenis 
tumbuhan yang dimanfaatkan (Tabel 1.). Jenis tumbuhan 
berpotensi obat tersebut bervariasi mulai dari beberapa 
jenis paku-pakuan serta tumbuhan berbunga yang 
termasuk dalam 47 suku dan 72 marga. Tumbuhan 
dikumpulkan dari berbagai tipe ekosistem terutama 
ekosistem hutan. Beberapa di antaranya dapat dijumpai di 
sekitar pemukiman, juga jenis tumbuhan pendatang 
seperti Ageratum conyzoides, Celosia argentea, dan 
Cassia alata.

Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan 
memakai pengobatan tradisional adalah : luka, cacingan, 
perut kembung, demam, pusing, sariawan, pinggang, 
pencuci perut, gigi, digigit serangga, mencret, masuk 
angin, bisul, sesak nafas, batuk darah, dan lain-lain. 

Tumbuhan yang digunakan untuk mengobati masuk 
angin yaitu capa (Blumea balsamifera), pucuk daunnya 
diremas ditambah kapur sirih, kemudian dibalurkan ke 
perut. Bisa juga menggunakan akar belirit (Polygala 
paniculata), direbus dan airnya diminum. Amis kambing 
(Ageratum conyzoides), seluruh bagian tanaman diremas 
dan dibalurkan ke perut.  Kulim (Scorodocarpus 
borneensis), buahnya digiling ditambah air dan dibalurkan 
ke perut bayi supaya tidak mudah masuk angin. 

 Untuk menambah stamina laki-laki, masyarakat 
Talang Mamak di daerah penelitian menggunakan 
beberapa ramuan yang terdiri dari paku kawat 
(Pronephrium asperum), kayu kancil (Smilax leucophylla),
rambutan pacat (Rinorea anguifera), bambu kuning 
(Bambusa vulgaris), pasak bumi (Eurycoma longifolia),
pakis batu (Bolbitis heteroclita), alang-alang (Imperata
cylindrica), ribu-ribu jantan (Anisophylla), kayu dolik 
(Memecylon excelsum), selasih (Ocimum gratissimum),
bunga kuning (Celosia argentea), bunga merah (Celosia 
argentea). Seluruh bahan dari tumbuhan tersebut masing-
masing diambil bagian akarnya dan kemudian direbus dan 
airnya diminum sehari sekali sebanyak satu gelas. 
Disamping itu dapat juga memanfaatkan buah muda 
pinang (Areca catechu) yang diparut dan ditambah garam 
sedikit kemudian diminum setiap hari Jum’at sampai tiga 
kali. Syarat lain yang harus dilakukan yaitu membersihkan 
badan terlebih dahulu dengan cara mandi di air sungai 
sehari sekali selama tiga hari berturut-turut. 

 Ramuan untuk menyuburkan peranakan wanita terdiri 
dari pucuk daun maya-maya dicampur dengan akar alang-
alang (Imperata cylindrica), rebung bambu kuning 

(Bambusa vulgaris), dan daun barut (Tacca integrifolia)
dilunakkan selanjutnya dimasukkan ke dalam bambu 
muda dan airnya diminum selama satu minggu berturut-
turut. Ada juga ramuan yang lain, tapi manfaatnya sama 
yaitu terdiri dari daun hibul (Pholidocarpus ihur), umbut 
pinang (Areca catechu), daun hati-hati air (Barclaya 
motleyi), daun jari lima (Tetrastigma lanceolarium), daun 
kepayang ketam (Trevesia burckii), daun kapung-kapung 
(Oroxylum indicum), tula-tula (Mallotus floribundus), daun 
nilam (Pogostemon cablin), daun boka-boka 
(Tabernaemontana macrocarpa), semua bahan tersebut 
direbus dan airnya diminum dengan dosis sehari sekali 
satu gelas sloki. 

Beberapa tumbuhan yang digunakan untuk perawatan 
bagi ibu-ibu selama hamil sampai setelah melahirkan di 
antaranya adalah : daun selusuh sawa (Scindapsus
hederaceus) diasap supaya hangat dan ditempelkan pada 
perut untuk memperlancar kelahiran bayi. Daun 
gimbadarah (Forrestia mollissima) diremas-remas 
dibalurkan ke seluruh badan supaya dingin, biasanya 
dipakai oleh ibu-ibu yang sedang hamil dan merasa 
badannya kepanasan. Kuncup bunga mahang kuku 
(Macaranga kingii) direbus dan diminum pada saat umur 
kandungan tujuh bulan untuk penangkal dari roh-roh  
jahat. Dosis : tiga kali sehari selama tiga hari berturut-
turut. Daun burung layang-layang (Adenia cordifolia),
digiling untuk dibuat pupur bagi ibu yang habis bersalin. 
Asam gelugur (Garcinia atroviridis)  seluruh bagian 
tumbuhan direbus dan airnya diminum untuk memandikan 
ibu yang akan bersalin. Selain itu daun tarum anjing 
(Helicia robusta) digigit-gigit dan dibalurkan ke seluruh 
badan, dapat untuk menyembuhkan ibu-ibu yang habis 
bersalin tiba-tiba pingsan. 

Dari 78 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan untuk 
bahan obat tradisional, terdapat 5 jenis yang sudah 
dikategorikan langka yaitu : akar kuning (Arcangelisia 
flava), pulai (Alstonia scholaris), pasak bumi (Eurycoma 
longifolia), gaharu (Aquilaria malaccensis), dan kapung-
kapung (Oroxylum indicum). Masing-masing jenis tersebut 
akan dibahas di bawah ini. 

Akar kuning (Arcangelisia flava), daerah 
persebarannya meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, Halmahera, Irian, Filipina, Thailand, Indocina 
dan Malaya. Akar kuning dapat dijumpai dari dataran 
rendah sampai ketinggian 1000 m dpl, tetapi biasanya 
terdapat di daerah pantai tumbuh secara liar di hutan-
hutan sekunder atau semak belukar. Status kelangkaan 
termasuk “rawan” (Sulistiarini, 1992). Karena tumbuhan ini 
yang digunakan sebagai obat adalah kayunya dengan 
cara menebang keseluruhan dari pohonnya maka 
ancaman kepunahan populasinya meningkat. Apalagi 
pertumbuhannya lambat, sehingga regenerasinya tidak 
terjamin. 

Pulai (Alstonia scholaris), daerah persebarannya 
meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa 
Tenggara, Maluku, dan Irian. Tumbuh liar di hutan primer 
atau hutan sekunder, seperti hutan jati atau pinggir-pinggir 
perladangan di tepi perkampungan. Dapat dijumpai mulai 
dari dataran rendah sampai ketinggian 1000 m dpl. 
Umumnya tumbuh di tempat-tempat yang lembab yang 
tanahnya banyak mengandung humus. Termasuk dalam 
status kelangkaan “jarang” (Sulistiarini, 1992). Pemakaian 
jenis ini masih tergantung pada keberadaannya di alam. 
Oleh sebab itu populasinya menurun terus, terutama di 
tempat dimana masyarakat memanfaatkan pulai dengan 
cara memanen akarnya untuk digunakan sebagai obat.   
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Gambar 1.  Eurycoma longifolia (kiri), Arcangelisia flava (kanan). 

Gambar 2. Oroxyllum indicum (kiri), Aquilaria malaccensis
(kanan). 

Pasak bumi (Eurycoma longifolia), daerah 
persebarannya yaitu Sumatera, Kalimantan, Semenanjung 
Malaya, Birma, Thailand dan Vietnam. Pasak bumi 
menyukai tanah agak asam serta berpasir dan bersifat 
silisikola, di hutan primer atau hutan sekunder, di hutan 
pantai atau hutan tanah rendah, jarang dijumpai di daerah 
pegunungan. Dikategorikan dalam status kelangkaan 
“terkikis” (Rifai, 1992). Pemakaian yang meningkat 
menyebabkan populasi pasak bumi di alam menipis, 
apalagi hutan yang menjadi habitat alami tumbuhan ini 
rusak akibat pembalakan. Kenyataan bahwa yang dipanen 
adalah akar utamanya menyebabkan seluruh tumbuhannya 
jadi mati sehingga regenerasi diperkecil peluangnya.  

Gaharu (Aquilaria malaccensis), daerah persebarannya 
meliputi Sumatera, Kalimantan, Filipina (Luzon), 
Semenanjung Malaya (Tembilang, Pahang). Tumbuh di 
hutan primer pada tanah berpasir atau tanah liat dari 
ketinggian rendah sampai 500 m dpl. Status kelangkaan 
termasuk “terkikis berat” (Sunarti, 1992). Walaupun 
populasi tumbuhan tersebut banyak dijumpai di alam akan 
tetapi karena terjadi penebangan terus menerus tanpa 
melihat ada atau tidak adanya gaharu yang dikandungnya 
maka lama kelamaan populasi tadi akan menipis. Menurut 
Sastrapradja dkk. (1979), kayunya sangat harum dan 
pemanfaatannya lebih banyak sebagai bahan untuk 
fumigasi dan sebagai dupa dalam upacara adat dan agama 
di India dan Asia Tenggara. Kayu gaharu sering juga dibuat 
sebagai kosmetik, obat rematik, obat gosok, obat 
perangsang, tonikum, penyembuh perut kembung, dan obat 
sakit jantung. Minyak atsiri dapat pula diperoleh dari kayu 

gaharu ini dengan cara destilasi. Kayunya sampai saat ini 
sudah diekspor dalam jumlah banyak. 

Kapung-kapung (Oroxylum indicum), daerah 
persebarannya adalah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Filipina, Indocina, Siam 
dan India. Jenis tersebut ditemukan di hutan-hutan primer 
dan hutan sekunder ataupun di daerah-daerah terbuka, 
pada ketinggian 1-800 m dpl. Termasuk status kelangkaan 
“jarang” (Djarwaningsih, 1992). Jenis ini terancam karena 
hampir semua bagian tumbuhan sering dimanfaatkan 
sebagai bahan obat-obatan maupun keperluan lain tanpa 
diikuti pembudidayaan. Populasinya di alam memang agak 
tersebar. 

Disamping 5 jenis tumbuhan yang sudah dikategorikan 
langka, ada beberapa jenis  yang mempunyai potensi untuk 
dapat dikembangkan di antaranya adalah kulim 
(Scorodocarpus borneensis), pinang (Areca catechu), 
jernang (Daemonorops draco), kasai (Pometia pinnata), 
asam gelugur (Garcinia atroviridis),  ambeu (Brucea 
javanica) dan nilam (Pogostemon cablin). Masing-masing 
jenis tersebut akan dibahas di bawah ini. 

 Kulim (Scorodocarpus borneensis), tumbuhan ini 
tersebar di bagian barat Nusantara, tumbuh di dataran 
rendah sampai pada ketinggian 300 m dpl., terutama pada 
tanah kering, tidak pernah di rawa-rawa. Kulim mudah 
dikenal karena memberikan bau keras seperti bawang putih 
dari kulit dan buahnya. Berdasarkan sifat kekuatan dan sifat 
awet kayu tersebut digolongkan klas I. Selain kayunya yang 
bermanfaat, bijinya yang dipanggang dapat untuk 
mengobati penyakit cacing (Heyne, 1987). 

Pinang (Areca catechu), tersebar di banyak daerah di 
Indonesia sehingga banyak dikenal dengan beberapa nama 
daerah seperti pineng, jambe, luhuto, soi, hua, kamcu, dan 
yor. Pinang banyak dijumpai di hutan dataran rendah 
sampai ketinggian 750 m dpl. Banyak juga ditanam di 
pekarangan sampai ketinggian lebih kurang 1400 m dpl. Biji 
pinang mengandung senyawa kimia antara lain arekolin, 
arekaidin, guvasin, guvakolin, isoguvasin, gula, dan resin. 
Bijinya digunakan sebagai obat cacing (antelmintik), dan 
untuk memperkecil pupil mata. Di Indonesia, biji pinang 
dikenal sebagai pinang sirih yang digunakan sebagai 
pelengkap makan sirih (Supriadi, dkk., 2001).  

Jernang (Daemonorops draco), jenis rotan ini 
merupakan tumbuhan penghasil bahan pewarna merah 
yang sering dicari. Getah yang dihasilkan dari lapisan yang 
melindungi buah mempunyai nilai komersial yang tinggi, 
digunakan sebagai bahan obat dalam ramuan pengobatan 
China (Wiriadinata, 1992). Masyarakat dalam mengambil 
buah jernang tidak dengan menebang pohonnya melainkan 
dengan menggunakan galah bambu, sehingga dari segi 
konservasi tidak mengganggu (Setyowati, 1999).  

Kasai (Pometia pinnata), daerah persebarannya meliputi 
Sri Langka, seluruh Kepulauan Indonesia, bahkan sampai 
ke Kepulauan Fiji dan Samoa. Hutan yang paling banyak 
ditumbuhi pohon ini adalah kelompok hutan dataran rendah 
di Irian Jaya. Diperkirakan potensi hutan Pometia pinnata di 
Irian Jaya, mencapai luas 90.000 ha. Pohon dengan ukuran 
setinggi dada di atas banir berdiameter 60 cm, diperkirakan 
dapat menghasilkan 4 m³ kayu, dan yang diameter 100 cm 
menghasilkan sekitar 9 m³ kayu. Kayu ini mempunyai Kelas 
Awet II-IV dan Kelas Kuat II (I-III) (Sunarno dan Sutarno, 
1997). 

Gelugur (Garcinia atroviridis), berupa pohon yang indah 
berasal dari Semenanjung Malaysia, di beberapa daerah 
tanaman ini agak banyak dan sudah ditanam oleh 
penduduk. Buahnya bulat besar menggepeng pada kedua 
kutubnya, beralur dengan teratur, dengan kulit lembut yang 
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berwarna kuning jingga indah, biji-bijinya diselaputi lapisan 
daging buah bening yang agak tipis. Oleh orang Melayu, 
buah asam gelugur dipotong-potong menjadi kecil-kecil dan 
kemudian dijemur yang selanjutnya dimasak menjadi sayur. 
Buah yang tak dikupas dan direbus dengan gula yang 
banyak merupakan hidangan yang sangat sedap dan 
kemungkinan juga dibuat selai yang rasanya lezat (Heyne, 
1987). 

Ambeu (Brucea javanica), di Indonesia umumnya 
terdapat pada ketinggian sampai 500 m dpl., di hutan jati 
muda, di hutan sekunder dan di tempat-tempat yang dibuka 
hutannya untuk pertanian. Mempunyai beberapa nama 
daerah seperti dadih-dadih, tambar sipago, tambar bui, 
malur, silakur (Sumatera), berul (Lampung), kendung 
peucang, ki padesa, kuwalot, trawalot, walot (Sunda), 
tambara marica (Makasar), nagas (Ambon). (Depkes, 
1989). Menurut Hutapea (1993), buah dan kulit batang 

Brucea javanica berkhasiat sebagai obat sakit diare dan 
obat demam. Disamping itu buah dan daunnya 
mengandung saponin dan tanin, bunganya mengandung 
polifenol, kulit batang mengandung saponin. Selain itu 
menurut Uji (1995), seluruh bagian tanamannya yang 
direbus dapat dimanfaatkan sebagai obat malaria.  

Nilam (Pogostemon cablin), daunnya mengandung 
saponin dan flavonoida, disamping minyak atsiri. Daunnya 
berkhasiat menghilangkan bau keringat, dan obat disentri. 
(Syamsuhidayat, 1991). Tanaman nilam mempunyai 
prospek yang bagus karena dapat dibuat minyak dengan 
cara penyulingan yang dimanfaatkan sebagai bahan 
kosmetika. Pada tahun 1990 an, minyak nilam dari Aceh 
dijual seharga Rp. 150.000,-/kg. Sekarang harganya sudah 
mencapai 1,5 juta rupiah/kg di Kabupaten Sarolangun, 
Jambi (Bisnis Indonesia, 2008).  

Tabel 1. Tumbuhan Yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Obat Tradisional 
No. Nama lokal (Nama Jenis) Nama Suku Bag. Guna Habitat 

1.  Silade (Nomaphila stricta (Vahl.) Nees.) Acanthaceae Daun  HS 
2.  Bunga kuning (Celosia argentea L.) Amaranthaceae Akar  PK 
3.  Ketari (Curculigo latifolia Dryand.) Amaryllidaceae Buah  HS  
4.  Ribu-ribu jantan (Anisophyllea sp.) Anisophylleaceae Akar  BKB 
5.  Selai-selai (Sageraea lanceolata Miq.) Annonaceae Daun  HS 
6.  Boka-boka (Tabernaemontana macrocarpa Jack) Apocynaceae Daun  HS 
7.  Pulai (Alstonia scholaris R.Br.) Apocynaceae Getah daun JBP 
8.  Selusuh sawa (Scindapsus hederaceus (Z.& M.) Miq.) Araceae Daun  HS 
9.  Kepayang ketam (Trevesia burckii Boerl.)  Araliaceae Daun  BKB  
10.  Hibul (Pholidocarpus ihur Bl.) Arecaceae Daun  HS 
11.  Jernang (Daemonorops draco Bl.) Arecaceae Buah  HS 
12.  Pinang (Areca catechu L.) Arecaceae Buah muda, umbut  KB  
13.  Jambai (Thottea corymbosa (Griff.) Ding Hou) Aristolochiaceae Daun muda PS 
14.  Amis kambing (Ageratum conyzoides L.) Asteraceae Tanaman  JBP 
15. Capa (Blumea balsamifera (L.) DC. )  Asteraceae Daun muda HS 
16.  Kapung-kapung (Oroxylum indicum (L.) Vent.) Bignoniaceae Daun  HS 
17.  Asam gelugur (Garcinia atroviridis Griff.) Clusiaceae Tanaman  KB 
18.  Gimbadarah (Forrestia mollisima (Bl.) Kds.) Commelinaceae Daun  HS 
19.  Sedingin (Kalanchoa pinnata (Lam.) Pers.) Crassulaceae Daun  PK 
20.  Simpur (Dillenia albiflos (Ridl.) Hoogl.) Dilleniaceae  Air batang HS 
21.  Balik angin (Mallotus paniculatus Muell. Arg.) Euphorbiaceae Daun muda HS 
22.  Baririt (Phyllanthus urinaria L.) Euphorbiaceae Akar  JBP 
23.  Mahang besi (Macaranga triloba M.A.) Euphorbiaceae  Air batang  HS 
24.  Mahang kuku (Macaranga kingii Hook.f.) Euphorbiaceae Bunga  HS 
25.  Maya-maya (Mallotus sp.) Euphorbiaceae Daun muda HS 
26.  Pelangas (Antidesma tetrandum Bl.) Euphorbiaceae Daun muda HS 
27.  Samak pulut (Glochidion rubrum Bl.) Euphorbiaceae  Kulit batang HS 
28.  Tula-tula (Mallotus floribundus (Bl.) M.A.) Euphorbiaceae Daun , daun muda HS 
29.  Gelinggang (Cassia alata L.) Fabaceae Buah muda, daun  JBP 
30.  Sepang (Caesalpinia sappan L.) Fabaceae Batang  KB 
31.  Tambun porun (Cyrtandra cf insignis)  Gesneriaceae Daun  HS 
32.  Nilam (Pogostemon cablin (Blanco) Benth.) Lamiaceae Daun  KB 
33.  Selasih (Ocimum sanctum L.) Lamiaceae Akar  PK 
34.  Merepuyan (Cinnamomum parthenoxylon Meissn.) Lauraceae Daun muda HS 
35.  Putat (Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz.) Lecythidaceae  Daun muda HS 
36.  Bunga raya putih (Hibiscus rosa-sinensis L.) Malvaceae Daun, akar , batang PK 
37.  Kapas hantu (Abelmoschus moschatus Medik) Malvaceae Kulit batang KB  
38.  Bemban (Donax canaeformis (G.Forst.) K.Schum.) Maranthaceae Buah  HS 
39.  Paku gajah (Angiopteris evecta Hoffm.) Marattiaceae Batang  HS 
40.  Bunga tampis (Sonerila sp.)   Melastomataceae Daun  HS 
41.  Kayu dolik (Memecylon excelsum Bl.) Melastomataceae Akar  HS 
42.  Keduduk (Melastoma  malabatrichum L.) Melastomataceae Daun  HS 
43.  Akar kuning (Arcangelisia flava (L.) Merr.) Menispermaceae Akar  HS 
44.  Lemponang (Pericamphylus glaucus (Lmk.) Merr.) Menispermaceae Akar  HS 
45.  Salam (Eugenia polyantha Wight) Myrtaceae Daun  KB 
46.  Hati-hati air (Barclaya motleyi Hook.f.)  Nymphaeaceae Daun  BKB 
47.  Kulim (Scorodocarpus borneensis (Baill.) Becc.) Olacaceae Buah  HS 
48.  Burung layang-layang (Adenia cordifolia (Bl.) Engl.) Passifloraceae Daun  PS 
49.  Alang-alang (Imperata cylindrica (L.) Beauv.) Poaceae Akar  KB 
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Tabel 1. Tumbuhan Yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Obat Tradisional (lanjutan). 
No. Nama lokal (Nama Jenis) Nama Suku Bag. Guna Habitat 

50.  Bambu kuning (Bambusa vulgaris Schrad.) Poaceae Akar, rebung   KB 
51.  Birau-birau rumput (Axonopus compresus (Sw.) Beauv.) Poaceae Daun muda HS 
52.  Serai (Andropogon nardus L.) Poaceae Batang  KB  
53.  Belirit (Polygala paniculata L.) Polygalaceae Akar JBP 
54.  Pakis batu (Bolbitis heteroclita (Presl.) Ching) Polypodiaceae Akar  KB 
55.  Tarum anjing (Helicia robusta (Rioxb.) R.Br. ex Wall.) Proteaceae Daun  HS 
56.  Duri bulangan (Canthium horridum Bl.) Rubiaceae Daun  HS 
57.  Gambir (Uncaria gambir Roxb.) Rubiaceae Daun  HS 
58.  Kasai (Pometia pinnata Forst.) Sapindaceae Daun  HS 
59.  Ambeu (Brucea javanica (L.) Merr.) Simaroubaceae Daun  HS 
60.  Pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) Simaroubaceae Akar  HS 
61.  Kayu kancil (Smilax leucophylla Bl.) Smilaxaceae Akar  HS 
62.  Barut (Tacca integrifolia Ker Gawler) Taccaceae Daun  BKB 
63.  Paku kawat (Pronephrium asperum (Presl.) Holt.) Thelypteridaceae Akar  HS 
64.  Gaharu (Aquilaria malaccensis Lam.) Thymeliaceae Batang  HS 
65.  Anilau cacar (Grewia glabra Bl.) Tiliaceae Daun  HS 
66.  Anilau nasi (Grewia cf koordersiana Burr.) Tiliaceae Daun  HS 
67.  Jelatang (Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew) Urticaceae Air batang HS 
68.  Kumis kucing (Stachytarpeta indica (L.) Vahl.) Verbenaceae Daun  TJ 
69.  Sungkai (Peronema canescens Jack) Verbenaceae Daun muda KB 
70.  Rambutan pacat (Rinorea anguifera (Bl.) O.K.) Violaceae Akar  HS 
71.  Ceraikan (Pterisanthes polita (Miq.) Laws.) Vitaceae Air batang HS 
72.  Jari lima (Tetrastigma lanceolarium (Roxb.) Planch.) Vitaceae Daun  KB 
73.  Kunyit (Curcuma longa L.) Zingiberaceae Rimpang  PK 
74.  Laos (Alpinia galanga (L.) Sw.) Zingiberaceae Daun  PK 
75.  Puar habu (Alpinia sp.) Zingiberaceae Air batang KB 
76.  Puar hitam (Etlingera sp.) Zingiberaceae Daun   BKB 
77.  Puar mandi (Etlingera sp.) Zingiberaceae Air batang KB 
78.  Setawar (Costus speciosus (Koenig) Smith) Zingiberaceae Daun  KB 
     

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian pada masyarakat Talang Mamak 
yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 
Tigapuluh, Riau tercatat tidak kurang dari 78 jenis yang 
dimanfaatkan sebagai bahan obat. Beberapa penyakit yang 
dapat disembuhkan dengan pengobatan tradisional di 
antaranya adalah luka, cacingan, perut kembung, demam, 
pusing, sariawan, pinggang, pencuci perut, gigi, digigit 
serangga, mencret, masuk angin, bisul, sesak nafas, batuk 
darah, dan lain-lain. 

Lima jenis tumbuhan yang sudah dikategorikan langka 
yaitu akar kuning (Arcangelisia flava), pulai (Alstonia
scholaris), pasak bumi (Eurycoma longifolia), gaharu 
(Aquilaria malaccensis) dan kapung-kapung (Oroxylum 
indicum) yang sudah harus mulai dilakukan usaha 
konservasi baik in-situ maupun ex-situ. 

Disamping 5 jenis tumbuhan yang sudah dikategorikan 
langka, ada beberapa jenis  yang mempunyai potensi untuk 
dapat dikembangkan di masa yang akan datang di 
antaranya adalah kulim (Scorodocarpus borneensis), 
pinang (Areca catechu), jernang (Daemonorops draco),
kasai (Pometia pinnata), asam gelugur (Garcinia
atroviridis),  ambeu (Brucea javanica) dan nilam 
(Pogostemon cablin).  Masih perlu dilakukan penelitian 
lanjutan tentang kandungan kimia dari jenis-jenis tumbuhan 
tersebut di atas dan dosis yang tepat untuk penyembuhan 
suatu penyakit.   
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ABSTRACT 

This study aims to identify cuscus species found in the northern part areas of Manokwari. The study was conducted on 5-26 November 
2005 and 10-25 August 2007. The method used in the research was descriptive by means of applying observation and interview 
techniques.  The result of the research reveals that there are two cuscus species that exist in the area, namely Phalanger orientalis
(Mesber) and Spilocuscus maculatus (Mowodu). The activity pattern of cuscus is strongly inter-related to the phases of the moon, weather, 
and secure and unspoiled environment. The cuscus is commonly hunted by local people for its meat and handicrafts. The local people do 
not have a pattern of traditional conservations. Therefore, the government needs to issues policies dealing with wildlife hunting.  
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PENDAHULUAN 

Propinsi Papua memiliki luasan daratan 410.660 Km² 
meliputi bagian barat New Guinea. Wilayah ini paling 
penting untuk pelestarian sumber plasma nutfah karena 
daerah ini memiliki kurang lebih 20.000–25.000 spesies 
tumbuhan berpembuluh, 154 jenis mamalia, 329 spesies 
reptilia dan amphibia, 250 spesies ikan air tawar dan 1.200 
spesies ikan laut (Conservation International, 1997). Dari 
jumlah ini, 30 jenis berstatus langka dan 17 jenis 
diantaranya terancam punah. Menurut Petocz (1987), 
tingginya keragaman flora dan fauna disebabkan karena 
adanya proses pembentukan Pulau New Guinea dimana 
evolusi tektonik, geologi dan sifat-sifat batu yang unik 
menyebabkan terjadi perbedaan iklim serta isolasi yang 
merangsang terjadinya pembentukan spesies endemik 
dengan nilai  keunikan yang tinggi  baik flora maupun 
fauna. Berdasarkan potensi keanekaragaman hayati yang 
dimiliki Indonesia, maka pemerintah telah menetapkan 
sekitar 56  kawasan konservasi di Papua (Soesmianto, 
2005). Guna menjamin kelestarian keanekaragaman hayati 
kawasan, upaya dini yang perlu dilakukan adalah  dengan 
mempelajari  struktur dan komposisi keanekaragaman 
spesies untuk mempersiapkan informasi yang diperlukan 
bagi kebijakan pembangunan dan pelestarian kawasan 
tersebut pada masa yang akan datang. 

Wilayah pantai utara Manokwari merupakan salah satu 
jalur dan rangkain ekosistem di kepala burung Papua, yang 
sangat potensial bagi upaya pelestarian keanekaragaman 
hayati. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkan nya sejumlah 
kawasan menjadi reservet terkenal sekaligus menjadi bird 

head eco-region Papua. Di sisi lain ternyata pada 
ekosistem daratan dari wilayah ini juga mengandung 
sejumlah mamalia  endemik Papua, salah satunya adalah 
spesies mamalia kuskus.  

Mamalia darat di Papua terdiri dari tiga sub yaitu 
protoheria (petelur), marsupilia (berkantung) dan eutheria 
(plasentalia). Berdasarkan bentuk dan susunan giginya, sub 
kelas marsupialia dikelompokkan menjadi dua yaitu 
polyprotodonta dan diptorodonta yang bersifat herbivor dan 
mempunyai dua gigi seri di rahang atas dan rahang bawah. 

Kuskus merupakan mamalia berkantong endemik bagi 
New Guinea (Papua, Papua New Guinea dan Australia). 
Kuskus adalah wakil suku Phalangeridae di Papua, 
merupakan salah satu dari kelima suku di dalam ordo satwa 
ini dibedakan dari keempat suku lainnya pada ordo 
diptorotondata berdasarkan kondisi penutupan bulu pada 
ekornya, yaitu setengah dari ekornya tidak berbulu, serta 
karena ukurannya yang relatif lebih besar bila dibandingkan 
dengan jenis-jenis dari suku lainnya pada ordo tersebut 
(Menzies, 1991; Petocz, 1994; Flannery, 1995) 

Wakil suku Phalangeridae di Pulau New Guinea 
terdapat 2 marga yaitu marga Phalanger untuk jenis kuskus 
tidak bertotol dan Spilocuscus untuk jenis kuskus bertotol.  
Dugaan persebaran satwa ini cukup luas, dimulai dari 
wilayah paling timur Indonesia, Papua New Guinea, 
Quensland di Australia, hingga beberapa kepulauan di 
bagian timur Papua New Guinea dan kepuluan di 
sekitarnya terdapat 11 (sebelas) jenis kuskus, namun 
demikian secara rinci habitat, penyebaran dan perilaku di 
Papua belum banyak di ketahui secara pasti. (Menzies, 
1991; Petocz, 1994;Flannery, 1995) 

Masih kurangnya informasi ilmiah tentang keragaman 
dan penyebaran jenis kuskus di Papua, tingkat 
perdagangan spesies ini yang meningkat  serta adanya 
konflik pengelolaan hutan di Papua, maka diperlukan 
berbagai upaya-upaya dasar untuk menyediakan data-data 
dan informasi guna kebijaksanaan konservasi spesies dan 
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ekosistem di Papua. Selain itu berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari beberapa peneliti sebelumnya, ternyata 
wilayah kepala burung Papua, khususnya pantai utara 
Manokwari belum ada informasi ilmiah tentang keragaman 
jenis kuskus. Bagaimana gambaran jenis, struktur morfologi 
dan aspek lain dari spesies ini akan dijawab dalam 
penelitian ini.    

Penelitian ini bertujuan untuk   mengidentifikasi kuskus 
di wilayah pantai utara Manokwari Papua, berdasarkan ciri 
morfologinya .  Hasil penelitian ini di harapkan sebagai 
informasi dasar bagi: 1). Pemerintah daerah dalam rangka 
pengambilan kebijakan terutama dalam bidang konservasi 
khususnya mamalia endemik Papua, 2). Pengembangan 
ilmu pengetahuan khususnya konservasi satwa liar secara 
ex-situ, 3). Para ilmuan, sebagai informasi tentang 
komposisi keragaman biologi dari satwa liar khususnya 
kuskus di wilayah Papua.   

 BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di kampung Mandopi, Asai, 
Mubri, dan Warbefor yang merupakan wilayah Distrik Pantai 
Utara Manokwari berlangsung dua periode waktu, tahap 
pertama dari tanggal 5-26 November 2005 dan tahap kedua 
dari tanggal 10-25 Agustus 2007. Penelitian menggunakan 
metode deskriptif dengan teknik observasi lapangan dan 
wawancara semi struktural. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah alkohol 70 %, tali rafia, tali nelon, karung, 
plastik sampel, perangkap dan kloroform.  Alat yang 
digunakan adalah buku panduan identifikasi kuskus Papua 
(karangan Menzies, 1991, Petocz, 1994 dan Flannery, 1995), 
peta kerja skala 1 : 250.000, GPS, thermohigrometer, 
klinometer, kompas, kaliper, tali ukur, rol meter, kamera 
digital, parang, senter, alat-tulis menulis, timbangan analitik 
dengan kapasitas 2 kg dan 5 kg. Pengamatan dan 
penangkapan kuskus dilakukan pada malam hari bersama 
masyarakat lokal menggunakan alat bantu antara lain; senter 
9 volt, kamera, alat berburu dan perangkap. Penangkapan 
sampel dilakukan dengan cara meniru suara kuskus oleh 
masyarakat lokal setempat. Pengamatan kuskus di 
sesuaikan dengan waktu aktif kuskus dan kondisi habitat 
tidur dan makan. Waktu pengamatan terdiri atas 3 periode 
yaitu pukul 19.00-23.00 WIT, pukul 01.00-02.00 WIT dan 
pukul 03.00-05.00 WIT. Sedangkan wawancara dilakukan 
siang  dan malam hari kepada informan kunci. obyek yang di 
amati adalah jenis-jenis kuskus di wilayah penelitian. Variabel 
yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari ; Identifikasi jenis 
kuskus dan morfologi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi  Jenis 
Hasil deskripsi karakter morfologi  dari 5 ekor sampel 

kuskus yang berhasil di tangkap di sepanjang wilayah 
pantai utara Manokwari menunjukkan adanya  2 marga 
kuskus yaitu Phalanger dan Spilocuscus. 

Untuk jenis  P. orientalis yang ditemukan juga berjumlah 
3 ekor dimana 2 ekor jantan dan 1 ekor betina. Pola warna, 
jenis kuskus baik dalam bentuk spesimen kering untuk 
marga Spilocuscus di peroleh 2 ekor, 1 betina dan 1 jantan. 
Untuk jelasnya marga Phalanger dapat dilihat pada gambar 
1, sedangkan  marga Spilocuscus dapat dilihat dalam 
gambar 2. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Gambar 1. Jenis kuskus Phalanger orientalis yang diperoleh dalam 
penelitian. (a), (b), (c), dan (d) tipe jantan, (e) dan (f) tipe betina. 

 Deskripsi jenis kuskus 

1. Phalanger orientalis 
Phalanger orientalis  merupakan jenis kuskus yang 

disebut dalam bahasa Meyah (bahasa lokal) adalah 
Mesber. Flannery (1995) mengungkapkan bahwa 
Phalanger orientalis mempunyai persamaan (sinonim)  
dengan P.indica Muller (1976), P. molucca Gmelin (1789), 
P. amboinensis Laceppede (1801), P. alba (Geofrey (1803), 
P. rufa Geofrey (1816), P. fuska Oken (1816), P.
moluccensis Oken (1816), P. rufa desmarest (1818), 
P.cavionos Temmink (1824), P. albus Lessons & Garnot 
(826) P. kiriwinae Thomas (1896), P.vulcepula forster 
(1913), P. ducatoris Thomas 1922, P.brevinasus Tate dan 
Archold (1935), P.albidus Failer (1978), P.kori Menzies & 
Pernnera (1986). Oleh sebab itu pengetahuan akan sinonim 
dari suatu jenis, diperlukan agar tidak terjadi kesalahan 
dalam interpretasi data jenis, termasuk spesies kuskus. 

Pola Warna Kepala 
Kepala kuskus P.orientalis jantan (sampel 1) asal Pantai 

Utara Manokwari menunjukkan adanya pola warna yang 
berbeda yang diduga dipengaruhi oleh umur sampel kuskus 
yang diperoleh. Jantan yang telah dewasa umumnya 
memiliki warna kepala  putih kecoklatan dengan ujung bulu 
berwarna coklat keemasan. Jantan memiliki bentuk muka 
kurang bulat dan jungurnya menjolok ke depan. Bagian 
dalam pinna kuping tidak ditumbuhi bulu sedangkan bagian 
luar pinna terdapat bulu-bulu halus yang menyebar dan 
pendek. Telinga jelas terlihat karena menonjol keluar. 
Warna bulu bagian bawah kepala dan sekitar mulut adalah 
kuning keemasan. Warna strip pada bagian kepala adalah 
hitam dominan, mulai dari belakang hidung hingga bagian 
tengah kepala  sedangkan setelah bagian tengah sampai 
dengan interparietal bone berwarna coklat kehitaman.  
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Sedangkan P. orientalis jantan (sampel 2), memiliki pola 
warna yang agak berbeda, dimana pada bagian kepala dan 
ujung bulu berwarna putih kecoklatan. Telinga dan mata 
menonjol keluar dengan bagian dalam pinna tidak ditumbuhi 
bulu. Sedangkan bagian luar pinna ditumbuhi bulu-bulu 
halus. Warna bulu pada bagian bawah kepala berwarna putih 
kecoklatan hingga kuning muda keemasan. Strip mulai 
terlihat dari belakang hidung hingga bagian inferior dengan 
warna coklat muda. Penampakan warna bulu ini akan 
berubah secara berangsur-angsur  seiring dengan masa 
pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya hingga dewasa.       

Badan Bagian Dorsal 
Dorsal pada betina dan jantan terdapat strip/garis tengah 

dorsal berwarna coklat kehitaman sampai hitam yang 
menjulur dari cungur yang stripnya sempit hingga ke arah 
inverior stripnya melebar dan tidak sampai ke pangkal ekor. 
Warna dorsal pada betina umumnya didominasi oleh warna 
coklat susu keabuan yang menjulur dari dorsal kranial 
sampai dorsal kaudal. Warna tersebut meluas sampai ke 
bagian sisi kiri dan kanan ventral. Termasuk sisi luar kaki 
depan dan belakang.          

 Badan Bagian Ventral 
Warna bulu ventral pada P. orientalis (sampel 1) jantan, 

adalah kuning keemasan mulai dari bagian bawah rahang 
/mulut  sampai ke bagian ke sisi luar kaki depan hingga 
tengah dada. Sedangkan setelah bagian dada sampai ke 
inferior berwarna putih pucat dan kuning muda. Warna putih 
tersebut terlihat  di sisi kiri dan kanan ventral. Pada tengah 
ventral mendekati pangkal ekor berwarna kuning muda yang 
turun sampai ke sisi dalam kaki belakang hingga pangkal 
ekor. Pada P.orientalis jantan (sampel 2) bagian ventralnya 
berwarna kuning muda keemasan mulai dari bagian bawah 
dagu, bagian dada, perut, sisi dalam kaki depan dan 
belakang hingga ke pangkal ekor.  

Bagian ventral betina berwarna putih bersih dan keabu-
abuan. Ventral betina memiliki warna putih mulai nampak 
dari bagian bawah dagu meluas hingga ke bagian perut. 
Warna putih ini dibatasi oleh warna keabu-abuan sampai ke 
bagian inferior (pangkal ekor). Sedangkan setelah bagian 
perut sampai ke kantong dan sisi dalam kaki belakang juga 
kaki depan berwarna keabu-abuan. Pada daerah 
pergelangan kaki depan dan belakang berwarna coklat 
keabu-abuan. P. orientalis  betina yang ditemukan ini 
memiliki anak 1 ekor yang masih kecil yang terdapat di dalam 
kantongnya. Anak kuskus ini kira-kira mempunyai umur 3 
minggu, nampak belum ada bulu yang tumbuh pada 
tubuhnya dan warna tubuhnya merah muda atau kemerahan. 
Secara fisik nampak bahwa perut atau kantung betina 
P.orientalis ini membesar. 

Ekor 
Warna bulu ekor P.orientalis. jantan (sampel 1) adalah 

kning muda hingga putih kecoklatan sedangkan pada ekor 
yang tidak berbulu berwarna coklat keabuan. Bagian bawah 
ekor juga berwarna kuning muda hingga kecoklatan dan 
terdapat bintil-bintil hitam yang terasa kasar jika diraba dan 
selanjutnya hingga ke ujung ekor berwarna merah muda 
(putih kemerahan). Selanjutnya P.orientalis jantan (sampel 2) 
memiliki bulu ekor berwarna coklat keabuan pada ekor yang 
berbulu. Sedangkan ekor yang tidak berbulu berwarna merah 
muda hingga ke bagian ujungnya berwarna putih kemerahan. 
Bagian bawah ekor yang tidak berbulu terdapat bintil-bintil 
halus yang berwarna kemerahan. 

Warna bulu ekor P. orientalis betina adalah coklat 
kehitaman pada ekor yang berbulu sedangkan pada ekor 
yang tidak berbulu berwarna kemerah-merahan sampai 
dengan ujung ekor. Warna bulu pada bagian bawah ekor 
juga coklat kehitaman dan terdapat bintil-bintil hitam yang 
terasa halus dan selanjutnya berwarna putih di ujungnya. 

Ukuran Tubuh 
Ukuran-ukuran tubuh dari P.orientalis jantan lebih besar 

daripada betina (Tabel 1). Jika dibandingkan dengan ukuran-
ukuran tubuh yang diperoleh Flannery (1995) berbeda. 
Perbedaan ini diduga karena variasi habitat yang berbeda, 
ketersediaan pakan sehingga pertumbuhan morfologi kuskus 
tersebut selalu meningkat sejalan dengan proses evolusi dan 
adaptasi terhadap habitat. Selain itu berdasarkan 
penampakan secara fisik, terlihat bahwa variasi ukuran tubuh 
ini juga dipengaruhi oleh umur kuskus yang ditemukan. 
Namun tidak dapat ditentukan ataupun diketahui.  

Sedangkan menurut Menzies (1991), P.orientalis betina 
umumnya berukuran kecil dapat berwarna coklat kehitaman 
atau yang masih muda berbulu halus dan berwarna coklat 
kemerahan dan perutnya berwarna putih. Hal tersebut dapat 
pula diduga adanya variasi warna diantara P.orientalis yang 
memerlukan penelitian lanjutan untuk mengungkapkannya. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh terlihat juga adanya 
perbedaan warna. Hasil deskripsi tersebut jika dibandingkan 
dengan Menzies (1991) bahwa P.orientalis  jantan berwarna 
coklat keabuan yang pucat atau berwarna krim atau dapat 
pula berwarna putih bersih.  

2. Spilocuscus maculatus
Spilocuscus maculatus Desmarest (1818)/ kuskus 

bertotol biasa disebut oleh masyarakat lokal adalah  
Mowodu .  Flannery (1995) mencatat bahwa jenis ini  

memiliki beberapa sinonim, yaitu : S. variegata Oken (1816); 
S. quoy Gaimard (1824); S. brevicaaudatus Gray (1858); dan 
S. ochropus Gray (1866). Di sebutkan pula bahwa Etimologi 
dari nama Spilocuscus maculatus yaitu Spilo memiliki makna 

Tabel  1. Ukuran Morfo-metrik P. orientalis asal Pantai Utara Manokwari (2005) 
Jenis P.o. BB (g) Ukuran Organ Tubuh (cm) 

PT PB JM JTG LD EBa EBb ETBa ETBb PTE PK 

1 3364 38,5 23 2,9 6,3 13,9 15,5 13,1 17,7 20,8 33,6 10 
2 1150 37,9 21,9 2,8 6,0 24 14,7 11,2 16,8 18,3 31,5 8 
 2257 38,2 22,45 2,85 6,15 18,95 15,1 12,15 17,25 19,55 32,55 9 
 1564 19,1 11,5 1,8 4,7 9,8 9,1 10 12,7 14,8 21,6 5 

Keterangan :  
PTT : Panjang total tubuh EBb : Ekor berbulu bagian bawah 
PB : Panjang badan ETBa : Ekor tidak berbulu bagian atas 
JM : Jarak antar mata ETBb : Ekor tidak berbulu bagian bawah 
JTG : Jarak antar telinga PTE : Panjang total ekor 
LD : Lingkar dada PK : Panjang kepala 
EBa : Ekor berbulu bagian atas
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bertotol, Cuscus berarti Kuskus, dan Maculatus merupakan 
kata petunjuk bagi jantan yang memiliki makna bertotol.  

Jenis kuskus ini selama penelitian hanya di peroleh 2 
sampel yaitu 1 jantan dan 1 betina. Menurut masyarakat 
setempat kuskus jenis ini memang sulit diperoleh apalagi 
kondisi lingkungan yang ekstrem dan terganggunya 
kawasan hutan sebagai habitatnya. Namun dari 1 sampel 
kuskus yang telah diofset  oleh masyarakat setempat dan 1  
sampel hidup yang diperolah dalam penelitian ini telah 
dilakukan identifikasi. Hasil identifikasi tersebut menujukkan 
bahwa jenis kuskus bertotol tersebut adalah S. maculatus.

Pada bagian dorsal S. maculatus betina didominasi oleh 
warna hitam dan warna coklat kekunungan dimana warna 
hitam menyebar dari pertengahan badan  sampai 
kepangkal ekor membentuk warna hitam  dan menyebar 
sampai ke bagian ventral  serta menuju ke bagian luar 
kedua kaki (gambar 2).  

Pola warna Kepala 
Jenis S. maculatus betina warna pada kepala 

didominasi oleh warna coklat kemerah-merahan yang 
terlihat menyebar dari bagian pangkal junggur sampai ke 
pangkal kepala dan ke sisi bagian bawah kepala. Warna ini 
berkembang ke arah belakang (posterior) secara utuh 
membentuk warna coklat kekuningan dan pada bagian 
pangkal kepala terlihat warna tersebut yang agak terang ke 
arah bawah kepala. Pada bagian hidung dan mulut (bagian 
yang tidak berbulu) berwarna coklat dan coklat gelap. 
Sedangkan pada bagian kuping tertutup bulu dan pada 
bagian dalam pinna tidak kelihatan serta bagian mata 
nampak dibatasi oleh lingkaran merah yang mengelilingi 
bola mata. 

(a) (b) 

(c)

Gambar 2. Kuskus bertotol ( Spilocuscus maculatus) asal pantai 
Utara Manokwari. (a) dan (b) Betina S macultus, (c) Jantan S
maculatus.

Badan dorsal  
Pada bagian dorsal S. maculatus jantan umumnya 

didominasi oleh warna coklat kehitaman dan membentuk 

pola warna bertotol. Totol-totol putih tersebut muncul dari 
latar belakang warna coklat, coklat kehitaman  dan hitam 
pada latarbelakang warna putih. Totol-totol tersebut 
menyebar dari dorsal kranial  (dibagian anterior) sampai 
dorsal kaudal (inverior), namun kadang masih namapak 
terlihat menyebar di ekor berbulu bagian atas  menuju 
bagian luar kedua kaki. Bagian tengah badan menuju  
bagian posterior terlihat  membentuk pola warna putih 
dengan totol berwarna coklat kehitaman dan hitam  

Pada bagian dorsal S. maculatus betina didominasi oleh 
warna hitam dan warna coklat kekunungan dimana warna 
hitam menyebar dari pertengahan badan  sampai 
kepangkal ekor membentuk warna hitam  dan menyebar 
sampai ke bagian ventral  serta menuju ke bagian luar 
kedua kaki. 

Badan ventral 
Pada bagian ventral S. maculatus betina pada 

umumnya didominasi oleh warna putih kotor sampai putih 
pucat dan terlihat adanya bercak seperti warna kekuningan 
yang terlihat menyebar dari pangkal kepala menuju pangkal 
ekor. Pada dorsal terdapat warna hitam yang membentuk 
dua garis pembatas  masing-masing di bagian ventral  dari 
batas kaki kearah tengah ventral.  Sekeliling kantung anak 
terdapat  adanya warna coklat gelap.  

Ekor
Warna pada permukaan ekor berbulu terlihat adanya 

warna coklat muda, sedangkan warna pada permukaan 
ekor tidak berbulu  adalah warna coklat terang/putih kotor. 
Warna putih kotor ini juga nampak pada bagian tidak 
berbulu di sekitar kepala tepatnya pada bagian junggur. 

Pada jenis S. maculatus betina pada bagian ekor 
berwarna coklat. Pada bagian permukaan atas ekor  
berbulu terlihat adanya warna coklat muda dan pada 
permukaan bawah ekor berbulu berwarna putih pucat. 
Sedangkan pada bagian atas ekor tidak berbulu  berwarna 
coklat yang nampak menyebar ke arah ekor berbulu hingga 
ujung ekor.   

Bila memperhatikan ukuran tubuh dari sampel kuskus 
maka Spilocuscus maculatus jantana lebih besar dari  yang 
betina (Tabel 2). Namun data ini tidak dapat di gunakan 
untuk menarik kesimpulan lebih mendalam tentang ukuran 
tubuh dalam penelitian ini karena jumlah sampel yang 
diperoleh sangat sedikit. Dengan demikian tidak dapat 
digunakan sebagai perbandingan.   Kesulitan memperoleh 
sampel dalam penelitian ini di sebabkan oleh sifat soliter 
dari kuskus jenis dan cenderung bermigrasi jauh dan 
mencari habitat yang aman bagi kelangsungan hidupnya.  

Spilocuscus spp merupakan jenis kuskus bertotol. Kuskus 
ini merupakan jenis kuskus berukuran paling besar di antara 
jenis-jenis kuskus Papua. Perbedaan jenis kelamin menunjukan 
adanya dimorfisme yang nyata, yaitu pejantan berukuran lebih 
besar dari pada jenis betina dan dapat mencapai 650 mm 
(sepanjang lengan manusia, dari ujung jari sampai ketiak). 
Panjang ekor hampir sama dengan panjang tubuh, dan hanya 1/4 - 
1/3 dari ujung distal yang tidak berbulu. Perbedaan utama 
dengan jenis kuskus lainnya adalah : tidak terdapatnya garis 
dorsal, bagian dalam pinna kuping tertutup bulu dan kuping 
hampir tidak terlihat karena seluruhnya tertutup bulu serta 
mempunyai lingkaran merah di sekitar matanya yang menyolok. 
Pada umumnya pejantan memiliki warna totol coklat tua atau coklat 
kemerahtuaan pada bagian dorsal, namun pada beberapa 
populasi totol tersebut ada kalanya tidak nampak, dan 
keduanya (pejantan dan betina) dapat berwarna kekuningan (agak 
krim).
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Khusus untuk kuskus bertotol biasa (Spilocuscus 
maculatus) tidak memiliki garis/strip dorsal, dengan kuping yang 
hampir seluruhnya tertutup bulu. Pejantan umumnya memiliki 
warna dorsal agak putih disertai totol coklat tua atau hitam, 
sedangkan betina berwarna putih seluruhnya atau warna putih 
yang terbatas pada bagian kepala dan bahu, yaitu bagian posterior 
(dari tengah dorsal ke arah anus/kloaka) berwarna coklat hitam. 
Warna putih ini tidak berlaku umum, karena jenis-jenis dari 
daerah Pantai Utara New Guinea cenderung diperkaya dengan 
warna coklat kemerahan, sedangkan yang berasal dari kawasan 
Pantai Selatan dan Pantai Timur New Guinea cenderung 
menampakkan ciri warna coklat gelap, kelabu, atau agak hitam. 
Secara umum, jenis-jenis dari ranges Barat New Guinea berwarna 
lebih gelap dari pada yang berasal dari ranges bagian Timur New 
Guinea. Jenis ini dapat mencapai ukuran berat sekitar 6 kg  
(Menzies, 1991). 

KESIMPULAN 

Jenis kuskus yang ditemukan di pantai utara Manokwari 
adalah marga Phalanger,    yaitu P.  orientalis dan Marga 
Spilocuscus juga terdapat di lokasi penelitian ini, hanya 
ditemukan 2 sampel dalam pengamatan karena faktor 
lingkungan habitata yang terggangu dan sifat soliter dari 
kuskus.

P. orientalis jantan yang ditemukan dalam penelitian ini 
sebanyak 3 ekor. Hasil deskripsi keduanya menunjukkan 
perbedaan pada pola warna serta ukuran tiap organ tubuh 
karena faktor umur keduanya yang berbeda.  

Spilocuscus spp merupakan jenis kuskus berukuran 
besar di Pulau New Guinea.     

Perlu adanya penelitian lanjutan guna mengungkapkan 
keberadaan kuskus Marga Spilocuscus di wilayah pantai 
utara Manokwari dengan memperluas areal penelitian dan 
mempertimbangkan kondisi bulan.    
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Tabel  2. Ukuran Morfo-metrik Spilocuscus maculatus asal Pantai Utara Manokwari (2005) 
Jenis S.m. BB (gr) Ukuran Organ Tubuh (cm) 

PT PB JM JTG LD Eba EBb ETBa ETBb PTE PK 

1 4.851 53,9 36,4 4,3 9,3 20 35,2 18,2 15,6 32,4 51,0 16,6 
1  4.700 53,5 35,9 4,1 8,6 18,3 34,8 17,7 15,1 32,0 50,7 16,1 

Keterangan :  
PTT : Panjang total tubuh EBb : Ekor berbulu bagian bawah 
PB : Panjang badan ETBa : Ekor tidak berbulu bagian atas 
JM : Jarak antar mata ETBb : Ekor tidak berbulu bagian bawah 
JTG : Jarak antar telinga PTE : Panjang total ekor 
LD : Lingkar dada PK : Panjang kepala 
EBa : Ekor berbulu bagian atas  
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ABSTRACT 

The shoddier succeed land revegetation particularly caused by least adaptability of the seedlings planted on this site.  To encourage their 
growth and survival rate it can be achieved by means do inoculation with the compatible functional microbes such as rhizobium, P-
solubilizing bacteria (PSB) and/or arbuscular-mycorrhiza fungy (AMF).  This reserach is aimed to formulate the most compatible inoculant 
to support the growth of A. crassicarpa seedlings. Compatibility study is carried out in RCB design with 3 replications, each contain 5 
seedlings.  Height and biomass are accessed to measure the growth responses of the seedlings.  The result showed that the best reponse 
is given by consortia that consist of the three kinds of these microbes.  This increase the shoot biomass (137%) compare to the control.  
The consortia also improved N 164%, P 335% and K 167% in the plant tissues.  While pure AMF improved absorption of N plants 80%, P 
383% and K 51% compare to the control.  It is suggested that to prepare the A. crassicarpa seedlings is better inoculated by consortium of 
microbes or AMF as a sole inoculant. 

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: AMF, PSB, Rhizobium, revegetation 

PENDAHULUAN 

Jenis-jenis tanaman yang banyak dipilih sebagai 
tanaman revegetasi adalah kelompok akasia.  Hal ini 
karena sebagian besar spesies akasia memiliki banyak 
keunggulan, yaitu cepat tumbuh, mampu menambat 
nitrogen, toleran pada kondisi yang buruk, dapat 
mengkonservasi tanah dan tidak ditemukan bahan beracun 
pada daun dan eksudat akar (Pinyopusarerk, 1998).  Salah 
satu jenis akasia yang memiliki adaptabilitas dan 
pertumbuhan yang baik pada kondisi lahan kritis adalah A. 
crassicarpa (Turnbull et. al, 1998 dalam Pinyopusarerk, 
1998).  A. crassicarpa menunjukkan pertumbuhan yang 
sangat cepat dan mampu tumbuh pada kondisi lahan yang 
sangat masam (pH 3,5) serta mempunyai ketahanan 
terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik (Thompson, 
1994 dalam Pinyopusarerk, 1998).   

Namun demikian, keberhasilan revegetasi lahan sampai 
saat ini masih belum mencapai tingkat yang memuaskan.  
Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya kemampuan 
bibit untuk beradaptasi (survival rate) di lapangan.  Salah 
satu cara yang dapat dilakukan adalah menginokulasi bibit 
dengan mikroba yang membantu pertumbuhan tanaman 
seperti rhizobia, bakteri pelarut fosfat (BPF) dan atau 
mikoriza arbuskula (MA). 

Rhizobia adalah kelompok mikroba yang mampu 
menambat N2 dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk 
yang tersedia bagi tanaman ketika bersimbiosis dengan 
tanaman legum.  BPF dapat mensintesis enzim phytase 
(Alexander, 1977) dan fosfatase (Premono, 1994), yang 
berperan dalam hidrolisis P organik (Martinez and Martinez, 
2003).  Untuk melarutkan P anorganik BPF menghasilkan 
asam-asam organik yang membantu melepaskan P yang 
terfiksasi logam (Martinez and Martinez, 2003). 

Mikoriza arbuskula (MA) adalah golongan cendawan 
yang hanya hidup apabila berasosiasi dengan akar 
tanaman (Brundett et al, 1996).  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa MA dapat meningkatkan penyerapan 
unsur hara akibat meluasnya volume tanah yang 
dieksploitasi sebagai sumber serapan fosfat melalui 
perluasan hifa eksternal (Setiadi, 1999) dan akibat aktivitas 
ensim yang membantu meningkatnya ketersediaan hara 
melalui pelepasan hara terfiksasi.  Hal yang juga penting 
bagi tanaman untuk bertahan pada lahan terdegradasi 
adalah masalah kekeringan karena air tidak dapat ditahan 
oleh tanah.  Telah banyak dilaporkan bahwa MA mampu 
meningkatkan resistensi  tanaman terhadap kekeringan 
(Setiadi, 1999).  Hal ini karena hifa MA selain mampu 
menyerap air juga dapat mempengaruhi tanaman dalam 
mengatur tekanan osmotis sel sehingga akan 
mempengaruhi laju transpirasi (Setiadi, 1999).   

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa MA 
dapat membantu pertumbuhan tanaman pada tanah yang 
tercemar logam-logam berat seperti lahan bekas tambang 
(Linderman and Pfleger, 1994 dalam Setiadi, 1999).  
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Menurut Khan et al. (2000), MA yang berasosiasi dengan 
tumbuhan yang tumbuh pada tanah-tanah yang 
terkontaminasi logam berat telah berevolusi menjadi toleran 
terhadap logam berat.  Hasil-hasil penelitian menunjukkan 
bahwa MA dari genus Glomus dan Gigaspora banyak 
ditemukan berasosiasi dengan tumbuhan yang tumbuh 
pada tanah-tanah yang terpolusi logam berat (Khan et al.,
2000).  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan formula inokulum yang paling efektif untuk 
memperbaiki pertumbuhan bibit A. crassicarpa yang 
dipersiapkan sebagai bibit untuk revegetasi lahan bekas 
tambang batubara. 

BAHAN DAN METODE 

Isolat rhizobia yang digunakan merupakan hasil seleksi 
yang teridentifikasi dari genus Rhizobium, BPF dari genus 
Bacillus dan MA dari genus Glomus yang ketiganya 
diisolasi dari lahan bekas tambang batubara PT. Bukit 
Asam di Sumatra Selatan (Widyati, 2006).  Rhizobium
dibiakkan pada medium ekstrak khamir (MEK) cair dan BPF 
dibiakkan pada medium Pikouvskaya cair pada inkubator 
shaker dengan kecepatan 100 – 125 rpm  sampai 
mencapai kerapatan 107-108 spk / ml.  Untuk memecahkan 
dormansi biji A. crassicarpa direndam dalam larutan asam 
sulfat absolut selama 20 detik.  Selanjutnya biji dicuci di 
bawah air mengalir sampai bersih kemudian direndam 
dalam air dingin selama 24 jam.  Setelah direndam 
selanjutnya benih ditebar di atas zeolit steril yang dijaga 
kelembabannya.  Setelah bibit berkecambah selanjutnya 
disapih pada media tanah yang telah disterilkan dengan 
fumigan berbahan aktif Dazomet 97%. 

Perlakuan yang diberikan pada bibit terdiri atas 7 
perlakuan yaitu: Rhizobium, BPF, MA, Rhizobium + BPF, 
Rhizobium + MA, BPF + MA dan Rhizobium + MA + BPF, 
dan tanpa inokulasi sebagai kontrol).  Rhizobium dan BPF 
diinokulasikan pada waktu penyapihan sebanyak 1 ml untuk 
setiap bibit  Sedangkan MA diinokulasikan pada waktu 
pengecambahan bersama-sama dengan pembawanya.  
Percobaan dilakukan menurut rancangan acak kelompok 
lengkap (RAKL), dengan 3 kelompok sebagai ulangan dan 
masing-masing ulangan terdiri atas 60 tanaman contoh.   

Dari masing-masing ulangan diukur 5 tanaman contoh 
yang dipilih secara acak untuk mengetahui tinggi bibit 
setiap bulan selama 4 bulan.  Kemudian bibit dipanen dan 
dihitung biomas dan serapan hara (N, P dan K).  Untuk 
perlakuan dengan MA dihitung persentase akar terinfeksi. 
Peningkatan pertumbuhan relatif dan peningkatan serapan 
hara relatif dihitung melalui rumus Widyati (2006):  

%100
Kontrol

KontrolPerlakuan .

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengukuran pertumbuhan bibit menunjukkan 
bahwa bibit yang diberi perlakuan dengan BPF saja atau 
Rhizobium saja ternyata mempunyai pertumbuhan yang 
lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (Gambar 1).  Hal 
ini menunjukkan bahwa BPF dan Rhizobium yang 
diinokulasikan cenderung memberikan dampak negatif 
sehingga dapat mengganggu pertumbuhan bibit.  Menurut 
hasil penelitian Bolton et al (1992), ketika mikroba 

diinokulasikan ke dalam rhizosfir mereka dapat memberikan 
dampak positif (mutualisme atau komensalisme), dampak 
negatif (parasitisme, kompetisi atau amensalisme) atau 
tidak memberikan pengaruh apa-apa (netralisme).
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Gambar 1. Pertumbuhan bibit A. crassicarpa 4 bulan setelah 
inokulasi, biomas (atas) dan pertambahan tinggi (bawah)  
Keterangan: (kontrol: tanpa inokulasi; M: MA; P: BPF;  R:
Rhizobium); huruf yang berbeda di atas diagram menunjukkan 
berbeda nyata. 

Menurut Nautiyal (1999), BPF dan rhizobia memerlukan 
karbohidrat dan protein untuk pertumbuhannya yang 
diambil dari hasil fotosintat tanaman inangnya.  Bagi 
mikroba tersebut, karbohidrat dan protein  digunakan 
sebagai sumber C, sumber energi dan sumber N (Nautiyal, 
1999).  Pada penelitian ini menunjukkan bahwa BPF dan 
Rhizobium yang diinokulasikan mengambil hasil fotosintat, 
tetapi mereka tidak mampu membantu tanaman dalam 
mendapatkan unsur hara yang diperlukan.  Hal ini terbukti 
dari serapan unsur hara (N, P dan K) yang lebih rendah 
dibanding perlakuan kontrol (Tabel 2).  Dengan demikian, 
keberadaan mereka pada rhizosfir dan akar bibit bahkan 
dapat menjadi parasit yang merugikan tanaman. 

Perlakuan inokulasi dengan MA, baik MA tunggal 
maupun yang digabung dengan mikroba yang lain, ternyata 
dapat meningkatkan secara signifikan pertumbuhan bibit A. 
crassicarpa 4 bulan setelah inokulasi (Tabel 1).  Perlakuan 
konsorsium (MA, Rhizobium dan BPF) meningkatkan tinggi 
sebesar 26% dan biomas pucuk 91% sedangkan inokulum 
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tunggal MA meningkatkan tinggi dan biomas pucuk masing-
masing sebesar 14% dan 137% dibanding kontrol.  Hal ini 
terjadi karena MA membantu tanaman dalam mendapatkan 
unsur-unsur hara (Tabel 2) yang diperlukan baik untuk 
pertumbuhan maupun untuk bersimbiosis dengan mikroba 
lainnya.   

Tabel 1. Peningkatan pertumbuhan relatif (%) dibandingkan 
kontrol bibit A. crassicarpa 4 bulan setelah inokulasi 

Perlakuan Berat kering  
pucuk

Berat kering  
akar

Peningkatan
 tinggi

MA
BPF
Rhizobium 
Rhizobium + BPF 
MA +Rhizobium 
MA + BPF 
MA + Rhizobium
+BPF

91
-60 
-14 
-40 
51
32

137

207
30
-12 
-36 
162
152
177

114
-46 
-28 
-37 
0
7

26

Tabel 2. Peningkatan serapan hara relatif dibandingkan kontrol 
(%) oleh bibit A. crassicarpa 4 bulan setelah inokulasi  

Perlakuan N 
(mg/bibit) 

P
(mg/bibit) 

K
(mg/bibit) 

MA
BPF
Rhizobium 
Rhizobium + BPF 
MA +Rhizobium
MA + BPF 
MA + Rhizobium
+BPF

80
-48 
-21 
-18 
36
24

164

383
-7 
84
68

175
221
335

51
-55 
-26 
-19 
15

1
167

Hasil analisis serapan hara pada jaringan tanaman 
menunjukkan bahwa bibit yang diinokulasi dengan MA baik 
sebagai inokulum tunggal maupun konsorsium terjadi 
peningkatan secara signifikan terhadap penyerapan N, P 
dan K oleh bibit A. crassicarpa  4 bulan setelah inokulasi.  
Bibit yang diinokulasi dengan inokulum MA tunggal terjadi 
peningkatan penyerapan N sebesar 80%, serapan P 
sebesar 383% dan serapan K sebesar 51% dibandingkan 
kontrol.  Sedangkan bibit yang diinokulasi dengan inokulum 
konsorsium BPF, rhizobium dan MA, serapan N meningkat 
sebesar 164%, serapan P sebesar 334% dan serapan K 
sebesar 167% dibanding kontrol (Tabel 2).  Pada penelitian 
ini inokulasi bibit dengan rhizobium dan atau BPF ternyata 
memiliki serapan hara yang lebih rendah dibandingkan 
perlakuan kontrol.  Hal ini merujuk pada Nautiyal (1999) 
bahwa unsur hara yang diserap selain digunakan untuk 
pertumbuhan bibit juga diberikan kepada rhizobium atau 
BPF sehingga hara yang disimpan dalam jaringan menjadi 
lebih rendah. 

Hasill penelitian ini sejalan dengan De La Cruz (1988) 
dalam Haselwandter and Bowen (1996), bahwa ketika 
rhizobia diinokulasikan bersama dengan MA terjadi 
peningkatan serapan P 48 kali lipat dan serapan N 30 kali 
lipat dibandingkan dengan kontrol.  De La Cruz menduga 
bahwa hal ini terjadi akibat peningkatan serapan P oleh MA 
yang berdampak pada fiksasi nitrogen.  Hasil penelitian 
serupa yang dilakukan oleh Azcon-Aguilar et al. (1979) 
dalam Quilambo (2003) menunjukkan bahwa inokulasi G. 
mossae dapat meningkatkan aktivitas R. meliloti pada 
tanaman Medicago sativa.  Hal ini karena MA tersebut 
dapat memasok P yang diperlukan oleh rhizobia untuk 
membentuk nodul dan menambat N2 dari udara.  

Hasil penelitian Husin dkk. (1999), juga menunjukkan 
adanya sinergisme pada perlakuan inokulasi ganda rhizobia 
dengan MA.  Inokulasi rhizobia dan MA pada bibit A.
mangium menunjukkan bahwa rhizobia dapat 

meningkatkan serapan P karena mikroba ini dapat 
memfiksasi N2 sehingga dapat meningkatkan fotosintesis.  
Meningkatnya fotosintesis akan meningkatkan transtalasi 
fotosintat dari daun ke arah akar yang sangat diperlukan 
bagi perkembangan MA (Smith and Smith, 1995 dalam
Husin dkk., 1999).  Kolonisasi MA akan menyebabkan 
meningkatnya penyerapan P karena MA menghasilkan 
enzim fosfatase yang berperan dalam mineralisasi P 
organik (Damarajan and Mahadevan, 1995 dalam Husin 
dkk., 1999). 

Serapan hara ini sangat penting dalam pertumbuhan 
tanaman.  Sebagai unsur hara makro P berperan sebagai 
penyusun protein (ensim), kofaktor dan aktivator ensim 
(Soepardi, 1993).  Meningkatnya aktivitas ensim ini antara 
lain akan membantu meningkatkan serapan unsur hara lain.  
Tabel 3 menunjukkan bahwa pada perlakuan yang 
mempunyai serapan P tinggi maka serapan N dan K juga 
tinggi dan sebaliknya.   

Peranan unsur N pada pertumbuhan tanaman antara 
lain dapat merangsang perkembangan akar dan 
pembentukan klorofil yang sangat penting untuk 
pertumbuhan tanaman (Soepardi, 1993).  Pada penelitian 
ini terbukti bahwa tanaman yang mempunyai serapan N 
rendah (Tabel 2) ternyata memiliki pertumbuhan yang 
rendah (Tabel 1).    

Unsur K merupakan satu-satunya kation monovalen 
yang esensial bagi tanaman karena peran utamanya adalah 
sebagai aktivator dari berbagai macam ensim (Soepardi, 
1993).  Ensim merupakan biokatalisator yang sangat 
penting dalam proses metabolisme.  Hal ini terbukti pada 
perlakuan yang mempunyai serapan K rendah (Tabel 2) 
pertumbuhan tanaman juga rendah (Tabel 1).  Diduga 
karena serapan K yang diperlukan tanaman untuk aktivasi 
ensim-ensim tidak mencukupi sehingga metabolisme 
tanaman tidak berjalan lancar akibat ensim-ensim tidak 
bekerja optimal. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nodulasi pada bibit yang 
diinokulasi dengan Rhizobium dan atau BPF sangat 
rendah.  Hal ini menunjukkan bahwa Rhizobium yang 
diinokulasikan ternyata tidak mampu beradaptasi pada 
media tanam yang diberikan.  Menurut O’Hara (2001) 
rhizobia memerlukan konsentrasi unsur-unsur mineral yang 
memadai untuk proses metabolismenya agar dapat 
bertahan (survive) baik sebagai saprofit maupun 
bersimbiosis dengan tanaman legum. Unsur-unsur  
esensial  yang diperlukan secara langsung dalam proses 
metabolisme rhizobia adalah C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, 
Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Ni, Co dan Se (O’Hara, 2001).  
Rhizobia juga memerlukan suatu unsur yang sepertinya 
tidak diperlukan secara langsung namun sangat penting 
dalam proses simbiosis yang efektif dengan tanaman legum 
yaitu boron (Bo) (O’Hara, 2001).  Pada penelitian ini diduga 
unsur-unsur yang diperlukan oleh Rhizobium maupun BPF 
tidak dapat dipenuhi oleh tanah, karena tanah yang 
dipergunakan dari jenis latosol yang umum diketahui 
termasuk tanah kahat unsur hara. 

Pada penelitian ini, MA tidak hanya berperan dalam 
membantu pertumbuhan tanaman tetapi juga membantu 
asosiasi BPF dan Rhizobium dengan tanaman inangnya.  
Hal ini terbukti dari Tabel 4 bahwa MA membantu tanaman 
memproduksi nodul baik secara alami maupun hasil 
inokulasi lebih banyak dibandingkan dengan bibit yang tidak 
diinokulasi dengan MA.  Pada bibit yang tidak diinokulasi 
MA dapat terbentuk kolonisasi oleh MA akan tetapi infeksi 
yang terjadi tidak efektif (50%<) sehingga tidak 
berpengaruh terhadap bibit.   



WIDYATI– Formulasi MA, BPF dan Rhizobium untuk  bibit Acacia crassicarpa Cunn. Ex-Benth 241

Meningkatnya nodulasi pada bibit yang diinokulasi MA 
tersebut terutama terjadi karena pada bibit yang diinokulasi 
MA terjadi peningkatan serapan P (Tabel 3).  Khan et al
(2000) menegaskan bahwa P merupakan unsur utama 
yang menyusun metabolit sekunder yang sangat penting 
dalam proses kolonisasi tanaman legum oleh rhizobia yaitu 
flavonoid.  Rhizobia merupakan kelompok bakteri 
kemotaksis sehingga flavonoid akan menarik mikroba 
tersebut untuk mendekati akar.  Disamping itu, Marschner 
(1992) dalam Setiadi (1999) menyatakan bahwa MA dapat 
membantu rhizobia memenuhi unsur hara mikro seperti Cu, 
Zn dan Bo, di mana Bo merupakan unsur yang diperlukan 
untuk bersimbiosis dengan tanaman legum.  Haselwandter 
and Bowen (1996) mengacu pada Robson (1983) bahwa 
mikoriza dapat meningkatkan unsur-unsur yang diperlukan 
untuk penambatan nitrogen secara biologis seperti P, S, 
Ca, Zn, Mo, Co dan Cu.  Meningkatnya nodulasi akan dapat 
memperbaiki pertumbuhan bibit.  Pertumbuhan bibit yang 
baik diharapkan dapat meningkatkan survival rate bibit di 
lapangan sehingga akan dapat meningkatkan keberhasilan 
rehabilitasi lahan. 

KESIMPULAN 

Formulasi inokulum mikroba yang diisolasi dari lahan 
bekas tambang batubara yang paling baik untuk bibit A. 
crassicarpa adalah inokulum tinggal MA atau konsorsium 
rhizobia, MA dan BPF.  MA mempunyai peran ganda 
terhadap tanaman inangnya; meningkatkan pertumbuhan 
dan meningkatkan optimasi inokulasi rhizobium dan BPF 
pada bibit A. crassicarpa 4 bulan di persemaian.  Inokulasi 
dengan konsorsium mikroba memberikan hasil yang paling 
baik dalam meningkatkan tinggi (26%), biomas (137%) dan 
serapan N (164%), P (335%) dan K (167%) dalam 
tanaman.  Inokulasi MA secara murni dapat meningkatkan 
serapan N tanaman 80%, P 383% serta K 51% dibanding 
kontrol.  Peningkatan serapan hara dengan perlakuan MA 
murni dapat meningkatkan biomas 91% dan pertambahan 
tinggi 114% dibanding kontrol. 
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ABSTRACT 

The inventory and the collection of the ferns in Laiwangi-Wanggameti National Park will be plamted as collection plants in  Bali Botanical 
Garden. In this research used the explorative   method. The result of  the  research has  collected 70  numbers of the ferns   and 229 
speciment.  They  consist  of 21 family, 30 genus.and 70  species. From 70 species. There are 3 species  such as  Licopodium sernuum,  
Lygodium javanicum (Tumb.) Sw. and Ophioglossum pendulum L.  are  predicted  as  new collection  for the  Bali Botanic Garden.   The 
dominant genus in Laiwangi- Wanggameti National Park  was  Cyclosorus, Asplenium, Athyrium, and Pteris. Which are growing to cover
the  basic of the forest in damp  places at the river bank.  
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PENDAHULUAN 

Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti  terletak di 
pulau Sumba yaitu  di barat - daya Propinsi NTT, tepatnya  
sekitar 96 km di sebelah selatan P. Flores, 295 km di 
sebelah barat daya P. Timor dan 1.125 km di sebelah barat 
laut Darwin Australia. Pulau ini berada pada busur luar 
kepulauan Nusa Tenggara.  

Vegetasi di kawasan hutan Taman Nasional Laiwangi  
Wanggameti   didominasi oleh  pohon omang/cemara hutan 
(Podocarpus imbricatus Bl.) (INP=29,44%),  kemudian 
diikuti oleh kaduru/nyatoh (Palaquium obovatum Engl.)
(27,97%), kanunu (Drypetes ovalis Pax et Hoffm) (19,33%), 
wihi kalauki (Calophyllum soulattri Burm. F) (12,93%), 
murungiha (Helicia excelsa Blume) (12,87%), 
kayarak/tangogo (Quercus piriformis Von Seemen) 
(12,48%), laru (Myristica teijsmanni Miq) (11,39%), malairou 
(Polyosma sp.) (10,57%), kaduru bara (Palaquium 
obtusifolium Burck) (10,24%),(Anonim, 2006).  Kondisi ini 
menunjukkan masih perlu adanya dukungan data  untuk 
mengungkap  keragaman flora di kawasan ini. Tumbuhan 
paku diperkirakan tidak kurang dari 10.000 jenis di dunia. 
Indonesia memiliki sekitar 1.500 jenis. Dari jumlah tersebut 
diperkirakan 1.300 jenis tumbuh di kawasan Malesiana 
yang sebagian besar wilayah kepulauan Indonesia.  Selain 
itu keberadaan tumbuhan paku memegang peranan penting 
dalam komunitas dan struktur hutan hujan tropika 
(Sastrapraja,  dkk. 1979). Kini di masyarakat tumbuhan 
paku banyak digunakan sebagai tanaman hias, makanan, 

obat-obatan, media tumbuh anggrek dan  kerajinan.  
Pemanfaatan  yang  tidak diikuti dengan pembudidayaan  
merupakan  ancaman  tumbuhan paku di alam. 

UPT.Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka 
Karya” Bali merupakan Lembaga Konservasi. Memiliki  tugas 
mengkonservasi flora kawasan timur Indonesia.    Telah 
memiliki tanaman koleksi paku sebanyak  22 Suku, 34 
Marga, dan 65 jenis (Siregar,dkk. 2004). Dikoleksi secara 
khusus pada areal seluas 2 ha, dalam bentuk taman yang 
disebut dengan nama “ Taman Cyathea”. Penelitian ini 
bertujuan untuk  menginventarisasi dan mengkoleksi jenis-
jenis tumbuhan paku potensial di kawasan hutan  Taman 
Nasional Laiwangi -Wanggameti Sumba Timur - NTT. 

BAHAN DAN METODE 

Eksplorasi dan penelitian  dilaksanakan di kawasan 
hutan  Taman Nasional Laiwangi- Wanggameti  Waingapu 
NTT pada tanggal 19 September  s/d  1 Oktober  2006. 
Inventarisasi dan pengambilan spesimen tumbuhan 
dilakukan dengan metode jelajah dengan menyusuri 
lembah, sungai, lereng dan punggung bukit dari arah desa 
Wanggameti. Material yang dikumpulkan  berupa anakan 
dan tanaman lengkap dengan data, morfologi, habitat dan 
habitusnya. Selanjutnya data tersebut digunakan untuk 
memudahkan identifikasi dan acuan untuk pengembangan 
tumbuhan  paku  di Kebun Raya Eka Karya Bali. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi  fisik
Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti seluas 

41.014,00 ha ditunjuk berdasarkan SK Menhutbun No. 
576/Kpts-II/1998. Secara keseluruhan kawasan ini terletak 
di Kabupaten Sumba Timur.  Sebelah Utara dibatasi oleh  
Desa Wanggameti, Desa Katikuai Kecamatan Matawai 
Lapau, sebelah selatan Desa Ngonggi, Kecamatan Karera, 
Desa Praimadita, Desa Lailunggi, dan Desa Wanggabewa 
Kecamatan Pinu Pahar, Desa Wahang Kecamatan 
Tabundung, sebelah barat Desa Praing Kareha, Desa Billa, 
Desa Waikanabu, Desa Wudi Pandak Kecamatan 
Tabundung, dan sebelah timur Desa Nangga, Desa 
Tadulajangga Kecamatan Karera. 

Gunung-gunung yang terdapat di kawasan Taman 
Nasional Laiwangi-Wanggameti antara lain : Wanggameti 
(1.225 m dpl). Ngiku (1.150 m dpl), Tabau (1.100), Wairunu 
(1.072 m dpl), Iwing (1.062), Kapunduk (1.050), Hamui 
(1.007 m dpl), Peneteng (1.000 m dpl), Lambara (948 m 
dpl), Madita (925 m dpl), Halawala (908 mdpl), Langi (894 
m dpl) Watupaki (873), Katawaiwatu (853 m dpl) dan 
Malaniwa (803 m dpl). 

Kelompok hutan Laiwangi-Wanggameti, formasi 
geologinya  termasuk batuan sedimen yang terdiri atas 
Neogen dan sebagian belum dipetakan. Menurut peta 
tanah bagan Indonesia 1 :  2.500.000 dari Lembaga 
Penelitian tanah Bogor 1968, di pulau Sumba terdapat 
jenis-jenis tanah grumusol dengan bentuk wilayah 
palembahan, mediteran dengan bentuk wilayah dataran, 
mediteran dengan bentuk wilayah volkan, mediteran 
dengan bentuk wilayah pegunungan lipetan dan latosol 
dengan bentuk wilayah Plato/Vulkan. 

Menurut peta curah hujan pulau Sumba skala 1 : 
2.000.000 (verhandelingen No.42 map. II tahun 1951 ), tipe 
iklim di pulau Sumba bervariasi dari C sampai dengan F. 
Untuk Kawasan Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti 
keadaan curah hujan berkisar 100-1000 mm, dan 
berdasarkan hasil pengamatan di Stasiun Nggongi (Kec. 
Paberiwai) dan Stasiun Malahar (Kec. Tabundung) 
menunjukkan bahwa bulan basah terjadi 3-4 bulan dengan 
bulan kering berkisar 8-9 bulan. Berdasarkan sistim 
klasifikasi Schmidth-Ferguson kawasan hutan Wanggameti 
termasuk daerah beriklim basah dengan kelembaban 
sekitar 71%.  Secara umum tipe ekosistem di Taman 
Nasional Laiwangi-Wanggameti meliputi hutan pantai, 
hutan musim dengan tropika kering dan hutan hujan 
dataran rendah hingga hutan hujan pegunungan (Anonim, 
2006).  

Vegetasi 
 Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti  memiliki   

vegetasi   anakan semai  sangat rapat dan banyak pohon 
yang mempunyai diameter  sampai 1 m. Jenis pohon antara 
lain :  jambu hutan (Eugenia jamboloides K. & V.), pulai 
(Alstonia scholaris (L.) R. Br.), taduk (Sterculia foetida L.), 
beringin (Ficus benjamina L.), kenari (Canarium asperum
Benth), pandan (Pandanus sp). Johar (Glochidion rubrum
Bl.), Kayarak (Magnolia sp.), Watangga (Elaeocarpus 
shaericus  Gaertn.), Takumaka aweata (Nauclea spp.), 
Wangga (Ficus spp.), Aik Papa (Harmsiopanax aculeatus 
(BL.) Ex DC., Aik Tibu (Lindera polyantha (BL.) Boerl., 
Labung (jambu-jambuan) (Syzygium spp.), Laru (Garcinia
celebica L.). Kalauki (Calophyllum sulattri Burm.f.), 
Bakuhan (Podocarpus imbricarus Bl.), Podocarpus 
neriifolius D. Don.), Wata Kamambi (Rauvolfia sp.),

Kanduru ara ada kayunya berwarna putih (Palaquium
foetida) dan merah (Palaquium ferox H. J. L.), Lebung 
(Syzygium anticepticum (Bl.), Suria (Dysoxylum sp.), Tada 
Malara (Euodia latifolia DC.), Bischofia javanica Bl, 
Engelhardia spicata Bl., Weinmannia blumei Planch., 
Polyosma integrifolia Bl., Pandan (Pandanus tectorius), Aik 
uwu (Trema orientalis L.), Maka Wada (Ehretia javanica L.)
Enau (Arenga pinnata (Wrmb.) Merr.).Tumbuhan yang 
klimber antara lain : rotan (Calamus ciliaris ), Oru bata 
(Daemonorop sp), Raphidopora sp., Pandanus linearis,
Ficus spp. Piper spp, Rubus muluccanum L., Rubus 
resifolius E.Sm., Dinochloa sp. dan Passiflora sp.                     

Tumbuhan paku yang mendominasi  di kawasan hutan 
Taman Nasional Laiwangi- Wanggameti adalah dari  marga 
Cyclosorus, Asplenium, Athyrium, dan Pteris   yang tumbuh   
menutupi   dasar hutan pada    daerah-daerah  lembab  di 
pinggir sungai yang  berair.   Selama  perjalanan eksplorasi   
di kawasan hutan Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti  
dikumpulkan  koleksi tumbuhan paku   sebanyak  70  nomor 
dan 229    spesimen.  Koleksi  tumbuhan paku tersebut 
terdiri dari  21 suku, 30 marga dan   70 jenis  dan  3 jenis  
merupakan koleksi baru bagi Kebun Raya Eka Karya  Bali  
(Tabel 1). Jenis-jenis  paku yang telah terindentifikasi 
tersebut adalah;   

Adiantum polyphyllum Willd  
Paku ini disebut juga suplir besar berasal dari Colombia, 

Peru dan sekarang tersebar luas keseluruh daerah tropika. 
Banyak tumbuh pada tanah cadas, tanah berbatu di lereng 
bersama dengan jenis paku-paku lainnya.  Paku ini  
digunakan sebagai tanaman hias (Sastrapraja, dkk.1979). 
Di kawasan Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti 
Adiantum polyphyllum Willd    tumbuh di tepi sungai pada 
tanah liat berbatu agak terlindung  pada ketinggian 1010 m 
dpl. 

Athyrium accedens (Bl.) Milde  
Di Indonesia  paku ini tersebar mulai dari Sumatera, 

Jawa, Sulawesi sampai ke Irian. Batangnya tegak nampak 
berdaging dengan ental banyak mencapai panjang 1,2 m 
lebih.  Ental yang muda ditutupi oleh sisik berwarna coklat 
muda.  Tersusun atas 15 pasang anak-anak daun 
panjangnya 40 cm dan lebarnya 8 cm. Tekstur daun agak 
kaku dengan tepi bergigi berwarna hijau gelap. Sorinya 
tumbuh di sepanjang urat anak daun  pada ketiak anak 
daun tumbuh tunas untuk perbanyakan diri.  Dapat tumbuh 
dari ketinggian 350 m -1600 m dpl lebih (Sastrapraja dkk
1985).   Di Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti 
tumbuhan ini banyak dijumpai di lembah-lembah di pinggir  
sungai terlindung  pada tanah yang kaya bahan organik. 

Cyathea contaninans (Hook) Copel. 
Bentuk pohon paku ini  hampir menyerupai pohon kelapa 

sehingga mudah dibedakan dengan jenis paku yang lainnya. 
Di kawasan  hutan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti  
banyak dijumpai terutama di lereng-lereng atau tebing bukit, 
pinggir sungai pada tempat terlindung maupun tempat terbuka. 
Selanjutnya  Sastrapraja, dkk. 1979,  menyebutkan di alam 
tumbuhnya bercampur dengan jenis tumbuhan yang lain, dan  
kadang-kadang berkelompok.  Perawakannya ramping, batang 
bagian bawah ditutupi oleh akar-akar kasar, rapat dan tebal 
berwarna hitam.  Pada batang bagian atas terdapat lekukan 
dangkal bekas tangkai daun melekat. Tinggi batang dapat 
mencapai

 6 – 7 m dan ada kalanya ujung batang bercabang setelah 
tua. Panjang tangkai entalnya dapat mencapai 1 m, warna 
pucat berduri keras, berbulu coklat halus. Daun menyirip 
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ganda, tak bertangkai, bertoreh dalam dan letaknya 
berpasang-pasangan. Tidak mempunyai indusia, kantung 
spora letaknya diantara anak tulang daun berkelompok bentuk 
bulat. Paku ini telah dibudidayakan sebagai tanaman hias. 
Batangnya untuk menempelkan tanaman anggrek dan 
tanaman epifit lainnya atau dicincang halus untuk media 
tanaman  dalam pot. Batang yang besar mulai diminati untuk 
dekorasi di rumah mewah atau di hotel-hotel. 

Angiopteris efecta (Porst.f.) Heffm
Paku ini  disebut pula paku tapak gajah mempunyai 

perawakan yang besar  tetapi tidak berbatang seperti paku 
tiang. Tangkai batang yang menggelembung sehingga mudah 
untuk membedakan dengan jenis paku yang lain.  Tersebar 
luas dari Afrika, Asia Fasifik dan Australia. Tumbuh pada 
tempat lembab hutan primer pada ketinggian 600 m dpl.  
Tumbuhan ini belum dibudidayakan dan penggunaannya 
sebagai tanaman hias masih jarang.  Paku gajah mempunyai 
bentuk yang menarik dengan pertumbuhan yang cepat ( 
Sastrapraja, dkk. 1979).   

Di kawasan Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti  paku 
gajah tumbuh subur di lembah- lembah sungai, tanah   
berumus  dan terlindung. Penyebarannya  dari ketinggian 950 
m dpl 1075 m dpl dengan populasi cukup banyak. Paku gajah 
(Angiopteris evecta) ditemukan 3 variasi warna pada pangkal 
tangkai  pelepah daun yaitu  hijau tua, berlilin putih, dan coklat.  

Neprolepis hirsutula (Porst.) Prain 
Penyebaran paku ini meliputi  Asia, Malaysia, New 

Guinea, Amerika tengah dan selatan (Jones 1987).  Di 
Indonesia dikenal dengan nama paku andam, jelar, sepat  
atau cecerenian. Di Jawa banyak dijumpai terutama pada 
hutan-hutan basah  di dataran rendah  biasanya  tumbuh  
berkelompok, pada tanah berbatu  tanah cadas atau batu 
kapur merupakan tempat yang disukainya.  Tumbuhan ini 
belum dibudidayakan meskipun demikian  banyak 
masyarakat  menggunakan sebagai tanaman hias  
(Sastrapraja,  dkk. 1979).   Di kawasan hutan Taman 
Nasioanal Laiwangi-Wanggameti  tumbuh   pada tanah  
berbatu,  di tempat terbuka pada ketinggian 950 m dpl, 
terutama di  lembah-lembah   jurang dan  pinggir sungai.   

Ophioglossum pendulum L.  
 Penyebarannya Madagascar, Asia, Polynesia, New 

Guenia, Australia (Jones, 1987).   Juga disebut simbar gadang 
oleh masyarakat Jawa barat, orang Sunda menyebutnya 
kumpai lubang atau kumpai lemah, pendulum artinya 
menggantung,  bentuknya  hampir menyerupai  paku tanduk 
rusa namun lebih  tipis dan lemah. Pangkal daunnya 
menyempit dan membentuk tangkai yang berdaging, daun  
tunggal seperti pita,  menggantung lemah,   ujung daun 
tumpul,   panjang ental 40 cm dan lebar 1 - 4 cm.  Spora 
terletak diantara lekukan-lekukan bulir  yang terdapat pada 
pangkal ental.  Tumbuh pada daerah lembab dan terlindung, 
epifit pada akar paku sarang burung (Asplenium nidus)  atau  
paku tanduk rusa (Platycerium).    Bila tumbuh pada tempat 
terbuka daunnya lebih sempit dan entalnya lebih banyak 
(Sastrapraja, dkk 1979).  Piggott, 1988 menyebutkan  dapat 
tumbuh  epifit pada    palem, paku tiang,  pohon dan kadang 
dapat tumbuh pada batu  di dataran rendah dan perbukitan. 
Banyak dijumpai pada hutan dataran rendah sampai dataran 
tinggi 1.600 m dpl.   Di kawasan hutan  Taman Nasional 
Laiwangi Wanggameti  Ophioglossum pendulum L.  ditemui  
tumbuh pada  akar Asplenium nidus yang tumbuh epifit  pada 
pohon  di pinggir  sungai.  

Platycerium bifurcatum (Ca,) C.Chr.  
 Paku ini mempunyai sinonim Platycerium wililinckii T. 

Moore, Platycerium hillii T. Moore dan  P. veitchii  (Hoshizaki 
dan Moran 2001). Platycerium bifurcatum termasuk suku 
polypodiaceae jenis ini merupakan salah satu dari 8 jenis      
Platycerium ( P. bifurcatum, P. coronarium, P. grande, P. 
sumbawense, P. wandae, P. ridleyi, P. willickii, dan P. 
superbum) (Hartini 2004).  Penyebarannya Australia, New 
Guinea,  New Kaledonia, Indonesia dan Pulau Lord  Hawe. 
Nama   Indnonesia –Sund.: Paku uncal,    Kalimantan barat : 
Simbar agung, Jawa dan Bali: Simbar tanduk manjangan. 
Dapat tumbuh dengan baik pada tempat terbuka, epifit pada 
pohon yang besar dari dataran rendah sampai ketinggian 500 
m dpl.  Daun berjumbai  panjang sampai 1 m  menyerupai 
tanduk uncal. Pada permukaan bagian bawah berbulu tipis, 
bulu tersebut menyerupai bintang.  Spora terdapat pada 
kantong-kantong spora di ujung daun bagian bawah yang  
menutup seluruh permukaan ( Sastrapradja,  dkk 1979). 

 Tumbuhan ini sering diusahakan sebagai tanaman hias. 
Orang Belanda menyebutnya hertshoornvaren. Umumnya 
masyarakat memperbanyak tumbuhan ini   dengan 
memisahkan  atau membagi  tanaman tersebut menjadi dua 
atau lebih  yang kemudian ditempelkan pada pohon.  
Digunakan sebagai obat panas dalam, bengkak pada bagian 
dalam  (Heyne,1987).    

Lycopodium cernuum L.   
Paku ini juga disebut paku kawat karena batang kecil 

menjalar, kaku seperti kawat, batang bercabang-cabang tak 
beraturan, daun kecil rapat menutup batang. Di alam paku 
kawat mudah ditemui karena tumbuhan ini banyak terdapat 
di daerah Asia tropika pada tempat terbuka maupun 
terlindung.  Paku  ini bisa tumbuh  di daerah kering dan 
miskin ( Sartrapraja S. dkk. 1979 ). 

Di kawasan  Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti 
Lycopodium cernuum L.  dapat tumbuh dari ketinggian  800 
s.d 1030 m dpl  pada tanah  kering bebatuan tempat 
terbuka. Di alam  tumbuhan ini tumbuh tercampur dengan 
semak-semak  lain yaitu   alang-alang,  anggrek ( Arundina 
sp., Spathoglottis sp.) dll.  Batang menjalar pada 
permukaan tanah  dan  bila ruasnya menyentuh tanah 
tubuh akar  dan tunas baru.  Daun muda  dapat digunakan  
sebagai hiasan  dekorasi dalam upacara perkawinan.

Lygodium javanicum (Tumb.) Sw.   
      Di Indonesia paku ini dikenal dengan nama pakis 

kembang. Di Jawa disebut paku areni  di Sunda ata kawat.  
Rhizomanya lebar, menjalar bercabang dua  dengan 
diameter berkisar 2-5 mm yang tertutupi oleh rambut-
rambut berwarna coklat tua. Daun muda tegak lurus,  dua 
cabang utama berdaun besar dengan bentuk majemuk 
menyirip ganda cabang pertama bercabang lagi yang tidak 
sama besar.  Daun fertil lebih kecil dari daun seteril,  
helaian daunnya berambut dengan spora jarang  dan halus 
(Hartutiningsih dkk.2004). Di kawasan hutan Taman 
Nasional Laiwangi-Wanggameti  paku ini tumbuh  pada 
tanah  berbatu tempat terbuka dan memanjat pada semak-
semak di  pinggir sungai.   

Asplenium nidus. L.   
Di daerah Pasundan paku ini dikenal dengan nama 

kadaka. Orang Jawa menyebutnya simbar merah, di 
Kalimantan disebut lokot dan di Maluku disebut tato hukung. Di 
ujung Pandang oleh orang Bugis menyebut  bunga minta doa. 
Umumnya masyarakat menyebut paku sarang burung.  Daun 
tunggal  tersusun pada batang sangat pendek melingkar 
membentuk keranjang. Daun yang kecil berukuran panjang 7 -
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150 cm, lebar 3 - 30 cm. Ujung  meruncing atau membulat, tepi 
rata dengan permukaan yang berombak dan mengkilat. Daun 
bagian bawah warnanya lebih pucat  dengan garis-garis coklat 
sepanjang anak tulang daun. Pakis Sarang burung berasal 
dari Malaya, kini tersebar luas di seluruh daerah tropika. Dapat 
tumbuh dari dataran rendah sampai ketinggian 2.500 m dpl. 
Orang bugis mempercayai  bila tanaman ini tumbuh subur 
bertanda  kehidupan dalam keluarga  rukun dan makmur 
begitu pula sebaliknya bila merana mendapat kesulitan ( 
Sastrapraja,  dkk. 1979). Asplenium nidus L. di Bali sering 
digunakan  sebagai tanaman hias untuk menata taman, 
merangkai bunga dan akarnya dicincang  alus dapat 
digunakan untuk media mencangkok tanaman (Darma,  2006).   
Di Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti  Asplenium nidus. L 
tumbuh pada pohon-pohon yang besar terutama pada pohon  
di tepi sungai. 

Davallia  denticulate
Paku  ini  menumpang pada tumbuhan lain (epifit) dan  

dapat juga tumbuh pada tanah cadas berbatu.   Tumbuhan 
ini banyak dijumpai pada batang palem dan tumbuh 
bersama-sama dengan paku kinca dan pakis sarang 
burung. Penyebarannya Asia tropika, Polinesia dan 
Australia. Tumbuhan ini dapat tumbuh  pada dataran 
rendah terutama disekitar pantai di tempat terbuka maupun 

terlindung (Sastrapraja, dkk. 1979). Di kawasan Taman 
Nasional Laiwangi-Wanggameti  ditemukan epifit pada 
pohon yang besar di tepi sungai  bersama dengan pakis  
sarang burung pada tempat  yang terbuka. 

Gleichenia linearis (Burm.) Clarke
Paku ini  juga disebut paku rasem percabangannya 

sangat khusus sehingga jenis ini mudah dikenal  tiap-tiap 
cabang bercabang dua. Masing-masing cabang akan 
bercabang dua lagi, begitu seterusnya. Tunas yang tumbuh 
dari akar rimpang berwarna hijau pucat, ditutupi bulu berwarna 
hitam. Sorinya terdapat pada setiap anak daun dan 
penyebarannya terbatas disepanjang tulang daun. Masing-
masing sorus terdiri atas  19 – 15 sporangia. Jenis paku ini 
tidak mempunyai indusia sehingga perkembangbiakan dengan 
spora sangat mudah. dan sering merajai suatu daerah tanpa 
ada jenis lain yang bisa hidup diantaranya. Di Kepulauan 
Hawai yang bergunung-gunung itu paku ini berperan menutup 
lereng-lereng yang terbuka dengan cepat. Kulit batang  paku 
ini digunakan untuk bahan baku kerajinan tangan.  Batang 
bagian dalamnya  untuk memperkuat kopiah,  dan juga dapat 
dimanfaatkan sebagai obat (Sastrapraja, dkk. 1979). Di 
Kawasan Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti tumbuhan 
ini tumbuh pada tanah terbuka  menutupi bukit-bukit dan pada 
musim kemarau  dapat sebagai pemicu kebakaran hutan. 

Tabel 1 . Hasil Eksplorasi Tumbuhan  paku  

No No.
Kolektor

Nama Tumbuhan Suku Habitus
Jml. & 
Jenis

Material
Habitat

1 2 3 4 5 6 7 
1   Pen.528 Asplenium sp. Aspl. T 3 Pl. Tumbuh epifit pada Ficus sp agak 

terlindung, 1.085 m dpl.  
2 Pen.529 - Polyp. T 1 Pl. Tumbuh epifit pada Ficus sp agak 

terlindung, 1.085 m dpl. 
3 Pen.531 Adiantum sp. Adiant. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus 

terlindung, 1.121 m dpl.  
4 Pen.534 Angiopteris sp. Angiopt. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus 

terlindung, 900 m dpl.  
5 Pen.539 Adiantum polyphyllum Willd Adiant T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus di tepi 

sungai terlindung,1.010 m dpl.  
6 Pen.540 Cyclosorus sp. Thelypt. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus di tepi 

sungai terlindung,  1.111 m dpl. 
7 Pen.541 Blechnum sp. Blechn. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus di tepi 

sungai terlindung,  1.009 m dpl. 
8 Pen.542 Cyathea sp. Cyath. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terbuka, 1.009 m dpl. 
9 Pen.543 Cyclosorus sp. Thelypt. T 2 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.009 m dpl. 
10 Pen.544 Asplenium sp. 1 Aspl. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.009 m dpl. 
11 Pen.545 Asplenium sp. 2 Aspl. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.009 m dpl. 
12 Pen.546 Pteridium sp. Pterid T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu 

terlindung, 1.009 m dpl. 
13 Pen.547 Adiantum sp. 1 Adiant. T 1 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.009 m dpl. 
14 Pen.548 Cyclosorus sp. 1 Thelypt. T 4 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.011 m dpl. 
15 Pen.549 Asplenium sp. 3 Aspl. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.011 m dpl. 
16 Pen.550 - Polyp. T 1 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.011 m dpl. 
17 Pen.552 Athyrium accedens (Bl.) Milde Athyr. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.011 m dpl. 
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Tabel 1 (Lanjutan). Hasil Eksplorasi Tumbuhan  paku  

No No.
Kolektor

Nama Tumbuhan Suku Habitus
Jml. & 
Jenis

Material
Habitat

1 2 3 4 5 6 7 
18 Pen.553 Cyathea contaminant (Hook) Copel. Cyath. T 4 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus di tepi 

sungai terlindung, 1.011 m dpl. 
19 Pen.554 Athyrium sp.  Athyr. T 2 Pl. Tumbuh pada celah-celah batu tepi 

sungai terlindung,1.011 m dpl.  
20 Pen.555 Asplenium sp. 4 Aspl. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus  di 

tepi sungai terlindung, 1.011 m dpl. 
21 Pen.557 Angiopteris efecta (Porst.f.) Heffm. Angiopt. T 4 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus di tepi 

sungai terlindung, 1.011 m  dpl 
22 Pen.558 Athyrium esculentum (Retz.)Copel Athyr. T 2 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.011 m dpl. 
23 Pen.559 Asplenium sp. 5 Aspl. T 3 Pl. Tumbuh pada sela-sela batu di tepi 

sungai terlindung, 1.011 m dpl. 
24 Pen.560 Asplenium sp. 6 Aspl. T 5 Pl. Pada tanah berumus agak terlindung 

di tepi sungai, 1.011 m dpl.  
25 Pen.561 Athyrium sp. 1 Athyr. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu 

terlindung 1.011 m dpl. 
26 Pen.562 Athyrium sp. 2 Athyr. T 4 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.015 m dpl. 
27 Pen.563 Polypodium sp. Polyp. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai terlindung, 1.020 m dpl. 
28 Pen.564 Trichomanes sp. Thelypt. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus 

terlindung, 1.111 m dpl. 
29 Pen.565 Angiopteris efecta (Porst.f.) Heffm. Angiopt. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus  

terlindung, 1.111 m dpl. 
30 Pen.566 - Polyp. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus  

terlindung, 1.111 m dpl. 
31 Pen.567 Pteris sp. Pterid. T 4 Pl Tumbuh pada tanah berhumus  

terlindung, 1.111 m dpl. 
32 Pen.568 Cyclosorus sp. 3 Thelypt. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus  

terlindung, 1.111 m dpl. 
33 Pen.569 Cyathea sp. 1 Cyath. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus  

terlindung, 1.039 m dpl. 
34 Pen.570 Athyrium sp. 3 Athyr. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berpasir  

terlindung, 1.039 m dpl. 
35 Pen.572 Pyrossia sp. Polyp. E 2 Pl. Tumbuh pada pohon yang lapuk 

terlindung,1.039 m dpl 
36 Pen.573 Pimathodes sp. Polyp.  E 1 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai   terlindung, 1.040 m dpl. 
37 Pen.574 Cyclosorus sp. 4 Thelypt. T 2 Pl. Tumbuh pada tanah berpasir di tepi 

sungai   terlindung, 1.040 m dpl. 
38 Pen.575 Cyclosorus sp. 5 Thelypt. T 1 Pl. Tumbuh pada tanah berpasir di tepi 

sungai   terlindung, 1.039 m dpl. 
39 Pen.577 Polypodium sp. 1 Polyp. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai   terlindung, 1.040 m dpl. 
40 Pen.578 Asplenium sp. 7 Aspl. T 1 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai   terlindung, 1.040 m dpl. 
41 Pen.579 Dicksonia sp. Dick. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai   terlindung, 1.042 m dpl. 
42 Pen.580 Cyclosorus sp. 6 Thelypt. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berpasir di tepi 

sungai   terlindung, 1.010 m dpl. 
43 Pen.581 Ophioglossum sp. Ophyogl. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu di tepi 

sungai   terlindung, 1.042 m dpl. 
44 Pen.582 Pyrossia sp. 1 Polyp. E 2 Pl. Tumbuh epifit pada pohon yang 

lapuk terlindung, 1.040 m dpl. 
45 Pen.583 Vittaria sp. Vittar. E 3 Pl. Tumbuh epifit pada batang Cyathea sp

yang lapuk terlindung , 1.040 m dpl. 

46 Pen.584 Platycerium bifurcatum C.Chr. Dennst. E 3 Pl. Tumbuh epifit pada phom besar 
terlindung,1.034 m dpl. 

47 Pen.585 Drynaria sp. Polyp. E 2 Pl. Tumbuh epifit pada phom besar 
terlindung,1.034 m dpl. 
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0
Tabel 1 (Lanjutan). Hasil Eksplorasi Tumbuhan  paku  

No No.
Kolektor

Nama Tumbuhan Suku Habitus
Jml. & 
Jenis

Material
Habitat

1 2 3 4 5 6 7 
48 Pen.586 Davallia denticulata Dav. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu terbuka, 

1.034 m dpl.  
49 Pen.587 Licopodium sernuum * Lycop. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu terbuka, 

1.030 m dpl.  
50 Pen.590 Gleycinia linearis (Burm.) Clarke. Gleich. T 4 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu terbuka, 

1.034 m dpl.  
51 Pen.591 Cyclosorus sp. 7 Thelypt. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu terbuka, 

1.034 m dpl.  
52 Pen.592 Davalia sp. Dav. E 2 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu terbuka, 

1.034 m dpl.  
53 Pen.593 Neprolepis hirsutula (Porst.) Prain Olean. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu terbuka, 

1.034 m dpl.  
54 Pen.594 Pteris sp. 1 Pterid. T 2 Pl Tumbuh pada tanah berbatu terbuka, 

1.036 m dpl.  
55 Pen.595 Equisetum sp. Equis. T 2 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus di tepi 

sungai  terlindung, 1.008 m dpl.  
56 Pen.596 Cyathea sp. 2 Cyath. T 4 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus  

terbuka, 1.008 m dpl.  
57 Pen.599 Cyclosorus sp. 8 Thelypt. T 5 Pl. Tumbuh pada tanah berhumus 

terlindung, 990 m dpl.  
58 Pen.602 Pteris sp. 2 Pterid. T 5 Pl Tumbuh pada tanah berhumus 

terlindung, 990 m dpl.  

59 Pen.603 Pyrossia sp. 2 Polyp. E 2 Pl. Tumbuh epifit pada pohon  di tepi 
sungai  terlindung, 998 m dpl. 

60 Pen.609 Lygodium javanicum (Tumb.) Sw. * Schiz. T 1 Pl. Tumbuh pada tanah di tepi sungai  
agak terlindung, 969 m dpl. 

61 Pen.611 Selaginella sp. Selag. T 2 Pl. Tumbuh pada tanah berbatu 
terlindung,  969 m dpl.  

62 Pen.612 Ophioglossum pendulum L. * Ophiogl
.

E 3 Pl. Tumbuh epifit pada pohon syzygium
sp.bersama dengan Asplenium nidus 
terlindung, 969 m dpl.  

63 Pen.613 Selaginella sp. 1 Selag. T 3 Pl. Tumbuh pada tanah  terlindung, 990 
m dpl.

64 Pen.618 Asplenium sp. 8 Aspl. T 5 Pl. Tumbuh di sela-sela batu  berhumus 
terlindung, 969 m dpl.  

65 Pen.619 Cyclosorus sp. 9 Thelypt. T 1 Pl. Tumbuh  pada tanah   berhumus di 
tepi sungai  terlindung, 969 m dpl.  

66 Pen.620 Athyrium sp. 4 Athyr. T 1 Pl. Tumbuh  pada tanah   berhumus di 
tepi sungai  terlindung, 971 m dpl. 

67 Pen.621 Adiantum sp. Adiant. T 4 Pl. Tumbuh  pada tanah   berhumus di 
tepi sungai  terlindung, 971 m dpl. 

68 Pen.626 Drynaria sp. Dryop. T 3 Pl. Tumbuh epifit pada pohon besar 
terbuka, 950 m dpl. 

69 Pen.629 Blehnum sp. Blehn. T 4 Pl. Tumbuh  pada tanah  terbuka, 1.020 
m dpl. 

70 Pen.630 Cyclosorus sp. 10 Thelypt. T 3 Pl. Tumbuh  pada tanah  terbuka, 1.085 
m dpl. 

Keterangan:  E= epifit, T= teraterial, Pl.= tanaman  * =Koleksi baru  

KESIMPULAN  

Koleksi  tumbuhan paku di kawasan hutan Taman 
Nasional Laiwangi Wanggameti Sumba  NTT terkumpul 
sebanyak 70 nomor dan 229  spesimen. Dari 70 nomor 
tersebut terdiri dari 21 suku,  

30 marga ,70 jenis  dan 3 jenis merupakan  koleksi baru 
bagi Kebun Raya Bali yaitu Licopodium sernuum,
Lygodium javanicum (Tumb.) Sw. dan  Ophioglossum 
pendulum L. Di kawasan hutan Taman Nasional Laiwangi-

Wanggameti  tumbuhan paku didominasi oleh marga 
Cyclosorus, Asplenium, Athyrium, dan Pteris   yang tumbuh   
menutupi   dasar hutan   di daerah-daerah  lembab 
terutama  di pinggir sungai yang  berair.  
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ABSTRACT 

Jatropha curcas is one of the plant which produces the renewable fuel. At the present time, the problems of the jatropha are litle information 
about genetic information included genetic diversity on inter species at Central Java and even in  Indonesia. The diversity of inter species 
can be known by isozyme traits, this marker provide clustering species. The objective of this research were to identify jatropha based on 
isozyme markers. This research was conducted on Mei until December 2006. The samples were obtained from Banyumas, Pati, Cilacap,
Pemalang, Jepara, Kudus, Batang and Grobogan. Isozyme analysis was conducted on Central Laboratory, Sebelas Maret University. 
Analysis of isozyme were conducted with isozyme Alcohol dehydrogenase (ADH), Sorbitol dehydrogenase (SOD), Schimimate 
dehydrogenase (SHD) and Isocitrate dehydrogenase (IDH). Analysis of data used the metode of Cluster Metode Average Linkage with
DICE coefficienct. The conclusion of this research were: based on analysis of enzyme sorbitol dehydrogenase (SOD) and schimimate
dehydrogenase (SHD), spesies from Kudus I was different with other species, while based on Alcohol dehydrogenase (ADH) and Isocitrate 
dehydrogenase (IDH) showed that species from Grobogan has genetic similarity with Kudus I. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan 
tumbuhan sudah saatnya mengembangkan sumber bahan 
bakar alternatif. Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2006 
tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati 
(Biofuel) sebagai bahan bakar alternatif dan Perpres nomor 
5 tahun 2006 tentang energi nasional bahwa pemanfaatan 
biofuel tahun 2010 sebesar 1,7 juta kilo liter (kl), tahun 2015 
sebesar 4,0 juta kl, tahun 2025 sebesar 22,0 juta kl. 

Negara-negara lain telah mempersiapkan untuk 
penggunaan energi alternatif berupa penggunaan biofuel 
yaitu : bioetanol (pengganti premium), biodisel (pengganti 
solar) dan  bio-oil (pengganti minyak bakar). Brasil akan 
mengembangkan perkebunan tebu sampai 10 juta hektar 
pada tahun 2015 untuk meningkatkan kapasitas terpasang 
saat ini yang mencapai 18 miliar liter etanol per tahun. 
Amerika Serikat dengan kebijakan penggunaan bahan 
bakar terbarukan 7,5 milyar galon pada tahun 2012 menjadi 
negara produsen dan konsumen biofuel terbesar kedua di 
dunia. Jepang menempuh langkah Gasohol E10 (etanol 
10%) pada tahun 2010, Cina telah mempersiapkan dengan 
membangun pabrik etanol dengan kapasitas 1,5 miliar liter 

per tahun, dan India mempunyai kemampuan produksi 
yang sama dengan Cina dan mempunyai program 
pengembangan tanaman jarak pagar untuk biodisel di areal 
seluas 30 juta hektar. Untuk Indonesia produksi etanol baru 
mencapai 200 juta liter per tahun (Anonim, 2006). 

Beberapa pemasalahan yang dihadapi saat ini yaitu 
belum adanya informasi tentang varietas unggul dan 
metode yang efektif dalam perbanyakan tanaman jarak 
pagar. Dalam hal ini pemuliaan tanaman memiliki peran 
yang sangat penting. Upaya untuk mengetahui keragaman 
suatu tanaman dapat dilakukan berdasarkan perbedaan ciri 
morfologi atau menggunakan penanda molekuler.  

Setiyo (2001) dan Asins et al., (1995) menjelaskan 
bahwa penanda molekuler merupakan teknik yang efektif 
dalam analisis genetik dan telah diaplikasikan secara luas 
dalam program pemuliaan tanaman. Penanda molekuler 
antara lain penanda isozim dan penanda DNA seperti 
metode RAPD (Wells dan Mc Clelland, 1990; Waugh, 
1997).  

Kedua penanda tersebut mempunyai prinsip dan 
interpretasi genetika yang sama. Perbedaannya terlihat 
pada pita polimorfisme. Pada isozim berupa protein atau 
ekspresi gen, sedangkan pada marka DNA berupa fragmen 
DNA.

Isozim adalah enzim yang merupakan produk langsung 
dari gen yang memiliki molekul aktif dan struktur kimia yang 
berbeda tetapi mengkatalis reaksi kimia yang sama. Enzim 
merupakan protein biokatalisator untuk proses-proses 
fisiologis yang pengadaan dan pengaturannya dikontrol 
secara genetik (Shannon, 1968). Isozim dapat digunakan 
sebagai ciri genetik untuk mempelajari keragaman individu 
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dalam satu populasi, klasifikasi jenis tanaman, identifikasi 
kultivar dan hibridnya, penanda ketahanan terhadap 
penyakit tertentu (Na’im, 1996). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanaman 
jarak pagar berdasarkan  karakter Isozim. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai 
Desember 2006. Penelitian analisis isoenzim dilaksanakan 
di Laboratorium Pusat Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penelitian analisis isozim pada tanaman jarak 
pagar yang berasal dari kabupaten Banyumas, Pati, 
Cilacap, Purwodadi, Jepara, Kudus, Pemalang, Batang dan 
Grobogan. 

Analisis Isozim 
Bahan yang digunakan dalam analisis isozim adalah 

asam sitrat, asam askorbat, sistein, borax, Tris Acetic Acid 
EDTA, Tris HCl, aseton, O-Dianisidine, buffer fosfat 0,2 M 
pH 5,7, H2O2, naftil asetat, fast blue BB, iso butanol, asam 
asetat, sodium dodecyl sulphate (SDS), HCl, amonium 
persulfat (APS), tetram etiletilen diamin (TEMED), 
bisakrilamid, akrilamid. 

Alat yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah 
satu set alat elektroforesis, gelas ukur, pompa vakum, gelas 
piala, microwave, cetakan gel dan pH meter. 

Metode yang digunakan menggunakan cara seperti 
Arulsekar dan Parfit (1986), Purwanto dkk. (2002), Suranto 
(2001), Cahyarini dkk. (2004). 

Ekstraksi daun: sampel daun segar ditimbang antara 
0,5 g kemudian dimasukkan kedalam mortar dan buffer 
sebanyak 0,5 ml, selanjutnya sampel daun ditumbuk 
sampai halus. Masing-masing sampel dimasukkan kedalam 
tabung eppendorf dan disentrifugasi dengan kecepatan 
7000 rpm selama 15 menit. Supernatan dituangkan 
kedalam tube sebanyak 15 µl dan disimpan pada suhu 4oC.  

Elektroforesis: Gel polyacrylamide terdiri atas 2 
bagian, yaitu separating gel yang terletak di bagian bawah 
dengan konsentrasi 8 % dan stacking gel yang terletak di 
bagian atas running gel dengan kepekatan 5 %. Sampel 
daun diambil supernatannya dengan mikropipet sebanyak 
2,5 µl ditambah dengan loading dye dan dibantu loading 
guide. Sampel tersebut diletakkan pada gel yang tercetak. 

Setelah itu sampel dielektroforesis awal dengan 
menggunakan tegangan 200V, 60A selama 5 menit sampai 
sampel memasuki gel pemisah. Kemudian sampel 
dielektroforesis lanjutan dengan menggunakan tegangan 
listrik konstan 85V, 400 mA selama 60 menit. 

Larutan pewarna disesuaikan dengan masing-masing 
sistem enzim yang dianalisis yaitu Alcohol dehydrogenase 
(ADH), Sorbitol dehydrogenase (SOD), Schimimate 
dehydrogenase (SHD) dan Isocitrate dehydrogenase (IDH).  

Analisis Data: analisis keragaman pola pita isozim 
berdasarkan sifat kuantitatif lebih baik, karena hampir tidak 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan berdasarkan metode 
Bailey (1983). 

Analisis Dendogram: Pola pita isozim hasil 
elektroforesis direkam dengan fotografi, kemudian pola 
pitanya digambar zimogramnya pada kertas grafik. 
Pengukuran jarak migrasi (Rf) diukur dari jarak pita yang 
tampak dibagi dengan jarak migrasi terjauhnya. Data 
keragaman yang ada tersebut selanjutnya dibuat dalam 
data biner dengan angka 1 jika pada lokus tersebut 
terdapat pita, dan angka 0 apabila tidak terdapat pita pada 
jarak tertentu. Data biner yang dihasilkan dibuat dalam 

persamaan matrik. Data matrik dihitung berdasarkan 
koefisien DICE. 

Klasterisasi dilakukan dengan Unweighted Pair Group 
With Arithmatic Mean (UPGMA) yang dihitung melalui 
SHAN pada program NTSYS (Rolf, 1993). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alcohol dehydrogenase (ADH) 
Pada analisis isozim dengan menggunakan enzim 

Alcohol dehydrogenase menunjukkan bahwa keragaman 
pola pita seperti yang terlihat pada gambar 1. Migrasi 
isozim pada elektroforesis bergerak dari kutub negatif ke 
kutub positif. Berdasarkan gambar 1b, terdapat 10 
kelompok pita isozim Alcohol dehydrogenase. Ada 1 
kelompok pita dengan bentuk dan jarak migrasi yang sama 
yaitu pada jarak migrasi 0.2. Sedangkan 9 pola pita lainnya 
mempunyai bentuk dan jarak migrasi yang berbeda yaitu 
pada jarak migrasi 0.5 (kualitatif), 0.12 (kualitatif dan 
kuantitatif), 0.35 (kualitatif), 0.4 (kuantitatif), 0.5 (kualitatif), 
0.6 (kualitatif), 0.67 (kualitatif), 0.7 (kualitatif) dan 0.78 
(kualitatif). 

Gambar 1. (a) Keragaman pola pita menggunakan enzim Alcohol 
dehydrogenase. (b)  Pola pita menggunakan enzim Alcohol 
dehydrogenase .(Keterangan: 1.Banyumas I,  2. Pati,  3. Cilacap,  
4. Banyumas II,  5. Pemalang,  6 Jepara,  7. Kudus I, 8. Purwodadi, 
9. Batang, 10. Kudus II,  11. Grobogan) 

Identifikasi suatu kultivar dapat dilakukan dengan 
membandingkan atau mencari kemiripan antar kultivar yang 
ingin diketahui melalui pemahaman sifat atau ciri-ciri yang 
diperlihatkan oleh organ-organ tanaman pada masing-
masing kultivar yang diuji (Samingan, 1982). Salah satu 
langkah dalam identifikasi adalah pengelompokan yaitu 
pada awalnya setiap sampel merupakan satu kelompok 
tersendiri, selanjutnya dua kelompok terdekat digabungkan 
demikian seterusnya sampai diperoleh satu kelompok yang 
beranggotakan semua individu. Pengelompokan dengan 
teknik ini dapat digambarkan dalam diagram pohon atau 
dendrogram (Franco et al., 1997). 

Gambar 2 menunjukkan bahwa keragaman tanaman 
jarak pagar di Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi 
2 kelompok dan 2 individu tunggal tidak bekelompok. Dua 
kelompok itu yaitu kelompok I terdiri atas Kudus I dan 
Grobogan sedangkan kelompok II terdiri atas Banyumas I, 
Pati, Cilacap, Banyumas II, Pemalang, Purwodadi dan 
Batang. Dua kelompok tersebut berada pada jarak 
kemiripan DICE I. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman 
jarak pagar kelompok I memiliki kemiripan genetik yang 
tinggi. Demikian juga tanaman jarak pagar kelompok II. Ciri-
ciri tanaman memiliki kemiripan yang tinggi yaitu memilik 
jarak kemiripan DICE mendekati 0. 
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Gambar 2. Dendrogram menggunakan enzim Alcohol 
dehydrogenase 

Kemiripan genetik yang paling jauh adalah tanaman 
jarak pagar dari Jepara dan Kudus II. Kedua tanaman ini 
berada pada jarak kemiripan DICE 16. Hal ini menunjukkan 
bahwa tanaman dari Jepara dan Kudus II memiliki 
kemiripan genetik yang jauh dengan tanaman jarak pagar 
dari daerah lain. Tanaman jarak pagar antara satu dengan 
yang lain mulai menyatu pada jarak kemiripan DICE 25. 

Sorbitol dehydrogenase (SOD) 
Pada analisis isozim dengan menggunakan enzim 

Sorbitol dehydrogenase ternyata menunjukkan keragaman 
pola pita seperti yang terlihat pada gambar 3. Berdasarkan 
gambar 4b, terdapat 3 kelompok pita isozim Sorbitol 
dehydrogenase. Tiga kelompok pita tersebut mempunyai 
bentuk dan jarak migrasi yang berbeda yaitu pada jarak 
migrasi 0.12 (kualitatif dan kuantitatif), 0.24 (kualitatif dan 
kuantitatif) dan 0.35 (kualitatif). 

Gambar 3. (a) Keragaman pola pita menggunakan enzim Sorbitol 
dehydrogenase (b) Pola pita menggunakan enzim Sorbitol 
dehydrogenase. (Keterangan :1.Banyumas I,  2. Pati,  3. Cilacap,  
4. Banyumas II,  5. Pemalang,  6 Jepara,  7. Kudus I,  8. 
Purwodadi,  9. Batang,  10. Kudus II,  11. Grobogan) 

Gambar 4.  Dendogram menggunakan enzim Sorbitol 
dehydrogenase 

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwa ada 2 
kelompok yang memiliki kemiripan genetik yang paling 
dekat (terdapat pada jarak kemiripan DICE I) dan 1 individu 
tunggal tidak berkelompok. Kelompok I terdiri atas Pati, 
Kudus II dan Grobogan. Kelompok II terdiri atas Banyumas 
I, Cilacap, Banyumas II, Pemalang, Jepara, Purwodadi dan 
Batang. Sedangkan individu yang tidak berkelompok adalah 
tanaman jarak pagar dari Kudus I. Tanaman jarak pagar 
kelompok I dan kelompok II menyatu pada jarak kemiripan 

DICE 18. Semua tanaman baru menyatu pada jarak 
kemiripan DICE 25. Dengan demikian, tanaman jarak pagar 
dari Kudus I memiliki kemiripan genetik yang jauh dengan 
tanaman jarak pagar lainnya. 

Schimimate dehydrogenase (SHD) 
Pada analisis isozim dengan menggunakan enzim 

Schimimate dehydrogenase ternyata menunjukkan 
keragaman pola pita seperti yang terlihat pada gambar 5.  

Berdasarkan gambar 5b, terdapat 4 kelompok pita 
isozim Schimimate dehydrogenase. Ada 1 kelompok pita 
dengan bentuk dan jarak migrasi yang sama yaitu pada 
jarak migrasi 0.34. Ada 3 pola yang mempunyai bentuk dan 
jarak migrasi yang berbeda yaitu pada jarak migrasi 0.11 
(kualitatif dan kuantitatif), 0.22 (kualitatif dan kuantitatif) dan 
0.58 (kuantitatif). 

Gambar 5. (a) Keragaman pola pita menggunakan enzim 
Schimimate dehydrogenase (b) Pola pita menggunakan enzim 
Schimimate dehydrogenase. (Keterangan : 1.Banyumas I,  2. Pati,  
3. Cilacap,  4. Banyumas II,  5. Pemalang,  6. Jepara,  7. Kudus I,  
8. Purwodadi,  9. Batang,  10. Kudus II,  11. Grobogan.  

Gambar 6.  Dendogram menggunakan enzim Schimimate 
dehydrogenase 

Berdasarkan gambar 6 dapat dilihat bahwa ada 2 
kelompok yang memiliki kemiripan genetik yang paling 
dekat (terdapat pada jarak kemiripan DICE I) dan 1 individu 
tunggal tidak berkelompok. Kelompok I terdiri atas 
Banyumas I, Pati, Cilacap, Banyumas II, Purwodadi, 
Batang, Kudus II dan  Grobogan. Kelompok II terdiri atas 
Pemalang dan Jepara.  Sedangkan individu yang tidak 
berkelompok adalah tanaman jarak pagar dari Kudus I. 
Tanaman jarak pagar dari Kudus I menyatu dengan 
kelompok I pada jarak kemiripan DICE 17. pada jarak 
kemiripan DICE 25, semua tanaman menyatu, sehingga 
kelompok I dan II memiliki kemiripan genetik yang jauh.  

Isocitrate dehydrogenase (IDH) 
Pada analisis isozim dengan menggunakan enzim 

Isocitrate dehydrogenase ternyata menunjukkan 
keragaman pola pita seperti yang terlihat pada gambar 7. 
Berdasarkan gambar 8b, terdapat 6 kelompok pita isozim 
Isocitrate dehydrogenase. Enam kelompok pita tersebut 
mempunyai bentuk dan jarak migrasi yang berbeda yaitu 
pada jarak migrasi 0.9 (kualitatif), 0.25 (kualitatif dan 
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kuantitatif), 0.34 (kualitatif), 0.46 (kuantitatif), 0.52 
(kuantitatif) dan 0.61 (kuantitatif). 

Gambar 7a. Keragaman pola pita menggunakan enzim Isocitrate 
dehydrogenase. (b) Pola pita menggunakan enzim Isocitrate 
dehydrogenase. (Keterangan :  1.  Banyumas I,  2. Pati,  3. 
Cilacap,  4. Banyumas II,  5. Pemalang,  6 Jepara,  7. Kudus I,  8. 
Purwodadi,  9. Batang,  10. Kudus II,  11. Grobogan.  

Gambar 8. Dendogram menggunakan enzim Isocitrate 
dehydrogenase 

Hubungan kekerabatan yang paling dekat (terdapat 
pada jarak kemiripan DICE I) dikelompokkan menjadi 5 
kelompok. Kelompok I terdiri atas Kudus I dan Grobogan. 
Kelompok II terdiri atas Banyumas II, Purwodadi dan 
Cilacap. Kelompok III terdiri atas Banyumas I dan Pati 
Kelompok IV terdiri atas Jepara dan Batang.. Dan kelompok 
V terdiri atas Pemalang dan Kudus II.  

Kelompok II dan III memiliki kemiripan genetik yang 
dekat sedangkan kelompok IV memiliki kemiripan genetik 
yang jauh dibandingkan dengan tanaman jarak pagar dari 
daerah yang lain.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis enzim Sorbitol dehydrogenase 
(SOD) dan Schimimate dehydrogenase (SHD) 
menunjukkan bahwa spesies dari Kudus I berbeda     
dengan spesies yang lain. Berdasarkan analisis enzim 
Alcohol dehydrogenase (ADH) dan Isocitrate     
dehydrogenase (IDH) menunjukkan bahwa spesies dari 
Grobogan memiliki kemiripan genetik yang sangat dekat 
dengan Kudus.  
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