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ABSTRACT  

-Glucan is one of the most abundant polysaccharides in yeast Saccharomyces cerevisiae cell wall. The aim of this research is to explore 
an alternative nitrogen sources for -glucan production. S. cerevisiae were grown in fermentation medium with different nitrogen sources. 
Peptone 2%, glutamic acid 0,5%, urea 0,2%, and diammonium hydrogen phosphate (DAHP) 0,02% were used for nitrogen source in the 
medium. A two liter air-lift fermentor was used in the fermentation process for 84 hours (T = 300C, pH 7, and 1.5 vvm for the aeration). 
During the fermentation, optical density, extraction of -glucan, glucose and protein in hydrolisate cultured were determined. -glucan 
production level is similar with the growth rate of yeast and followed by decreasing glucose and protein content in hydrolysis cultured. The 
highest and lowest -glucan content were obtained from peptone (933.33 mg/L) and glutamic acid (633.33 mg/L) as a nitrogen source in 
cells cultured after fermentation completed respectively. Yeast cells cultured with urea and DAHP as a nitrogen source give the same 
content of -glucan about 733.33 mg/L. -glucan concentration produced in medium with urea was a higher than that produced using 
glutamic acid and DAHP as a nitrogen source. The result indicated that urea can be used as an alternative nitrogen source for the
production of -glucan. Urea is easily available and cheaper than peptone, glutamic acid and DAHP. 

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: -glucan, Saccharomyces cerevisiae, air-lift fermentor.

PENDAHULUAN 

-Glukan merupakan homopolimer glukosa yang diikat 
melalui ikatan -(1,3) dan -(1,6)-glukosida (Ha et al., 2002) 
dan banyak ditemukan pada dinding sel beberapa bakteri, 
tumbuhan, dan khamir (Hunter et al., 2002). 
Saccharomyces cerevisiae termasuk khamir uniseluler yang 
tersebar luas di alam dan merupakan galur potensial 
penghasil -glukan, karena sebagian besar dinding selnya 
tersusun atas -glukan (Lee et al., 2001). Mikrobia ini 
bersifat nonpatogenik dan nontoksik, sehingga sejak dahulu 
banyak digunakan dalam berbagai proses fermentasi 
seperti pada pembuatan roti, asam laktat, dan alkohol (Lee 
1992).  

-Glukan terbukti secara ilmiah sebagai biological 
defense modifier (BDM) dan termasuk kategori generally 
recognized as safe (GRAS) menurut FDA, serta tidak 
memiliki toksisitas atau efek samping (Ber, 1997). -Glukan 
memiliki berbagai aktivitas biologis sebagai antitumor, 
antioksidan, antikolesterol, anti penuaan dini, dan peningkat 
sistem imun (Kulickle et al., 1996; Lee et al., 2001; Miura et 
al., 2003). Selain itu, senyawa ini dapat juga dimanfaatkan 
sebagai zat aditif dalam industri makanan (Cheeseman & 

Brown, 1995). Dengan banyaknya manfaat senyawa 
tersebut bagi manusia, menjadi dorongan bagi peneliti 
untuk mengembangkan -glukan, meningkatkan produksi 
dan aplikasinya. 

Formulasi media merupakan tahap yang penting dalam 
proses fermentasi -glukan, sehingga biaya pembuatan 
media merupakan faktor penting bagi aspek ekonomi suatu 
proses produksi. Dalam industri fermentasi diperlukan 
substrat yang murah, mudah tersedia, dan efisien 
penggunaannya. Pepton merupakan sumber nitrogen yang 
sering digunakan dalam proses fermentasi, termasuk pada 
produksi -glukan. Namun, harganya relatif mahal untuk 
produksi skala industri, sehingga diperlukan alternatif 
sumber nitrogen yang lebih murah dan lebih mudah 
tersedia.  

Pada proses fermentasi -glukan digunakan fermentor 
air lift. Fermentor jenis ini sangat umum digunakan, karena 
bersifat sederhana, memiliki transfer panas yang baik, dan 
memiliki efisiensi absorpsi gas yang tinggi (Bains, 1998; 
Lee, 1992). Selain itu, produksi glukan dengan 
menggunakan fermentor jenis ini menghasilkan sel yang 
tidak rusak serta tidak berubahnya morfologi. Apabila 
digunakan fermentor berpengaduk, maka sel akan rusak 
serta morfologi glukan akan berubah dan tidak kompak 
(Lee et al., 2001).

Produksi -glukan pada penelitian ini menggunakan 
berbagai sumber nitrogen yang berbeda dengan 
menggunakan fermentor. Sumber nitrogen yang digunakan 
yaitu pepton, asam glutamat, urea dan diamonium hidrogen 
fosfat (DAHP). Hal ini bertujuan untuk mencari sumber 
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nitrogen alternatif selain pepton untuk memproduksi -
glukan. 

BAHAN DAN METODE 

Mikroorganisme 
Jenis mikrobia yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Saccharomyces cerevisiae RN4, koleksi Pusat Penelitian 
Bioteknologi-LIPI, Cibinong-Bogor.  

Pembuatan media 
Media yeast peptone glucose (YPG) cair dibuat dengan 

komposisi glukosa 2 g, pepton 2 g, dan ekstrak khamir 1 g. 
Semua bahan dilarutkan dalam 100 mL akuades dan 
dipanaskan untuk mempercepat kelarutan, lalu disterilkan 
dengan autoklaf pada suhu 121oC, tekanan 1 atm selama 
15 menit. Media YPG padat dibuat dengan komposisi yang 
sama dengan media cair dengan tambahan 2 g agar 
bakteriologi. 

Proses fermentasi 
Proses fermentasi dilakukan sebanyak empat kali 

dengan menggunakan sumber N yang berbeda, yaitu: 
pepton 2%, asam glutamat 0,5%, DAHP 0,02%, dan urea 
0,2%. Komposisi ini didasarkan pada hasil penelitian 
pendahuluan yang mengawali penelitian ini (data tidak 
ditunjukkan). Media fermentasi cair sebanyak 1900 mL 
dibuat dengan komposisi glukosa 2%, ekstrak khamir 1%, 
dan sumber N. Semua bahan dilarutkan dalam air, 
dipanaskan sambil diaduk hingga homogen. Media 
dimasukkan ke dalam vessel (bejana fermentor), lalu 
disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 C selama 15 
menit. Setelah preparasi fermentor, 100 mL prekultur 
berumur 48 jam diinokulasikan. Fermentasi berlangsung 
selama 84 jam pada fermentor air lift skala 2 L dengan 
kondisi suhu 30 C, pH 7, dan aerasi 1,5 vvm (volume per 
volume per minute). Selama fermentasi berlangsung, 
dilakukan pengambilan sampel untuk analisis optical 
density (OD), kadar glukosa, kadar protein, dan ekstraksi -
glukan. Pengambilan sampel dilakukan setiap 2 jam sampai 
masa inkubasi 24 jam, dilanjutkan setiap 4 jam sampai 
masa inkubasi 48 jam, kemudian setiap 12 jam sampai 
masa inkubasi 84 jam. Parameter yang diamati ialah 
pertumbuhan S. cerevisiae, kadar glukosa, kadar protein, 
serta jumlah ekstrak -glukan. 

Analisis kimia 
Analisis kimia meliputi pengukuran kadar glukosa dan 

protein dengan menggunakan spektrofotometer. Sampel 
kultur disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 15 
menit. Supernatan yang diperoleh digunakan sebagai 
sampel untuk uji kadar glukosa dan kadar protein. Analisis 
kadar glukosa menurut metode fenol-sulfat (Chaplin, 1986). 
Deret larutan baku glukosa dibuat dengan konsentrasi: 0, 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90 g/L. Sampel 
sebanyak 5 L ditambahkan 995 L akuades, lalu 
ditambahkan 500 L fenol 5%. Larutan ditambahkan 2,5 mL 
H2SO4 pekat, didiamkan selama 10 menit, lalu dicampur 
homogen. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 490 
nm. Analisis kadar protein menurut metode Lowry 
(Copeland, 1951). Dibuat deret larutan baku standar BSA 
dengan konsentrasi 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 
180, 200, 250, 300, 350, 400, 450 dan 500 g/L. Sampel 
sebanyak 10 L ditambahkan 490 L akuades, 
ditambahkan 500 L NaOH 1M. Larutan dipanaskan 
selama 20 menit, didinginkan lalu ditambahkan 2,5 mL 

larutan D (campuran antara 50 mL Na2CO3 5%, 1 mL 
CuSO4.5H2O 1%, dan 1 mL potasium sodium tartrat 2%). 
Larutan didiamkan selama 10 menit, lalu ditambahkan 500 

L larutan folin C (1:1). Absorbansi diukur pada panjang 
gelombang 755 nm setelah 30 menit. 

Ekstraksi -glukan 
Sampel kultur sebanyak 30 mL disentrifugasi dengan 

kecepatan 7000 rpm selama 20 menit pada suhu 15 C.
Supernatan dibuang, pelet biomassa sel ditambahkan 5 mL 
NaOH 2%, lalu dipanaskan selama 5 jam pada suhu 90 C.
Suspensi biomassa sel disentrifugasi kembali dengan 
kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Ke dalam 
supernatan yang diperoleh ditambahkan CH3COOH 2 M 
tetes demi tetes hingga pH larutan sekitar 6.8-7, setelah itu 
diendapkan dengan 3 volume etanol. Endapan yang 
terbentuk dipisahkan melalui sentrifugasi dengan kecepatan 
5000 rpm selama 10 menit. Pelet yang terpisah 
dikeringkan, lalu ditimbang sebagai bobot -glukan kasar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses fermentasi 
S. cerevisiae RN4 dikulturkan pada media mengandung 

glukosa dan sumber nitrogen (sumber N) yang berbeda. 
Sumber N yang digunakan, yaitu : pepton 2%, asam 
glutamat 0,05%, urea 0,2%, dan diamonium hidrogen fosfat 
(DAHP) 0,02%. Hal ini dilakukan untuk mencari sumber 
sumber N alternatif yang dapat digunakan untuk produksi -
glukan. Proses fermentasi dilakukan dengan metode kultur 
terendam pada fermentor air-lift skala dua liter. Metode ini 
terbukti lebih efisien dibandingkan metode lain, seperti 
metode kultur permukaan dengan media cair. Fermentasi 
terendam dilakukan dalam tangki tertutup (fermentor/ 
bioreaktor) yang dilengkapi sistem aerasi dan agitasi. 
Dengan sistem ini, fermentasi dilakukan dalam waktu relatif 
lebih singkat dan terjaga dari kontaminasi (Rachman, 1989).  

Fermentasi sistem tertutup ini berlangsung selama 84 
jam pada suhu 30 C dengan aerasi 1,5 vvm. Menurut 
Walker (1995), pertumbuhan khamir maksimum terjadi 
pada hari ketiga. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang 
telah dilakukan, pertumbuhan S. cerevisiae RN4 telah 
memasuki fase stasioner pada waktu fermentasi memasuki 
jam ke-14 (data tidak ditunjukkan). Data ini yang mendasari 
proses fermentasi dihentikan setelah 84 jam. Semakin lama 
waktu fermentasi, laju pertumbuhan spesifik mikrobia 
semakin menurun. Penurunan populasi mikrobia 
disebabkan berkurangnya nutrisi penting dalam media, hal 
ini terjadi karena mikrobia memanfaatkan senyawa yang 
terkandung dalam media untuk kebutuhan metabolismenya. 
Komposisi dalam media menjadi berubah sebagai hasil 
metabolisme mikrobia yang mendegradasi senyawa 
komplek menjadi senyawa yang lebih sederhana.  

Beberapa parameter yang diukur selama fermentasi, 
yaitu: pertumbuhan (OD), kadar -glukan, kadar glukosa 
dan protein hidrolisat kultur. Perubahan-perubahan 
parameter yang terjadi pada setiap proses fermentasi 
ditunjukkan pada Gambar 1. Pada gambar tersebut terlihat 
pola perubahan parameter fermentasi hampir sama, 
dimana pola produksi -glukan seiring dengan pola 
pertumbuhan S. cerevisiae. Hal ini diikuti dengan 
penurunan kadar glukosa dan kadar protein dalam kultur. 
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Gambar 1. Hasil pengukuran parameter fermentasi S. cerevisiae RN4 dalam fermentor air-lift skala 2 L, selama 84 jam dengan sumber N 
pepton 2% (A); asam glutamat 0,5% (B); urea 0,2% (C); dan DAHP 0,02% (D), pada kondisi suhu 30 C, pH 7, dan aerasi 1,5 vvm. ( )
pertumbuhan pada OD550 nm, ( ) kadar glukosa, ( ) kadar protein, ( ) kadar -glukan. 

Pertumbuhan S. cerevisiae 
S. cerevisiae RN4 ditumbuhkan dalam media yang 

mengandung sumber karbon glukosa dengan sumber 
nitrogen yang berbeda-beda. Meskipun demikian, S.
cerevisiae memiliki pola pertumbuhan yang sama. 
Penggunaan media kultur inokulum yang sama dengan 
media fermentasi dapat mempersingkat fase adaptasi, 
sehingga pada tahap awal fermentasi, pertumbuhan S.
cerevisiae langsung memasuki fase eksponensial. Selama 
fase ini, S. cerevisiae tumbuh pada laju pertumbuhan 
spesifik maksimum (Standbury dan Whitaker, 1984). 
Setelah 22 jam waktu fermentasi, pertumbuhan mulai 
memasuki fase stasioner. Pada fase stasioner, populasi sel 
mencapai maksimum dan tidak bertambah lagi (Lee, 1992), 
namun populasi masih aktif secara metabolik untuk 
memproduksi metabolit sekunder (Standbury dan Whitaker, 
1984). Pada fermentasi di atas jam ke-48, kurva 
pertumbuhan cenderung meningkat. Keadaan ini dapat 
dijelaskan karena pada akhir fermentasi, kultur sudah 
banyak berkurang dan sel-sel yang mati cenderung 
mengendap sehingga aerasi sedikit terganggu. Hal ini 
dapat menyebabkan tidak homogennya kultur pada saat 
pengambilan sampel yang sangat mempengaruhi 
pengukuran turbiditasnya. Pengukuran pertumbuhan 
berdasarkan kekeruhan atau turbiditas media relatif cepat 

dan mudah dilakukan, serta dapat digunakan untuk 
memperkirakan jumlah dan massa sel, tetapi tidak dapat 
membedakan sel yang hidup dan sel yang mati (Lim, 1998). 
Dengan demikian, fase kematian yang ditandai dengan 
penurunan kurva pertumbuhan tidak terlihat. 
Produksi -glukan 

-1,3 dan -1,6 glukan bersama-sama dengan kitin dan 
manoprotein merupakan komponen struktural dinding sel S.
cerevisiae yang terikat secara kovalen (Ha et al., 2002). -
1,3-glukan disintesis melalui reaksi enzimatis yang 
kompleks. -Glukan sintetase yang berada di membran 
plasma (Lipke dan Ovalle, 1998) mengkatalisis sintesis -
glukan dari UDP-glukosa menurut reaksi sebagai berikut 
(Shematek et al., 1980; Cabib et al., 2001):

UDP-glukosa + ( -(1,3)-glukosa)n  UDP + ( -(1,3)-glukosa)n+1

-Glukan dapat diekstraksi dari dinding sel S. cerevisiae
melalui ekstraksi basa, namun untuk mendapatkan -glukan 
murni perlu dilakukan purifikasi lebih lanjut. Ekstraksi basa 
didasarkan pada sifat -glukan yang mudah larut dalam 
basa (alkali). -glukan diekstraksi menggunakan NaOH 
dengan bantuan panas, kemudian diendapkan dalam etanol 
sehingga diperoleh -glukan kasar (Lee et al., 2001). Bobot 
-glukan kasar yang diperoleh selama fermentasi              
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S. cerevisiae pada media dengan sumber nitrogen berbeda 
dapat dilihat pada Gambar 1 ( ).

Kadar -glukan pada kultur cenderung meningkat pada 
awal fermentasi dan relatif tetap pada akhir waktu 
fermentasi. Kadar -glukan paling tinggi diperoleh pada 
kultur dengan sumber N pepton dan terendah pada kultur 
dengan sumber N asam glutamat. Hasil ekstraksi -glukan 
pada akhir fermentasi, yaitu: sebesar 933,33 mg/L dan 
633,33 mg/L berturut-turut untuk kultur dengan sumber N 
pepton dan asam glutamat. Kultur dengan sumber N urea 
dan DAHP memberikan hasil akhir yang sama yaitu 
sebesar 733,33 mg/L. Berdasar hasil tersebut di atas, 
pepton merupakan sumber N yang bagus untuk produksi -
glukan, namun sebagai alternatif sumber N untuk produksi 
-glukan, urea merupakan pilihan yang lebih baik 

dibandingkan DAHP. Urea lebih murah dan tersedia yang 
melimpah sehingga mudah didapat. Selain itu, berdasarkan 
hasil ekstraksi sampel media dengan sumber N urea 
sepanjang waktu pengambilan sampel menghasilkan kadar 
-glukan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

sampel media dengan sumber N asam glutamat dan DAHP. 
Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk memproduksi 
-glukan menggunakan berbagai sumber C berbeda, 

bahkan memanfaatkan limbah pabrik gula (molase) sebagai 
media fermentasi (Kusmiati dkk., 2007). Dalam penelitian 
ini, fermentasi untuk memproduksi glukan dilakukan dengan 
menggunakan air lift fermentor. Untuk menjaga agar tidak 
terjadi kontaminasi, satu-satunya sumber aerasi dan agitasi 
dilakukan dengan kolom udara dari aerator yang 
ditambahkan membran filter 0,25 m untuk menjaga 
sterilitas kultur, jadi tidak dilakukan penambahan energi 
lainnya. 

Kadar glukosa dan protein  
Kebutuhan dasar nutrisi bagi mikroorganisme adalah 

energi atau sumber karbon, sumber nitrogen, dan unsur 
anorganik (Smith, 1990). Analisis kadar glukosa dan kadar 
protein dilakukan untuk mengetahui penyerapan nutrisi 
selama proses fermentasi. Pengukuran kadar glukosa 
menggunakan metode fenol sulfat dan kadar protein 
dengan metode Lowry.  

Glukosa sebagai sumber karbon utama diserap melalui 
proses transfer aktif yang kemudian dimetabolisme untuk 
menghasilkan energi dan mensintesis bahan pembentuk 
sel, serta sintesis metabolit (Priest dan Campbell, 1996). 
Adanya penyerapan glukosa ini akan menyebabkan 
penurunan kadar glukosa dalam kultur selama fermentasi 
(Gambar 1, simbol ). Penurunan kadar glukosa terlarut 
dalam kultur S. cerevisiae mengindikasikan terjadinya 
penyerapan glukosa oleh mikrobia tersebut untuk 
kepentingan metabolisme dan pembentukan makromolekul 
( -glukan), sehingga hasilnya meningkat.  

Sumber nitrogen dalam media fermentasi digunakan 
untuk sintesis protein di dalam sel. Adanya penyerapan sel 
terhadap sumber nitrogen ini menyebabkan kandungan 
protein di dalam media semakin berkurang dengan lamanya 
waktu fermentasi (Gambar 1, simbol ). Penurunan 
kandungan protein dalam kultur S. cerevisiae menunjukkan 
bahwa sumber N media yang dimanfaatkan oleh mikrobia 
lebih besar yang dibentuk. Protein yang terbentuk dapat 
merupakan enzim yang berperan dalam pembentukan -
glukan. Komposisi pepton yang kompleks menyebabkan 
kadar protein dalam media dengan sumber N pepton 
memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan kadar protein pada media lain.  

KESIMPULAN 

Pertumbuhan tertinggi S. cerevisiae RN4 ialah pada 
media fermentasi yang mengandung sumber nitrogen 
pepton. Kadar -glukan pada akhir fermentasi pada sumber 
N pepton sebesar 933.33 g/L, pada sumber N asam 
glutamat sebesar 633.33 g/L, dan pada sumber N urea 
dan DAHP masing-masing sebesar 733.33 g/L. Dengan 
demikian urea dapat dijadikan sumber N alteratif pengganti 
pepton (yang murah dan mudah diperoleh) untuk 
memproduksi -glukan.  
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ABSTRACT  

The detail observation had been done on the morphological characters of Rafflesia hasseltii from Bukit Tiga Puluh National Park (BTNP). 
Currently, this endangered and rare flower found in two populations in this park, Aek Telap and Mandi Urau, Tanah Datar. The preliminary 
study on morphological characters of flowers from this site shows blotches and dot pattern variability. The detail observation of morphology 
of R. hasseltii from BTNP, presented the similarity to its type except the blotches pattern in perigone lobe. However, the further monitoring 
research is still needed to observe more flowers in this site. Due to its rarity, study on all Rafflesia species must be carefully done especially 
in using the characters of blotch for taxonomy evidence, as this characters show the variability among the flowers within population.

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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INTRODUCTION

Bukit Tiga Puluh is a hilly national park in Sumatra 
island. This park is located in two provinces, Riau and 
Jambi, owning a high diversity of plants and animals 
including endemic and endangered species. One of the well 
known plants from Bukit Tiga Puluh National Park (BTNP) is 
Rafflesia hasseltii Suringar. Being blessed with the unique 
white blotches on perigone lobe, this rare and extraordinary 
flower becomes the queen of the jungle. Local people know 
this plant as tjendawan muka rimau (tiger face mushroom) 
because the look of this blooming flower is more like tiger 
strips. This species also called tjendawan matahari (fungus 
solaris) (Suringar, 1879), tjendawan biring and Rafflesia
merah putih (Zuhud et al., 1998).  Suringar (1879) made the 
first description of this species based on the specimen from 
van Hasselt, who had collected the plant from Liki, 
Lompatan Anjing, West Sumatra. But this type locality had 
been gone due to plantation.  

As well as other Rafflesia member, the comprehensive 
data including morphology of R. hasseltii in Bukit Tiga Puluh 
had been slow to accumulate. Commonly, it is due to the 
rarity of this plant. There are some factors that affect its 
endangered occurrence, (i) parasitic way of life, all Rafflesia
species is entirely depend on its specific host (Tetrastigma)
(Barkman et al., 2004; Latiff and Mat-Salleh, 1991); (ii) 
dioeciously flower (Meiyer, 1997), male and female flower 
occur in different individual; (iii) high mortality, more than 
60-90% bud can not finish its life cycle (Nais, 2004); (iv) the 
percentage of female flower is lower than male, about 9% 
(Nais, 2001), and many female flowers fail to set fruit 

(Emmons et al., 1991); (v) the development from seed to 
seed is about 3-4.5 years (Meiyer, 1997). Therefore, much 
of the natural history and biology of this genus remains a 
mystery. 

In our observation of R. hasseltii complex in peninsular 
Malaysia, Sarawak (East Malaysia) and Sumatra 
(Indonesia), the bloom flowers were rarely found. Generally, 
in one population only two to five flowers were found in a 
year of study. In taxonomy study, the lack of specimen will 
make the interpretation of a taxon is difficult. In BTNP, other 
obstacle in conducting research on R. hasseltii was field 
observation due to its though location. To reach its 
population, a three-day walk was needed from the main 
path. Therefore, even though had been recorded almost 10 
years in this park but does not pose complete information 
on its morphology. Whereas, this character is the simplest 
and common evidence, that have been widely used in 
taxonomy. Recently, there is no published paper on R.
hasseltii from BTNP. In our knowledge, the most recent 
studies on this plant were conducted by Purwanto (2004) 
and Shahputra (2004), a preliminary study of its morphology 
and ecology. 

As a holoparasitic plant, the morphological characters of 
R. hasseltii are very limited due to the lack of root, stem and 
leaf. The only visible part of this plant is vegetative part; 
therefore the detail description of its flower is compulsory 
for taxonomic evidence. Moreover this species had been 
misplaced many times in peninsular Malaysia.  This study 
was conducted to examine the detail morphological cha-
racters of R. hasseltii as the common taxonomy evidence. 

MATERIAL AND METHOD 

The study was conducted in two population of R.
hasseltii from BTNP. Due to the difficulty in monitoring the 
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site in BTNP, no fresh bloom flower was found during this 
study, except almost rotten that still could be observed its 
morphological characters. In order to maintains the life 
cycle of this species, only one specimen taken from each 
population. The picture that had been taken from this site by 
BTNP staff and visitor were also examined, to know the 
morphological variability. The morphological characters that 
calculated by use of Digitizer were, blotches coverage (BC) 
and density (BD) on perigone lobe and the ratio of aperture 
to diaphragm area (RAD) (see the formula for detail). Those 
three characters, together with number of dots on 
diaphragm and flower diameter were examined from 10 
flowers of R. hasseltii from BTNP and it allies (flowers from  
Kerinci Seblat National Park (KSNP) Bengkulu, HPH Jambi 
(HPHJ), Tanjung Datu Sarawak, East Malaysia (TDSM) and 
peninsular Malaysia, in where this species had been 
recorded. The original illustration of this species also been 
studied. The area of blotches, aperture, diaphragm and size 
measurement were taken as explained in Figure 1. The 
blotches coverage and density were calculated from five 
perigone lobes (except where otherwise mentioned). The 
inner morphology was also observed based on the mature 
bud.

Figure 1. Morphological measurement, 1-5 are perigone lobe 
number based on their opening sequence. A. perigone lobe, B. 
blotch, C. diaphragm, D. aperture area, E. dot. 

BC (blotches coverage)   =   AB1    +  AB2  +  AB3  +  AB4  +  AB5     
                                             APL1      APL2    APL3    APL4    APL5  X 100% 

                                                                           5 

BD (blotches density)       =  NB1     +   NB2    +   NB3    +    NB4    +   NB5       
                                                                                  5 

RAD (ratio aperture to diaphragm)    =    1: (AD/AA) 

Note: AB = area of blotches, AP = area of perigone lobe, NB = number of 
blotches, AD = area of diaphragm, AA = area of aperture. 

RESULT AND DISSCUSSION 

Morphology development 
Two populations were observed during the study. The 

first site was recovered in Aek Telap, half an hour walk from 
the old WWF camp, Datai Atas. This population had been 
recorded in 1999, while the second population in Mandi 
Urau, was firstly recorded in 2004, based on the information 

from Talang Mamak people. The life cycle of Rafflesia is 
consists of eight stages (Figure 2) (Nais, 2004). 

Figure 2. Life cycle of Rafflesia (redrawn from Nais (2004) by N. 
Sofiyanti).

Figure 3 presents the morphology development of R. 
hasseltii from BNTP. As many as 18 buds, together with 
three rotten flowers, were found in our first visit to Aek Telap. 
The buds found were in different stages; with the diameter is 
range from 2.5-17 cm. The early stage of Rafflesia flower is 
cupula (about 1.5 cm in diameter), a young bud with the 
whitish bract. It will develop to bud that fully covered by black 
bract (2-10 cm) (Figure 3a-c). Figure 3c shows the early 
stage of perigone lobes presence (10-12 cm). The mature 
bud can be known by the abscission of bract and present a 
reddish orange perigone lobes (Figure 3d); the diameter of 
this bud is about 16-18 cm. The bud enlargement of R.
hasseltii from 0.5-18 cm diameters requires about 280 days 
(Nais, 2001). Further more He explained that Rafflesia will 
bloom for 4-8 days before decay (Figure 3e, f). The rotten 
flower will change to black (Figure 3g, h).  

Flower morphology 
It is commonly known that Rafflesia bloom is rarely found. 

Therefore the morphological observation is not as simple as 
other plant. In this study, we examined the mature bud and 
flower (more than 7 days bloom), as the lack of bloom flower 
found.  

Perigone lobe 
As well as other Rafflesia species, R. hasseltii in BTNP 

has five perigone lobes. It was previously reported that 
Rafflesia with six perigone lobe was found in peninsular 
Malaysia. But this phenomenon is rarely found and can not 
be used for identification. In all Rafflesia, the measurement of 
flower diameter should be done at least twice, due to uneven 
of perigone lobes area. For R. hasseltii, the diameter is 39.2-
41 cm. It was measured from perigone 1 (widest) to 5 and 2 
to 3 (see Figure 1 for the number of perigone lobe, the 
numbering is based on the sequence of perigone lobe 
opening). The outer perigone that firstly open will be the 
largest. While the last opened perigone lobe will be the 
smallest. The range of its length is 10-12 cm, and width is 11-
14 cm. Not like outer surface that smooth and has no pattern, 
the inner surface of perigone lobe has a unique blotches 
pattern. This surface was completely seen when the flower 
bloom. The blotch pattern may distinguish this taxon from 
other Rafflesia species. Figure 4 presents  
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Table 1. Morphological characters of R. hasseltii and its allies. 

Code DM 
(cm)

BC (%) BD NO RAD Figure 4 

MLAP 56-59 41.32  32  ± 49 1: 5 a 
BNTP 1 33-35 60.15 2 30 1: 7 b 
BNTP 2 Na 56.23* 5 Na Na Not presented
BNTP 4 Na 46.23 17 26 1: 10 d 
BNTP 3 Na 53.35 9 25 1: 4 c 
HPHJ 1 ** 44 22 45 1: 5 e 
HPHJ 2 ** 63 8 27 1: 8 f 
KSNP 1 52-59 58  16  56 1: 4 g 
TDSM 1 *** 43.3 21 63 1: 6.5 h 
TDSM 2 *** 73.26 2 25 1: 6 i 
ULPM 28-31 65.75 13.5 37 1: 4 j 
Note: * based on one perigone lobe, ** 35-50 cm (Zuhud et al., 1998), 42-53 
cm (Ong, 2004). ULPM = Ulu Lebay, Peninsular Malaysia. For more 
abbreviation see text. 

the flowers morphology of R. hasseltii. Four morphological 
characters had been examined from all flowers in Figure 4, 
and presented in Table 1.  

The diameter of flower found during this study is smaller 
than the type that reaches up to 56-59 cm. The smaller 
flower size of R. hasseltii mentioned in Koorder (1917) was 
43 cm. But the BC and BD value of R. hasseltii from BTNP, 
Riau shows variability, the BC range from 46.3-60.15 cm, 
while BD 2 to 19. This variability also found within KSNP 
and TD population. Therefore, the observation of those 
characters must be carefully done. This species was 
misplaced many times in peninsular Malaysia, commonly 
due to the variability of blotch pattern. Figure 4i is the flower 
from Ulu Lebay, Perak, peninsular Malaysia, currently 
identified as R. azlanii Latiff et Wong (Latiff and Wong, 
2004). This species had been previously recorded as R. 
hasseltii.

The BC value indicates the area of blotches on perigone 
lobes. The higher of BC value, the wider is the blotches 
area is. While BD value indicates the density of blotches. 
The value of BD, together with BC, will represent the 
blotches pattern. In this study, R. hasseltii has BC 60.15% 
but low BD value, 2. It’s indicates the blotches pattern is not 
well spaced, but connected to each other. The original 
illustration, show a well spaced pattern. As seen in Figure 1, 
picture taken before this study had lower BC value, 46.32-
47.2%. It’s more similar to its original illustration. 

The blotches pattern in 
HPH Jambi had been 
contrastly found (Figure 4e 
and f) within the population. 
Based on the characters 
observed, Figure 4e has the 
highest similarity with the 
original illustration. It 
blotches are well spaced, 
while the flower found in the 
same population showed a 
connected blotches (Figure 
4f). In KSNP, Bengkulu, the 
blotches pattern from six 
flowers within the population 
is almost similar. It has 
elongated blotches, with the 
BC 45-58%. Figure 4g is the 
flower with the highest BC 
from this population. The 
outer morphology of this 
flower is quite different from 
other Sumatran population. 

Its dot pattern is look like the flower from Malaysia. Flower
from Malaysia (Figure 4h, i, j) distinguished from BTNP and 
HPHJ population, especially on dot pattern on diaphragm. 
All flowers from Sumatra (except from KSNP) had clear red 
dot, even though the number were different among them, 
while flower from Malaysia had the faint dots.  

Aperture and diaphragm  
Aperture is the opening area in the middle of perigone 

tube, while diaphragm is the upper part of perigone tube. R. 
hasseltii has a rounded aperture (5-7 cm in wide) and most 
of the diaphragm (4-7 cm in wide) is pentagonal, except a 
flower from HPH Jambi (Figure 4e). For certain species, 
these characters can be used to distinguish from other 
Rafflesia species. The smallest aperture belongs to R. 
microphylora (about 1.5 cm), and become the characteristic 
of this species. While R. manillana has the widest aperture 
and the smallest diaphragm. In this study, the ratio of 
aperture to diaphragm is range from 1: 4 to 1: 10.  

Inner morphology 
The inner morphology of Rafflesia is the morphology 

inside the perigone tube. Figure 7 presents the vertical 
section of Rafflesia flower. Window is the upper part of 
perigone tube, located under the diaphragm. In R. hasseltii,
window pattern consist of two different parts, wide and 
continuous white blotches on the upper and well spaced 
blotches on the lower part (Figure 5a). Under the window, 
there is a structure called toadstool. This structure is the 
transformation form to ramenta. In this study, toadstool is 
0.4-1.2 cm, white, like mushroom shape and the tip is 
unbranched (Figure 5b.). The lowest part in perigone tube is 
ramenta, with white color of tip (Figure 5c). It is a slender 
structure with capitate tip, 0.9-1.1 cm in length. Both 
toadstool and ramenta were densely found. Based on our 
observation, the window pattern and ramenta of R. hasseltii 
in BTNP are similar to the type (Figure 5d and e). R. azlanii
from peninsular Malaysia is a species that previously 
identified as R. hasseltii. It shows the different window 
pattern and ramenta, but the toadstool shape is similar even 
though they stand more loosely (Figure 5g). The upper 
blotches on window of R. azlanii was started from the edge 
of aperture (Figure 5f), white ramenta were branched with 
capitate tip (Figure 5h). 

Figure 7. The vertical section of R. hasseltii, a. female flower, b. male flower (Drawn by N. Sofiyanti).
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Disc of Rafflesia is located in the middle of perigone 
tube (Figure 6a). The diameter is about 10 cm. Processes 
can be found on the upper surface of disc, 1.8-2 cm in 
height. The basal area of processes is wider than the tip. R.
hasseltii has 13-17 processes, 1.5-1.7 cm in height. In this 
study, we observed female and male flower. The male bud 
or flower have anthers (Figure 6b), normally surrounded by 
fine bristle (Nais, 2000) while female flower lacks both. We 
found 20 anthers in male flower of the taxa studied. In 
female flower, ovary found under the disk (Figure 6c). The 
annulus is one of he important characters in Rafflesia. It is a 
concave cycle surrounding the bottom of disk. R. hasseltii
has one annulus (Figure 6d-f). 

Based on the discussion of morphological characters 
above, following is the description of R. hasseltii from 
BTNP: Mature bud: 16-18 cm. Flower diameters: 33-35 cm. 
Perigone lobes: 10-12 cm long and 11-14 cm wide, bright 
red brick. Blotches: coverage 46.23-60.15%, density 2-12, 
whitish in color. Aperture: rounded, 5-7 cm wide; ratio to 
diaphragm 1: 4 to 1: 10. Diaphragm: mostly pentagonal, 4-7 
cm wide. Dot on diaphragm: rounded, sometime elongated, 
21-30, bright red and clearly present. Window: wide and 
whitish blotches near the rim. Toadstool: 4-12 mm, white, 
unbranched, downward gradually become ramenta. 
Ramenta: white, 9-1.3 mm, linear, unbranched, densely 
found in perigone tube Disc: 10-13 cm. Processes: 13-17, 
1.5-1.7 cm high, not flattened, styliform. Anther: 20. 

CONCLUSION

The detail observation of morphology of R. hasseltii from
BTNP, presented the similarity to its type except the 
blotches pattern in perigone lobe. However, the further 
monitoring research is still needed to observe more flowers 
in this site. Due to its rarity, study on all Rafflesia species 
must be carefully done especially in using the characters of 
blotch for taxonomy evidence, as this characters show the 
variability among the flowers within population.  
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ABSTRACT  

It has been conducted the research on mangrove vegetation diversity after tsunami in East Coastal area of Aceh. The method used square 
method. Amount of mangrove species at tree growth stage was consisted of 9 species. Rhizophora mucronata has the highest important 
value index (118.62%). The density of mangrove at tree growth stage was 118 tree./hectare, the diversity index was H =1.67. Amount of 
mangrove species at sapling growth which was found consisted of 10 species. R. mucronata has the highest important value index 
(138.28%). The density at sapling growth stage was 633 sapling/hectare, the diversity index was H =1.78. The growth of mangrove at 
seedling stage was consisted of 10 species. It shows that R. mucronata has the highest important value index (50.92%). The density 
mangrove at seedling growth stage was 4925 seedling/hectare, the diversity index was H =2.13.
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PENDAHULUAN 

Kawasan pesisir setelah tsunami mengalami kerusakan, 
sebagian besar vegetasi pelindung kawasan pesisir mati 
akibat hantaman gelombang. Vegetasi yang mati meliputi 
hutan mangrove, hutan pantai dan hutan hujan tropis 
dataran rendah. Akibatnya, hutan kawasan pesisir yang 
rusak tersebut secara alami juga akan mengalami 
perubahan. Kawasan yang dipengaruhi oleh Selat Malaka 
atau Pantai Timur tingkat kerusakan tidak separah 
dibandingkan dengan kawasan yang dipengaruhi oleh Selat 
Malaka. Hal ini disebabkan karena pusat terjadinya gempa 
berada di sekitar Samudera Hindia (Suryawan dan 
Mahmud, 2005). Kematian vegetasi di kawasan pesisir 
akibat tsunami terjadi dalam waktu yang sangat singkat. 
Fenomena ini merupakan aksi secara langsung terjadi 
patah pohon, pencabutan pohon, patah dahan dan terjadi 
pengguguran daun. Kematian vegetasi mangrove juga 
terjadi akibat faktor geomorfik. Kematian ini terjadi di dalam 
habitat mangrove baik secara langsung maupun tidak 
langsung, seperti terjadi erosi yang menyebabkan terjadi 
kematian mangrove dan vegetasi pantai.  

 Hutan mangrove pada umumnya mendominasi zona-
zona pantai berlumpur dan delta estuaria pasang surut. 
Pada zona pasang surut yang luas mangrove membentuk 
hutan yang lebat, misalnya kawasan delta yang luas, lokasi 
penggenangan pasang surut, dan daerah yang merawa di 
muara sungai besar (Field, 1995). Pasang surut 

berpengaruh terhadap penyebaran jenis-jenis mangrove. 
Komposisi flora hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh 
periode pasang surut laut pemasukan air permukaan yang 
masuk melalui sungai, sehingga akan terjadi perbedaan 
salinitasi di kawasan mangrove (Tjardhana dan Purwanto, 
1995). Manfaat utama hutan mangrove di kawasan pesisir 
dan estuaria adalah untuk mencegah erosi, penahan 
ombak, penahan angin, perangkap sedimen dan penahan 
intrusi air asin dari laut. Peranan vegetasi mangrove di 
dalam lingkungan biologi adalah sebagai tempat pemijahan 
dan sebagai tempat asuhan bagi ikan dan biota laut serta 
habitat berbagai jenis burung (Sukardjo, 1986).  

Secara fisik hutan mangrove berfungsi sebagai 
peredam hempasan gelombang. Sistem perakarannya 
dapat berperan sebagai perangkap sediment dan pemecah 
gelombang. Hal ini dapat terjadi apabila didukung oleh 
formasi hutan mangrove yang belum terganggu atau 
kondisinya masih alami. Kerapatan hutan mangrove yang 
cenderung menurun maka fungsinya sebagai peredam 
gelombang juga akan cenderung menurun (Tjardhana dan 
Purwanto, 1995). Sistem perakaran mangrove dapat 
mengikat dan menstabilkan substrat di garis pantai 
sehingga garis pantai tetap stabil, akibatnya badan pantai 
akan terus meninggi. Penanaman dan perlindungan 
mangrove merupakan salah satu sistem pelindung 
kestabilan garis pantai secara alami agar tidak mengalami 
abrasi sehingga akan mendukung proses ekologi di 
kawasan pesisir. Menurut Davie dan Sumardja (1997), 
gelombang dan arus pada daerah pantai dapat 
menyebabkan abrasi dan perubahan struktur hutan pantai 
di kawasan pesisir. Gilman et al. (2006) menambahkan, 
hutan mangrove dapat menjaga kestabilan garis pantai dari 
hantaman gelombang, sehingga pantai tidak terjadi erosi 
yang disebabkan oleh pasang surut dan gelombang. 
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Penelitian ini dapat menerangkan jenis dan keragaman 
hutan mangrove penyusun lingkungan pesisir serta 
mengetahui jenis-jenis yang tahan terhadap tsunami atau 
gelombang tinggi. Hasil penelitian tentang keanekaragaman 
vegetasi mangrove dapat digunakan sebagai acuan 
program rehabilitasi kawasan pesisir pasca tsunami.  

BAHAN DAN METODE  

Tempat dan Waktu 
Penelitian ini telah dilakukan di daerah yang merupakan 

keterwakilan kawasan pantai timur, yaitu di Kecamatan 
Batee, Simpang Tiga, dan Kembang Tanjong Kabupaten 
Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada bulan 
Maret sampai September 2007. 

Bahan dan alat 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

alkohol 70%. Peralatan yang digunakan adalah kamera, 
meteran, gunting tanaman, pengepres herbarium, label, tali, 
kompas, dan GPS. Posisi geografi ketiga lokasi penelitian 
adalah: Batee 95053’59,2” BT dan 5026’30,4” LU, Simpang 
Tiga 95059’6,5” BT dan 5022’6,6” LU, serta Kembang 
Tanjung 9602’51,4” BT dan 5019’27,0” LU. 

Cara kerja 
Penelitian menggunakan metode Kuadrat. Kuadrat 

dibuat pada transek dilokaasi tambak dengan jarak 10m 
tiap kuadrat. Jumlah transek tiap wilayah penelitian tiga 
transek, panjang transek 100m. Tahap pertumbuhan pohon 
(diameter batang lebih besar atau sama dengan 10 cm) 

luas kuadrat 10m x 10m, tahap pertumbuhan 
pancang/semak (diameter batang lebih kecil dari 10 cm, 
tinggi lebih dari 1,5 m) luas kuadrat 5m x 5m, dan tahap 
pertumbuhan semai (tinggi jenis kurang dari 1.5 meter) luas 
kuadrat 3m x 3m (Suryawan dan Mahmud, 2005).Data yang 
diukur adalah diameter (DBH), tinggi, serta nama jenis 
setiap individu yang dijumpai dalam kuadrat pada transek.  

Indeks nilai penting  
Indeks nilai penting (INP) merupakan besaran yang 

menunjukkan kedudukan suatu jenis terhadap jenis lain di 
dalam suatu komunitas. INP diturunkan dari kerapatan 
relatif (Kr), frekuensi relatif (Fr) dan dominansi relatif (Dr) 
dari jenis-jenis yang menyusun komunitas yang diamati. 
Snedakeer dan Snedaker (1984). INP ditentukan dengan 
rumus berikut:  

INP = KR(i) + FR(i) + DR(i) 

INP dikelompokkan dalam tiga katagori yaitu: tinggi, 
sedang dan rendah, dengan rumus berikut: 

   INP tertinggi dari jenis 
Iz =
   3 (katagori) 

INP tinggi (T): T  2Iz
INP sedang (S): Iz < S < 2Iz
INP rendah (R): R < Iz

Profil vegetasi 
Profil vegetasi dibuat mulai dari garis pantai hingga 100 

m x 10 m ke belakangnnya. Profil vegetasi dibuat pada 
transek di Simpang Tiga dengan harapan mewakili kondisi 
vegetasi mangrove di wilayah penelitian. 

Indeks keragaman  
Indeks keragaman untuk 

mempelajari pengaruh dari 
gangguan terhadap lingkungan 
atau untuk mengetahui tahapan 
suksesi dan kestabilan dari 
komunitas tumbuhan (Odum, 
1998). Indeks keragaman dihitung 
dengan rumus Shannon-Wiener 
sebagai berikut: 

H  = 
N
ni

N
i lnn  atau 

H = Pi ln Pi

H = Indeks keragaman umum 
Shannon-Wiener. 

ni = INP dari setiap jenis. 
N = Total INP jenis atau 

biomasa dari setiap jenis. 
Pi = Peluang kepentingan 

setiap jenis 
N
ni .

Indeks keragaman jenis 
berkisar 0-7, indeks keragaman 
jenis dinyatakan rendah apabila 
lebih kecil dari 2, dinyatakan 
sedang apabila berkisar 2-4, dan 
dinyatakan tinggi apabila lebih 
besar dari 4 (Barbour et. al 1987). 

AREA PENELITIAN 

Gambar 1. Area studi vegetasi mangrove di kawasan pesisir Pantai Timur Aceh
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap pertumbuhan pohon 
Jumlah jenis mangrove pada tahap pertumbuhan pohon 

yang terdapat di lokasi penelitian terdiri atas 9 jenis 
(Gambar 2.). Terdapat satu jenis mangrove yang 
mendominasi kawasan peneitian pada tahap pertumbuhan 
pohon, yaitu: Rhizophora mucronata sebagaimana terlihat 
dari besarnya INP (118,62%). Jenis-jenis yang memperoleh 
INP tinggi berarti lebih menguasai habitatnya. R. mucronata
lebih tinggi kerapatan, penyebaran dan dominansinya. 
Jenis ini lebih unggul dalam memanfaatkan sumberdaya 
atau lebih dapat menyesuaikan diri dengan kondisi 
lingkungan setempat. 

Gambar 2. INP jenis mangrove pada tahap pertumbuhan pohon di 
kawasan penelitian. 

Gambar 3. INP jenis mangrove pada tahap pertumbuhan pancang 
di kawasan penelitian. 

Gambar 4. INP jenis mangrove pada tahap pertumbuhan semai di 
kawasan penelitian. 

Kerapatan individu mangrove pada tahapan pertumbuhan 
pohon sebesar 118 individu/ha. Distribusi jenis mangrove 
tidak merata dan didominasi oleh beberapa jenis, yaitu: R.
mucronata dan Rhizophora apiculata. Tegakan mangrove di 
lokasi penelitian mampu menahan atau memecahkan 
gelombang setinggi hingga 5 m, sehingga pergerakan 
gelombang tsunami menjadi lambat, akibatnya bangunan 

atau perumahan penduduk tidak hancur total. Kawasan 
yang tidak dilindungi oleh tegakan mangrove mengalami 
tingkat kerusakan yang lebih parah, karena pergerakan 
gelombang sangat cepat dan tidak tertahan atau 
dipecahkan terlebih dahulu oleh tegakan mangrove. 
Menurut Gilman et al. (2006) secara fisik hutan mangrove 
mempunyai fungsi untuk melindungi pantai dari abrasi dan 
intrusi gelombang laut, melindungi daratan dari gelombang 
angin laut, menahan sedimentasi sehingga membentuk 
tanah baru, dan memperlambat kecepatan arus.  

Mangrove pada tahap pertumbuhan pohon 
memperlihatkan adanya pemisahan INP menjadi tiga 
kelompok, yaitu: tinggi (>78,08%) pada R. apiculata, 
sedang (39,54-78,08%) pada R. apiculata (57,25%) dan 
Avicennia marina (40,19%), serta rendah (< 39,54%) pada 
Ceriops tagal, Nypa fructicans, Sonneratia alba, Bruguiera 
gymnorrhiza, dan Xylocarpus granatum (Gambar 2.). 
Pemisahan INP jenis yang sangat jauh mengindikasikan 
bahwa sebelum tsunami lokasi penelitian didominasi oleh 
R. mucronata, R. apiculata dan Avicennia marina. 

Tahap pertumbuhan pancang 
Jumlah jenis mangrove pada tahap pertumbuhan 

pancang di kawasan penelitian terdiri atas 10 jenis. Jenis 
mangrove pada tahap pertumbuhan ini didominasi R. 
Mucronata, sebagaimana terlihat dari besarnya INP 
(138,38%). Kerapatan mangrove pada tahap pertumbuhan 
pancang 633 individu/ha. R. mucronata merupakan salah 
satu jenis mangrove pada tahap pertumbuhan pancang 
yang lebih menguasai kawasan pantai timurn Aceh. Pada 
mangrove kelompok pancang jumlah jenisnya tidak merata, 
baik kerapatan, dominansi maupun penyebarannya. 
Mangrove pada tahap pertumbuhan pancang 
memperlihatkan adanya pemisahan INP menjadi dua 
kelompok yaitu: tinggi (> 92,18%) pada R. mucronata. Jenis 
ini merupakan jenis yang paling menguasai lingkungan 
pesisir khususnya daerah berlumpur, serta rendah (< 
46,09%) pada sembilan jenis mangrove lainnya. Jenis 
tersebut adalah A. marina, B. gymnorrhiza, Bruguiera 
parviflora, C. tagal, Excoecaria agallocha, R. apiculata, 
Rhizophora stylosa, S. alba dan X. granatum (Gambar 3.).  

Tahap pertumbuhan semai  
Jumlah jenis mangrove pada tahap pertumbuhan semai 

yang terdapat di kawasan penelitian terdiri atas 10 jenis. R. 
mucronata mempunyai INP (50,92%), sedangkan jenis 
yang lain mempunyai INP (< 33,94%). Distribusi INP 
kelompok semai lebih seragam dibandingkan kelompok 
pancang. Kerapatan individu mangrove kelompok semai di 
kawasan penelitian sebesar 4925 individu/ha dan 
didominasi oleh R. mucronata. Menurut Suryawan (2006), 
R. mucronata merupakan salah satu jenis mangrove yang 
tumbuh cepat. Propagul yang ditancap ke tanah dalam tiga 
bulan telah tumbuh lima helai daun. Mangrove pada tahap 
pertumbuhan semai mempunyai tiga kelompok INP yaitu 
tinggi, sedang dan rendah. INP tinggi (> 33,94%) terdapat 
pada R. mucronata. Jenis ini merupakan jenis mangrove 
kelompok semai yang paling dominan dan tingkat 
penyebarannya lebih luas dan merata. INP sedang (16,97-
33,94%) terdapat pada C. tagal, R. apiculata, R. stylosa,
dan S. alba. Jenis lainnya mempunyai INP rendah 
(<16,97%), yaitu: A. marina, B. gymnorrhiza, B. parviflora,
N. fruticans, dan X. Granatum (Gambar 4.). 

R. mucronata merupakan salah satu jenis mangrove 
yang tumbuh cepat, pertumbuhan optimal terjadi pada area 
yang tergenang. Jenis ini merupakan salah satu mangrove 
yang paling penting dan tersebar luas dengan perbungaan 
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terjadi sepanjang tahun. Pertumbuhan R. mucronata sering 
mengelompok, karena propagul yang sudah matang akan 
jatuh dan dapat langsung menancap ke tanah. Cruz (1980) 
menambahkan Rhizophora spp., Bruguiera spp., Aegiceras 
spp., dan Ceriops spp. mempunyai biji yang berkecambah 
ketika masih berada di pohon induk (vivipar). Propagul 
vivipar merupakan suatu bentuk adaptasi reproduksi dari 
mangrove. Propagul yang masak akan jatuh dan 
berkembang sendiri pada daerahnya sendiri atau tersebar 
dibawa air saat pasang. 

Indeks keragaman 
Indeks keragaman jenis pada semua tahap 

pertumbuhan hutan mangrove di kawasan penelitian 
ditampilkan pada Gambar 5. Indeks keragaman jenis 
mangrove pada tahap pertumbuhan pohon, pancang, dan 
semai secara berturut-turut adalah H =1,67, 1,78, dan 2,13. 
Indeks keragaman tahap pertumbuhan pohon dan pancang 
tergolong rendah, sedangkan tahap pertumbuhan semai 
tergolong sedang. Kawasan hutan mangrove yang diamati 
dapat dikategorikan ke dalam komunitas yang tidak stabil, 
karena indeks keragamannya cenderung rendah. Indeks 
keragaman mangrove pada tahap pertumbuhan semai dan 
pancang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pohon, 
karena dalam selang waktu lebih dari dua tahun setelah 
tsunami telah terjadi pertumbuhan semai baru yang jatuh 
dari pohon induk. Hasil pengamatan juga memperlihatkan 
kondisi mangrove pada tahap pertumbuhan semai dan 
pancang sebagian besar masih mampu menahan 
gelombang di kawasan pantai timur Aceh. Hal ini dibuktikan 
oleh ditemukannya tahap pertumbuhan pancang yang 
merupakan peralihan dari tahapan semai sebelum tsunami. 
Menurut Pratiwi et al. (1996), permudaan alam merupakan 
salah satu bentuk regenerasi secara alamiah yang 
dilakukan oleh suatu jenis. Permudaan alam dapat tejadi 
jika pohon dari jenis-jenis penting itu tertinggal untuk 
berergenerasi.  

Gambar 5. Indeks keragaman mangrove pada tiga tahap 
pertumbuhan di kawasan penelitian. 

Profil vegetasi mangrove 
Tegakan hutan mangrove yang ditampilkan sebagai 

profil vegetasi mangrove disajikan pada Gambar 6. 
Tegakan ini mampu menahan gelombang tsunami pada 
tanggal 26 Desember 2005 yang di kawasan penelitian ini 
memiliki ketinggian rata-rata hingga 5 m. Terlihat 
penyebarannya membentuk dua zonasi yaitu zona 
Avicennia spp. atau daerah yang berdekatan dengan 
pinggir pantai dan zonasi dengan tegakan campuran yang 
terdiri dari Rhizophora spp., Ceriops spp., dan Bruguiera
spp. pada daerah yang lebih jauh dari pinggir pantai. Pada 
profil vegetasi juga terlihat adanya daerah yang tidak 
ditumbuhi tegakan mangrove, karena telah dikonversi 
menjadi tambak. Menurut Bismark (1987), vegetasi 

mangrove dekat pantai didominasi Avicennia spp. yang 
tumbuh pada substrat yang agak lembut dan lebih ke depan 
(ke arah laut). Sonneratia spp. tumbuh pada lumpur yang 
lunak dengan kandungan organik tinggi dan salinitas 
rendah atau lebih ke belakan. R. mucronata tumbuh pada 
tanah dengan kondisi yang agak basah lebih ke arah 
daratan. Di samping itu juga terdapat B. parviflora dan X. 
granatum pada arah daratan yang lebih kering.

Gambar 6. Profil vegetasi mangrove pada tiga tahap pertumbuhan 
di kawasan penelitian. Bp: Bruguiera parviflora, Ct: Ceriops tagal, 
Am: Avicennia marina,  Rm: Rhizophora mucronata 

KESIMPULAN  

Vegetasi mangrove di kawasan penelitian pesisir timur 
Aceh disusun oleh 11 jenis. Keragaman jenis mangrove 
pada tahap pertumbuhan pohon dan pancang tergolong 
rendah, sedangkan semai tergolong sedang. R. mucronata
lebih mendominasi kawasan penelitian pada tiga tahapan 
pertumbuhan mangrove. Tegakan mangrove di kawasan 
penelitian mampu memecahkan gelombang tsunami hingga 
5 m. 
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ABSTRACT  

This research intends to know interaction type among three heron species while foraging around Pulau Dua Nature Reserve, Serang
Banten's Province. Observational method that is utilized is direct observing up to 6 months, pictures taking supported watch utilize
Handycam by focal observation method, meanwhile data analyze was done by using scan sampling method. The research’s result points 
out that interaction during foraging for three species herons, namely Casmerodius albus, Egretta garzetta, and Bubulcus. Ibis, cover 
neutralism, competition and cooperation. C. albus showed cooperative's interaction as much as 66.67%. This interaction is happening 
between C. albus and Phalacrocorax sp. The competition and neutralism on C. albus each of them are 16.67%. E. garzetta showed 
neutralism as much as 50%, between E. garzetta and other waterbird which are Threskiornis melanocephalus and Plegadis falcinellus.
Meanwhile, cooperative as high as 37.50% and competitions as high as 12.50%. B. ibis showed neutralism, as high as 44.44% between B.
ibis and both Ardeola speciosa and P. falcinellus. Neutralism and competition interaction each of them are 33.33% and 22.22%. 

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

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

Terdapat 12 jenis burung air yang menghuni Cagar 
Alam Pulau Dua, Serang (CAPD) yaitu Anhinga 
melanogaster, Phalacrocorax spp, Ardea cinerea, A.
purpurea, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, E. intermedia, E. 
sacra, Casmerodius albus, Nycticorax nycticorax,
Threskiornis melanocephalus dan Plegadis falcinellus
(Rusila-Noor dkk., 1996). Burung air yang terdapat pada 
lokasi ini sebagian besar bersifat predator karena 
memangsa berbagai jenis ikan dan hewan kecil lainnya 

termasuk kodok, cacing, udang, kepiting. Pada saat 
melakukan aktivitas makan di daerah sekitar CAPD, burung 
air tersebut melakukan interaksi.  

Interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup yang 
satu dengan yang lainnya. Ada dua macam interaksi 
berdasarkan jenis organisme yaitu intraspesies dan 
interspesies. Interaksi intraspesies adalah hubungan antara 
organisme yang berasal dari satu spesies, sedangkan 
interaksi interspesies adalah hubungan yang terjadi antara 
organisme yang berasal dari spesies yang berbeda. Secara 
garis besar interaksi intraspesies dan interspesies dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa bentuk dasar hubungan, 
yaitu (i) netralisme yaitu hubungan antara makhluk hidup 
yang tidak saling menguntungkan dan tidak saling 
merugikan satu sama lain, (ii) mutualisme yaitu hubungan 
antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntung-
kan, bila keduanya berada pada satu tempat akan hidup 
layak tapi bila keduanya berpisah masing-masing jenis tidak 
dapat hidup layak, (iii) parasitisme yaitu hubungan yang 
hanya menguntungkan satu jenis makhluk hidup saja, 
sedangkan jenis lainnya dirugikan, (iv) predatorisme yaitu 
hubungan pemangsaan antara satu jenis makhluk hidup 
terhadap makhluk hidup yang lain, (v) kooperasi adalah 
hubungan antara dua makluk hidup yang bersifat saling 
membantu antara keduanya, (vi) kompetisi adalah bentuk 
hubungan yang terjadi akibat adanya keterbatasan sumber 
daya alam pada suatu tempat, (vii) komensalisme adalah 
hubungan antara dua makhluk hidup, makhluk hidup yang 
satu mendapat keuntungan sedang yang lainnya tidak 
dirugikan, (viii) antagonis adalah hubungan dua makhluk 
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hidup yang bersifat permusuhan  (Dwidjoseputro, 1991). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 
interaksi yang terjadi pada tiga jenis kuntul yang menghuni 
Cagar Alam Pulau Dua (CAPD) Serang pada saat 
melakukan aktivitas di sekitar kawasan tersebut.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di kawasan Cagar Alam Pulau 
Dua, Serang dan sekitarnya yang dimanfaatkan oleh tiga 
jenis kuntul sebagai lokasi mencari makan, yaitu kuntul 
besar Casmerodius albus, kuntul kecil Egretta garzetta dan 
kuntul kerbau Bubulcus ibis. Penelitian dilakukan selama 
enam bulan. Peralatan yang digunakan adalah: kamera 
Canon EOS lensa 600 mm, Handycam corder Sony digital 
zoom 180, tripod Manfrotto, monokuler Swift 60 x 80, 
binokuler Nikon 5,12 x 24, tenda pengamatan dari kain, 
video player, TV Sony 14”, lembar data dan alat tulis. 

Penelitian diawali dengan studi pendahuluan untuk 
mengetahui lokasi yang dijadikan tempat mencari makan 
bagi tiga jenis kuntul. Pengambilan data dilakukan di sekitar 
kawasan CAPD yang menjadi lokasi mencari makan bagi 
ketiga spesies kuntul. Data yang dikumpulkan meliputi 
interaksi inter dan intra spesies yang terjadi pada saat 
melakukan aktivitas makan. Data yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan gambar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Jenis Interaksi yang dijumpai pada tiga jenis kuntul di 
sekitar CAPD pada saat mencari makan berupa interaksi 
intraspesies dan interspesies. Terdapat tiga jenis interaksi 
pada ketiga jenis kuntul, yaitu netralisme, kooperasi dan 
kompetisi (Tabel 1). Frekuensi masing-masing interaksi 
adalah kooperasi dan netralisme sebanyak 9 kali kejadian 
atau 37,5%. Kompetisi sebanyak 6 kali kejadian atau 25% 
dari seluruh total kejadian (Tabel 2.). 

Pada C. albus tercatat enam kejadian interaksi. 
Berdasarkan lokasi mencari makan, empat kejadian 

berlangsung di tambak dan dua kejadian di dataran lumpur. 
Berdasarkan waktu mencari makan, tiga kejadian terjadi 
pada waktu pagi, dua kejadian pada waktu siang dan satu 
kejadian pada waktu sore. Interaksi C. albus dengan 
Phalacrocorax sp. terjadi di tambak pada waktu pagi dan di 
dataran lumpur pada waktu siang, sedangkan interaksi C.
albus dengan A. cinerea terjadi di dataran lumpur pada 
waktu siang (Tabel 1). Interaksi tersebut berupa interaksi 
intraspesies sebanyak satu kejadian dan interaksi 
interspesies sebanyak lima kejadian. Frekuensi interaksi 
kooperasi antara C. albus dengan Phalacrocorax sp.
sebanyak empat kejadian (66,67%) dan dijumpai di tambak. 
Kooperasi merupakan kerjasama antara kedua jenis burung 
yang berada dalam satu kelompok makan sebagai usaha 
memperoleh mangsa. Phalacrocorax sp. memiliki perilaku 
mencari makan dengan cara menyelam. Gerakan saat 
menyelam akan mengusik mangsa yang umumnya berupa 
ikan, sehingga lebih mudah ditangkap oleh C.albus yang 
memiliki perilaku menunggu mangsa. Interaksi netralisme 
antara C. albus dan A. cinerea, sebesar 16,67%, terjadi di 
hamparan lumpur. Interaksi netralisme menunjukkan tidak 
adanya kerjasama atau kompetisi antara kedua jenis 
burung ini. Interaksi antara tiga jenis kuntul dengan 
beberapa jenis burung air ini tidak saling menguntungkan 
atau merugikan (Tabel 2.). Hal ini berkaitan dengan 
perbedaan jenis dan ukuran mangsa yang dikonsumsi 
masing-masing jenis burung air. Hasil ini sejalan dengan 
laporan Jenni (1969) yang menyatakan jarang terjadinya 
kompetisi antara burung kuntul dengan jenis burung air lain 
yang mencari makan secara bersama, karena perbedaan 
jenis dan ukuran mangsa.  

Tabel 2. Persentase frekuensi interaksi ketiga jenis kuntul di CAPD 
pada saat mencari makan. 

Jenis
interaksi

Keseluruhan 
(%) 

C. albus 
(%)

E. garzetta 
(%)

B. ibis 
(%)

Kooperasi 37,5 66,67 37,5 22,22 
Kompetisi 37,5 16,67 12,5 33,33 
Netralisme 25,0 16,67 50,0 44,44 

Tabel 1. Interaksi ketiga jenis kuntul di CAPD pada saat mencari makan. 
Jenis interaksi Frekuensi kejadianJenis No.

individu Habitat Waktu Intraspesies Interspesies 
Bentuk  

interaksi Kalah Menang 
Total

interaksi
C. albus A9 Tambak Pagi  - Phalacrocorax sp.  Kooperasi   1 
C. albus A10 Tambak Pagi  - Phalacrocorax sp.  Kooperasi   1 
C. albus A12 Tambak Pagi  - Phalacrocorax sp.  Kooperasi   1 
C. albus C19 Tambak Sore C. albus  - Kompetisi 3  1 
C. albus N2 Lumpur Siang  - A. cinerea Netralisme   1 
C. albus N3 Lumpur Siang   Phalacrocorax sp.  Kooperasi   1 
E. garzetta F8 Tambak Pagi  - T. melanocephalus Netralisme   1 
E. garzetta F9 Tambak Pagi  - T. melanocephalus Netralisme   1 
E. garzetta F10 Tambak Pagi  - T. melanocephalus Netralisme   1 
E. garzetta H9 Sawah Pagi  - A. domesticus Kooperasi   1 
E. garzetta H10 Sawah Pagi  - A. domesticus Kooperasi   1 
E. garzetta H11 Sawah Pagi  - A. domesticus Kooperasi   1 
E. garzetta K6 Sawah Siang E. garzetta  - Kompetisi  1 1 
E. garzetta M7 Sawah Sore  - P. falcinellus Netralisme   1 
B. ibis S3 Sawah Pagi B. ibis  - Kompetisi 1  1 
B. ibis S1 Sawah Pagi kerbau Kooperasi   1 
B. ibis S3 Sawah Pagi traktor Kooperasi   1 
B. ibis U5 Sawah Sore  - P. falcinellus Netralisme   1 
B. ibis U6 Sawah Sore  - A. speciosa Netralisme   1 
B. ibis U7 Sawah Sore  - P. falcinellus Netralisme   1 
B. ibis U8 Sawah Sore  - A. speciosa Netralisme   1 
B. ibis U9 Sawah Sore B. ibis  - Kompetisi  2 1 
B. ibis U10 Sawah Sore B. ibis  - Kompetisi 6  1 
B. ibis U11 Sawah Sore B. ibis  - Kompetisi 1  1 
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Bentuk interaksi kompetisi pada C. albus sebesar 
16,67% (Tabel 2.), terjadi antara dua individu C. albus. 
Kompetisi terjadi akibat memperebutkan mangsa yang akan 
dikonsumsi. Individu yang diamati mengalami kekalahan 
sebanyak tiga kejadian. Hal tersebut dapat diketahui 
berdasarkan cara berjalan atau terbang menjauhi lawannya 
dan akhirnya meninggalkan lokasi mencari makan tersebut 
karena selalu dikejar dan diusir oleh lawannya.  

Hancock dan Kushlan (1984) menjelaskan bahwa kuntul 
seringkali memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk 
mendapat mangsa yang banyak dengan kehadiran jenis 
lain pada suatu lokasi makan. Misalnya interaksi yang 
terjadi ketiga jenis kuntul dengan Phalacrocorax sp. yang 
mencari makan dengan menyelam dalam air. Pada saat 
jenis ini menyelam mangsa dalam perairan akan berenang 
naik ke permukaan air, sehingga dimanfaatkan oleh kuntul 
untuk memperoleh mangsa sebanyak-banyaknya. Menurut 
Christman (1957), hubungan interspesies di teluk Mission, 
San Diego, California terjadi antara Phalacrocorax sp. 
dengan dua jenis kuntul, yaitu Leucophyx thula dan C.
albus. Pada saat Phalacrocorax sp. menyelam dan 
berenang memburu mangsa, kedua jenis kuntul tersebut 
akan berada di sekitar perairan untuk menanti mangsa 
yang terganggu. Kuntul tersebut akan melangkah perlahan-
lahan mengikuti Phalacrocorax sp. dan selalu berada di 
sekitar daerah menyelam Phalacrocorax sp.

Pada E. garzetta tercatat delapan kejadian interaksi, 
tiga kejadian terjadi di tambak pada waktu pagi, tiga 
kejadian terjadi di sawah pada waktu pagi, satu kejadian di 
sawah waktu siang dan satu kejadian di sawah waktu sore. 
Ragam interaksi yang terjadi adalah, satu kejadian 
merupakan interaksi intraspesies dan tujuh kejadian 
merupakan interaksi interspesies (Tabel 1). Bentuk interaksi 
netralisme terjadi antara individu E. garzetta yang sedang 
mencari makan dengan Threskiornis melanocephalus dan 
P. falcinellus sebesar 50% (Tabel 2.). Interaksi ini 
ditemukan di sawah, menunjukkan tidak adanya kerjasama 
atau persaingan antara kedua jenis burung tersebut. Hal ini 
diduga berkaitan dengan jenis makanan yang dikonsumsi 
berbeda. Interaksi kooperasi sebesar 37,5% terjadi antara 
individu E. garzetta dengan bebek Anas domesticus.
Interaksi ini terjadi di sawah, menunjukkan adanya 
kerjasama antara kedua jenis burung tersebut. Perilaku 
memutar kaki yang dilakukan oleh E. garzetta sebagai 
usaha mengusik mangsa menguntungkan A. domesticus,
demikian juga sebaliknya perilaku menyerok makanan 
dengan paruh yang dilakukan oleh A. domesticus sebagai 
usaha membalik substrat akan menguntungkan E. garzetta.
Kedua jenis burung air ini sering terlihat berdekatan atau 
saling mengikuti dalam satu kelompok makan. 

Interaksi antara E. garzetta dengan A. domesticus
sering terlihat pada saat mencari makan di sawah. Tidak 
dijumpai adanya kompetisi antara kedua jenis burung air ini, 
disebabkan perbedaan perilaku mencari makan dan jenis 
mangsa utama yang dimakan. A. domesticus menyukai 
jenis makanan yang berada di dalam lumpur dan memiliki 
perilaku mencari makan dengan cara memasukkan 
paruhnya ke dalam lumpur atau perairan berlumpur dan 
menggerak-gerakannya sambil berjalan menyusuri 
perairan. Perilaku ini mengusik mangsa yang bersembunyi 
di dalam lumpur. Pada saat yang sama E. garzetta yang 
berada di sekitar kelompok A. domesticus mendapat 
keuntungan dari aktivitas ini, karena mangsa yang keluar 
dari persembunyiannya dalam lumpur akan lebih mudah 
ditangkap dan dimangsa. Sedangkan frekuensi kompetisi 
sebesar 12,5% terjadi antara individu yang berbeda dari 

jenis kuntul kecil (Tabel 2.). Interaksi ini terjadi akibat 
memperebutkan mangsa yang telah diperoleh individu lain 
pada lokasi mencari makan yang sama. Individu yang 
diamati adalah individu yang menang satu kali, terlihat dari 
aktivitas yang dilakukan, yaitu: mengejar dan mengusir 
lawannya hingga keluar dari kelompok yang sedang 
mencari makan di lokasi tersebut.  

Jumlah kejadian interaksi pada Bubulcus ibis adalah 
sepuluh kejadian, tiga kejadian di sawah pada waktu pagi 
dan tujuh kejadian di sawah pada waktu sore. Interaksi 
intraspesies sebanyak empat kejadian dan interspesies 
sebanyak enam kejadian. Interaksi interspesies terjadi 
antara B. ibis dengan kerbau (Bubalus bubalis), P. 
falcinellus, dan A. speciosa (Tabel 1). Frekuensi interaksi 
netralisme sebesar 44,44%dijumpai di sawah, terjadi antara 
B. ibis dengan P. falcinellus dan A. speciosa. Interaksi ini 
menunjukkan tidak adanya kerjasama atau persaingan 
antara kedua jenis burung tersebut, meskipun berada pada 
lokasi mencari makan yang sama dan berdekatan. Hal ini 
berkaitan dengan jenis dan ukuran mangsa yang 
dikonsumsi, serta perilaku mencari makan yang berbeda. 
Interaksi kooperasi sebesar 22,22% terjadi antara B. ibis
dengan kerbau dan traktor pada saat sawah dibajak (Tabel 
2.). Pada interaksi ini B. ibis terlihat akan berada di sekitar 
kerbau dan traktor yang bergerak. Gerakan yang dihasilkan 
kerbau pada saat berjalan diduga akan mengusik serangga 
yang berada di tubuh kerbau atau di tanaman padi, hal ini 
sangat menguntungkan B. ibis yang sebagian besar 
mangsanya berupa serangga. Demikian juga dengan 
traktor yang digunakan untuk membajak sawah, pada saat 
alat ini dijalankan serangga yang berada di tanah atau di 
sekitar traktor akan terusik dan berterbangan sehingga 
akan lebih mudah ditangkap oleh B. ibis. Interaksi ini 
banyak dijumpai di sawah, dimana burung-burung berada di 
sekitar kerbau dan terbang mengikuti kerbau yang berjalan. 
Pada awalnya diduga burung-burung tersebut memangsa 
kutu atau parasit yang berada pada tubuh kerbau, tetapi 
berdasarkan hasil analisis makanan dengan metode 
analisis muntahan dan isi perut tidak ditemukan serangga 
parasit kerbau, sehingga kehadiran burung-burung di 
sekitar kerbau tersebut bukan karena memangsa parasit 
pada kerbau, tetapi disebabkan pergerakan kerbau yang 
mengganggu serangga di sekitarnya sehingga lebih mudah 
ditangkap.  

Menurut Dawn (1959) pada saat kerbau makan rumput, 
kuntul akan mencari makan di sekitarnya. Biasanya dengan 
berjalan, terbang rendah atau berlari, burung-burung 
mengatur diri untuk selalu berada di dekat kepala kerbau 
dan mengambil serangga yang terbang karena pergerakan 
kerbau. Pada daerah dengan rumput tinggi, dijumpai 
beberapa ekor burung yang bertengger di atas punggung 
kerbau. Apabila kerbau beristirahat, burung akan mencoba 
mengganggu kerbau dengan cara berkumpul di sekitarnya 
dan mengepak-ngepakkan sayap. Kerbau yang terganggu 
oleh aktivitas ini akan berdiri dan bergerak melangkah.  

Jenis interaksi kompetisi terjadi sebesar 33,33%, antara 
individu yang berbeda dari jenis B. ibis (Tabel 2.). Interaksi 
ini terjadi akibat memperebutkan mangsa pada lokasi 
mencari makan yang sama, serta berusaha 
mempertahankan daerah mencari makan dengan cara 
mengusir individu lain. Frekuensi kejadian kalah pada 
individu yang diamati sebesar 70%, sedangkan kejadian 
menang sebesar 30%. Kompetisi biasanya terjadi antara 
dua atau lebih individu sejenis. Hal ini disebabkan terdapat 
persamaan kebutuhan antar individu dari jenis yang sama. 
Individu-individu tersebut memakan mangsa yang jenis dan 
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ukurannya sama, mencari makan pada lokasi dan waktu 
yang sama, memiliki perilaku mencari makan yang sama 
dan terdapat keterbatasan sumber bahan makanan pada 
lokasi makan yang dikunjungi. Perilaku kompetisi diawali 
oleh sikap agresif yang ditunjukkan oleh salah seekor 
burung. Burung yang dominan akan mengganggu dan 
mengejar burung lain, sambil bersuara. Burung yang kalah 
akan terbang keluar dari kelompok makan atau berpindah 
lokasi makan. 

Lowe (1983) menyatakan bahwa sikap agresif yang 
ditunjukkan oleh kuntul ditandai dengan berhenti mencari 
makan dan mengganggu burung lain, dilanjutkan terbang 
mengejar sambil mengeluarkan suara, yang terdengar 
“graaak” dengan durasi waktu sekitar 1 menit untuk setiap 
pengejaran. Kuntul yang terganggu akan pindah dan 
melanjutkan mencari makan pada daerah baru. Menurut 
Kushlan (1978), perilaku agresif sering terjadi pada saat 
mencari makan, terlihat burung saling berebut makanan 
atau merampas makanan yang sudah diperoleh oleh 
burung lain. Burung yang kalah dalam persaingan ini akan 
segera menjauh atau pergi meninggalkan lokasi makan 
tersebut.

KESIMPULAN 

Pada C. albus interaksi yang paling banyak dijumpai 
adalah kooperatif (66,67%), terjadi antara C. albus dengan 
Phalacrocorax sp. Pada E. garzetta interaksi yang paling 
banyak dijumpai adalah netralisme (50%), terjadi antara E.
garzetta dengan Threskiornis melanocephalus dan Plegadis 
falcinellus. Pada B. ibis jenis interaksi yang paling banyak 
dijumpai adalah netralisme sebesar 44,44%. Netralisme 
terjadi antara B. ibis dengan Ardeola speciosa dan Plegadis 
falcinellus.
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ABSTRACT  

Tropical floodplain rivers are home to the largest fraction of freshwater fish diversity and as such should be a focal point of fish conservation 
efforts. The aim of this study was to inventory of the fish fauna and analyzing the effect of seasonality on fish species composition and 
abundance in the Rungan river floodplain at Palangkaraya Municipality. The results of this study provide background data for conserving 
fish resources. Fishes were sampled at monthly intervals between May 2005 and April 2006 with gillnets of standardized dimensions with 
several mesh sizes. These were carried out at three stations with different habitat type, includes forested swamp, opened swamp, and 
river. A total of 4278 fishes were collected consisting of 50 species and 19 families. Seasonality effects on fish species composition and 
abundance in forested swamp and river. Fish species composition and abundance in opened swamp tend not to drive by seasonality.
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PENDAHULUAN 

Rawa lebak (floodplain) adalah perairan dataran rendah 
yang terbentuk karena air sungai tidak mampu dialirkan, 
sehingga menggenangi daerah sekitar sungai. Sekitar 
16,67% (40.000 ha) wilayah kota Palangkaraya merupakan 
kawasan rawa lebak, terutama rawa lebak dari sungai Rungan 
yang merupakan anak sungai Kahayan. Keanekaragaman 
jenis ikan perairan tawar di dunia sebagian besar berada di 
kawasan rawa lebak tropika (Dudgeon, 2000), bahkan rawa 
lebak di Kalimantan merupakan kawasan hot spot dari 
keanekaragaman ikan di paparan Sunda (Dick dan Martin-
Smith, 2004). Oleh karena itu keanekaragaman ikan di 
rawa lebak harus menjadi fokus perhatian dalam upaya 
konservasi. Beberapa peneliti telah melaporkan jumlah 
jenis ikan yang ditemukan di rawa lebak sungai Rungan 
dan Kahayan, di antaranya Harteman (2002) memperoleh 
44 jenis ikan di rawa lebak sungai Rungan, sedangkan di 
rawa lebak sungai Kahayan diperoleh 44 jenis oleh Buchar 
et al. (2000) dan 48 jenis oleh Torang dan Buchar (2000). 
Rawa lebak juga berperan penting untuk produksi 
perikanan tangkap di Palangkaraya. Berdasarkan stastistik 
perikanan Kota Palangkaraya tahun 2005, sekitar 80,89% 

hasil perikanan kota Palangkaraya berasal dari rawa lebak.  
Karakteristik khas ekosistem rawa lebak adalah secara 

periodik mengalami musim air dalam dan musim air 
dangkal. Fluktuasi kedalaman ini akibat limpahan air dari 
sungai, danau dan/atau air hujan (Junk dan Wantzen, 
2004). Perubahan kedalaman air musiman mempengaruhi 
kondisi kualitas air (Hartoto, 2000), dan ritme kehidupan 
ikan (Lowe-McConnell, 1987). Perubahan kedalaman air 
merupakan faktor utama yang menentukan struktur 
komunitas ikan di rawa lebak (Lowe-McConnell, 1987; 
Baran dan Cain, 2001; Hoeinghaus et al., 2003).

Perubahan kedalaman air musiman merupakan karakteristik 
khas ekosistem rawa lebak, namun belum diketahui 
pengaruhnya terhadap komposisi jenis ikan maupun 
kemelimpahannya di rawa lebak sungai Rungan. Tujuan 
penelitian ini menginventaris jenis ikan dan menganalisis 
pengaruh musim terhadap perubahan komposisi jenis dan 
kemelimpahan ikan di rawa lebak sungai Rungan. Hasil 
penelitian berguna sebagai data dasar untuk upaya 
konservasi keanekaragaman ikan di rawa lebak. 

BAHAN DAN METODE 

Stasiun penelitian dipilih secara purposive berdasarkan 
tipe habitat yaitu di rawa berhutan (stasiun 1), rawa terbuka 
(stasiun 2) dan di sungai Rungan (stasiun 3). Peta lokasi 
penelitian disajikan pada Gambar 1. Ikan ditangkap 
menggunakan jaring insang yang berukuran mata jaring 
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1,9, 3,8, 7,6 dan 12,7 cm. Panjang jaring 45 m dengan 
lebar 2 m. Jumlah jaring yang digunakan 8 buah untuk 
setiap stasiun. Jaring insang dioperasikan selama 8 jam 
(pukul 07.00-11.00 dan 14.00-18.00). Penangkapan ikan 
dilakukan setiap bulan dari bulan Mei 2005 hingga April 2006. 
Ikan diidentifikasi menggunakan Saanin (1968), Roberts 
(1989), dan Kottelat et al. (1993). Parameter fisik kimia air 
yang diamati meliputi kedalaman, suhu permukaan, 
kecerahan, padatan tersuspensi total (PTT), pH, kadar O2
terlarut, dan CO2 terlarut. Parameter fisik kimia air diamati 
setiap bulan bersamaan dengan pengambilan sampel ikan.  

Analisis kluster digunakan untuk mengelompokkan 
bulan pengamatan berdasarkan kedalaman air, menjadi 
kelompok musim air dalam dan kelompok musim air 
dangkal. Analisis kluster juga digunakan untuk mengetahui 
tingkat kesamaan (similarity) komposisi jenis ikan antar 
waktu dan stasiun (Magurran, 1988). Analisis korelasi 
digunakan untuk mengetahui korelasi antara musim dengan 
jumlah jenis ikan dan kemelimpahan ikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi kualitas air di lokasi penelitian (Tabel 1.) serupa 
dengan hasil pengamatan pada rawa lebak lainnya di 
Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Kurazaki et al.
(2000). Berdasarkan analisis kluster terhadap kedalaman 
air, maka musim air dalam terjadi pada bulan Nopember 
s.d. Mei (7 bulan) dan musim air dangkal terjadi pada bulan 
Juni s.d. Oktober (5 bulan). Kedalaman air rawa lebak dipe-
ngaruhi oleh curah hujan di lokasi dan hulu sungai Rungan.  

Kondisi kualitas air cenderung berbeda antara musim air 
dalam dengan air dangkal untuk seluruh stasiun. Pada 
musim air dangkal di stasiun 1 terjadi peningkatan suhu air, 
kadar PTT, O2 terlarut, dan CO2 terlarut, sedangkan 

kecerahan air dan pH menurun. Pada stasiun 2 dan 3 
terjadi peningkatan suhu air, kadar PTT, pH, dan kadar O2
terlarut, sedangkan kecerahan air dan kadar CO2 terlarut 
menurun. Di stasiun 1 pada musim air dangkal, pH air lebih 
rendah dan CO2 terlarut lebih tinggi, sedangkan di stasiun 2 
dan 3 cenderung sebaliknya. Hal ini diduga disebabkan 
stasiun 1 lebih dangkal dan tingginya akumulasi bahan 
organik yang berasal dari hutan. Pada saat air dangkal, 
oksigen dapat mencapai dasar perairan, sehingga aktivitas 
dekomposisi meningkat. Peningkatan aktivitas dekomposisi 
bahan organik mengakibatkan pH turun dan CO2 terlarut 
meningkat (Payne, 1986). Berdasarkan kriteria kualitas air 
yang optimum bagi kehidupan ikan dari Boyd (1982), maka 
suhu air, kadar PTT, kecerahan air, dan kadar oksigen 
terlarut di rawa lebak pada musim air dalam maupun air 
dangkal masih dapat mendukung kehidupan ikan. Besarnya 
pH air lebih rendah dan kadar CO2 terlarut lebih tinggi dari 
kisaran optimum bagi ikan, namun menurut Payne (1986) 
ikan rawa memiliki toleransi terhadap kondisi pH rendah dan  

Tabel 1. Kualitas air pada musim air dalam dan air dangkal. 

Rata-rata hasil pengamatan 
Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 
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Kedalaman air (cm) 256,1 103,7 401,6 147,7 448,4 213,7 
Suhu air permukaan (°C) 27,8 29,3 30,2 30,7 28,2 29,0 
Kecerahan air (cm) 54,3 34,4 62,0 36,3 40,6 22,7 
PTT (ppm) 42,5 90,3 36,3 83,0 75,3 135,5 
pH (skala pH) 5,88 5,69 5,64 5,88 6,02 6,29 
O2 terlarut (ppm) 1,97 2,48 3,50 4,95 3,55 5,24 
CO2 terlarut (ppm) 16,81 28,19 34,19 21,55 27,45 18,45 
kadar CO2 terlarut yang tinggi. Ikan rawa memiliki toleransi 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian.
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terhadap kadar CO2 yang tinggi, karena memiliki pigment 
haemoglobin yang tinggi afinitasnya terhadap O2 dan 
rendah sensitifitasnya terhadap CO2. Perubahan kualitas air 
diduga lebih mempengaruhi ikan yang bukan penghuni 
tetap rawa lebak yang tidak memiliki adaptasi yang baik 
terhadap kondisi ekosistem rawa.  

Jumlah ikan yang tertangkap selama penelitian 4279 
ekor yang berasal dari 50 jenis ikan dari 19 suku. Jenis 
yang terbanyak dari suku Cyprinidae (19 jenis) dan 
Siluridae (9 jenis). Jenis lainnya yang tertangkap adalah 
suku Bagridae (3 jenis), Belontiidae (2 jenis), Channidae (2 
jenis), Mastacembelidae (2 jenis). Selanjutnya 1 jenis dari 
suku Engraulididae, Cobitidae, Schilbidae, Pangasiidae, 
Clariidae, Chandidae, Datniodidae, Nandidae, Eleotrididae, 
pristolepididae, Helostomatidae, Anabantidae, dan 
Tetraodontidae (Tabel 2.). Menurut Lowe-McConnell 
(1987), ikan perairan tawar di Asia tropika didominasi oleh 
famili Cyprinidae dan Siluridae. Keanekaragaman jenis ikan 
di lokasi penelitian lebihp tinggi dibanding jumlah jenis ikan 
yang telah diidentifikasi di rawa lebak sungai Kahayan dan 
Rungan oleh Torang dan Buchar (2000), Buchar et al.
(2000) dan Harteman (2002). Hal ini diduga disebabkan 
pengambilan contoh dalam penelitian ini dilakukan lebih 
intensif selama satu tahun, sehingga lebih banyak jenis ikan 
yang terwakili. Sekitar 56% dari jenis ikan yang ditemukan 
memiliki nilai ekonomis bagi nelayan setempat. Jenis ikan 
utama yang ditangkap nelayan setempat adalah: seluang 
(Rasbora argyrotaenia), lais (Kryptopterus dan Ompok),
baung (Hemibagrus nemurus), biawan (Helostoma teminckii),
kapar (Belontia hasselti), papuyu (Anabas testudineus),
sepat (Tricogaster leerii), dan tapah (Wallago leerii).

Stasiun 1 memiliki jumlah jenis ikan yang lebih tinggi (39 
jenis) dibanding stasiun 2 (28 jenis) dan stasiun 3 (35 jenis). 
Hal ini diduga karena rawa berhutan memiliki kompleksitas 
struktur habitat yang lebih tinggi. Kompleksitas struktur 
habitat dapat mempertahankan kekayaan jenis yang tinggi, 
karena memiliki heterogenitas habitat yang lebih besar 
(Arrington dan Winemiller, 2003). Jumlah jenis ikan di 
stasiun 3 berasal dari jenis ikan sungai dan ikan rawa lebak 
yang bermigrasi. Pada stasiun 3 jumlah jenis cenderung 
meningkat pada saat musim air dangkal (r = -0,747, p= 
0,005) karena sebagian ikan bermigrasi dari rawa lebak ke 
sungai (Lowe-McConnell, 1987).  

Hasil analisis kluster (Gambar 2) menunjukkan bahwa 
komposisi jenis ikan di stasiun 1 dan 3 dipengaruhi oleh 
musim. Komposisi jenis di stasiun 1 terdiri dari 2 kelompok 
yaitu C1 dan C2. C1 merupakan kelompok bulan 
pengamatan saat musim air dangkal dengan tingkat 
kesamaan jenis (similarity) 55,56%, dan C2 merupakan 
kelompok bulan pengamatan saat musim air dalam, dengan 
tingkat kesamaan jenis 50,28%. Komposisi jenis di stasiun 
3 terdiri dari 2 kelompok yaitu C4 (musim air dalam) dan C5 
(musim air dangkal), masing-masing 62,50% dan 62,50%. 
Pengamatan di stasiun 2 saat musim air dalam dan musim 
air dangkal berada dalam satu kelompok (C3) dengan 
tingkat kesamaan jenis 56,55%, yang berarti cenderung 
tidak dipengaruhi oleh musim. Perbedaan komposisi jenis 
ikan antara musim air dalam dengan musim air dangkal 
disebabkan adanya migrasi ikan dari rawa lebak ke sungai 
atau sebaliknya. Perubahan musim mengakibatkan 
perubahan kualitas air (Hartoto 2000) maupun luas dan 
volume perairan rawa lebak (Lowe-McConnell, 1987). 
Perubahan kualitas air mengakibatkan ikan yang tidak 
dapat mentoleransi kondisi tersebut akan melakukan 
migrasi. Perubahan kedalaman air juga merupakan 
perangsang ikan melakukan migrasi untuk bereproduksi 
Tabel 2. Jenis ikan, jumlah individu, dan lokasi ditemukan. 

Stasiun 
ditemukan *Suku dan jenis ikan

Jumlah 
Individu 
(ekor) 1 2 3 

Engraulidae    
Lycothrissa crocodiles Bleeker 1851 1 + - - 

Cyprinidae    
Amblyrhynchichthys truncates Bleeker 1851 2 - - + 
Cyclocheilichthys apogon Valenciennes 1842 236 + + + 
Cyclocheilichthys enoplos Bleeker 1850 23 + - + 
Cyclocheilichthys heteronema Bleeker 1853 8 - - + 
Cyclocheilichthys janthochir Bleeker 1853 204 + + + 
Labiobarbus ocellatus Heckel 1843 6 - + - 
Hampala macrolepidota Valenciennes 1842 3 + - - 
Leptobarbus hoevenii Bleeker 1851 5 + - + 
Luciosoma trinema Bleeker 1852 16 + + - 
Osteochilus kalabau Weber & Beaufort 1916 142 + + + 
Osteochilus triporos Bleeker 1852 488 + + + 
Parachela hypophthalmus Bleeker 1860 101 + - + 
Puntioplites waandersi Bleeker 1858 2 - - + 
Puntius lineatus Duncker 1904 166 + + + 
Barbonymus schwanefeldii Bleeker 1853 29 - + + 
Rasbora argyrotaenia Bleeker 1850 1128 + + + 
Rasbora borneensis Bleeker 1860 10 - - + 
Rasbora cephalotaenia Bleeker 1852 17 + + - 
Thynnichthys polylepis Bleeker 1860 17 + + - 

Cobitidae    
Chromobotia macracanthus Bleeker 1852 1 - - + 

Bagridae    
Bagrichthys macracanthus Weber & Beaufort 1913 1 + - - 
Hemibagrus nemurus Valenciennes 1839 29 + + + 
Mystus nigriceps Bleeker 1846 295 + + + 

Clariidae    
Clarias batrachus Linnaeus 1758 10 + + - 

Schilbeidae    
Pseudeutropius brachypopterus Bleeker 1858 7 - + + 

Pangasiidae    
Pangasius micronemus Bleeker 1847 3 + - - 

Siluridae    
Belodontichthys dinema Bleeker 1851 2 + - + 
Ceratoglanis scleronema Bleeker 1862 1 + - - 
Kryptopterus apogon Bleeker 1851 30 + + + 
Kryptopterus lais Bleeker 1851 97 + + + 
Kryptopterus limpok Bleeker 1852 115 + + + 
Kryptopterus micronema Bleeker 1846 62 - + + 
Kryptopterus macrocephalus Bleeker 1858 60 + + - 
Ompok hypophthalmus Bleeker 1846 36 + + + 
Wallago leerii Bleeker 1851 5 + + + 

Chandidae    
Parambassis macrolepis Bleeker 1857 22 + + + 

Nandidae    
Nandus nebulosus Gray 1833 25 + + + 

Datnioididae    
Coius quadrifasciatus Sevastianov 1809 1 - - + 

Pristolepidae    
Pristolepis grooti Bleeker 1851 24 + + + 

Eleotridae    
Oxyeleotris mormorata Bleeker 1852 2 - - + 
Channidae    
Channa lucius Cuvier 1831 2 + - - 
Channa pleurophthalmus Bleeker 1851 32 + + - 

Anabantidae    
Anabas testudineus Bloch 1795 50 + - + 

Belontiidae    
Belontia hasselti Cuvier 1831 240 + + - 
Trichogaster leerii Bleeker 1852 42 + - - 

Helostomatidae    
Helostoma temminckii Cuvier 1829 377 + + + 
Mastacembelidae    
Macrognathus aculeatus Bloch 1786 60 + - + 
Mastacembelus erythrotaenia Bleeker 1850 9 + - + 

Tetraodontidae    
Chonerhinos modestus Bleeker 1850 35 + - + 

Keterangan: - = tidak ditemukan,  + = ditemukan.
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maupun mencari makanan (Baran, 2006). Hasil analisis 
kluster juga menunjukkan bahwa komposisi jenis antar 
stasiun cenderung berbeda karena setiap stasiun berada 
dalam kelompok yang berbeda. Perbedaan komposisi jenis 
antar stasiun diduga disebabkan oleh perbedaan 
karakteristik struktur habitat dan kualitas air. Menurut 
Tejerina-Garro et al. (2005), kualitas air maupun struktur 
habitat mempengaruhi komposisi jenis ikan. 

Gambar 2. Dendrogram kesamaan komposisi jenis ikan. 

Kemelimpahan rata-rata ikan di stasiun 1 lebih tinggi 
dibandingkan stasiun 2 dan stasiun 3, sedangkan 
kemelimpahan rata-rata ikan di stasiun 2 dan 3 tidak 
berbeda nyata (Uji Tukey dengan taraf kepercayaan 95%). 
Tingginya kemelimpahan ikan pada stasiun 1 karena rawa 
berhutan menyediakan struktur fisik habitat yang lebih tinggi 
keragamannya sehingga bisa mendukung kehidupan ikan 
melalui jaring makanan (Karagosian dan Ringler, 2004). 
Kemelimpahan ikan secara signifikan berkorelasi dengan 
musim di stasiun 1 (r = -0,577; p= 0,049) dan di stasiun 3 (r 
= -0,712; p = 0,009), namun tidak signifikan di stasiun 2 (p = 
0,534). Kemelimpahan ikan cenderung lebih tinggi pada 
musim air dangkal dibanding saat musim air dalam di 
stasiun 1 dan 3. Peningkatan kemelimpahan ikan pada saat 
musim air dangkal disebabkan berkurangnya luas dan 
volume perairan yang berdampak pada peningkatan 
densitas ikan di perairan. Peningkatan kemelimpahan ikan 
di sungai juga dipengaruhi oleh migrasi ikan dari rawa lebak 
ke sungai saat musim air dangkal (Lowe-McConnell, 1987).  

Musim tidak signifikan mempengaruhi komposisi jenis 
dan kemelimpahan ikan di stasiun 2. Hal ini diduga faktor 
biotik lebih dominan berpengaruh terhadap komposisi jenis 
dibandingkan faktor abiotik, di antaranya predasi. Menurut 
Tejerina-Garro et al. (2005), predasi merupakan faktor yang 
mempengaruhi struktur komunitas ikan di rawa terbuka. 
Ikan Siluridae dan Bagridae yang merupakan ikan predator, 
cenderung memiliki kemelimpahan yang lebih tinggi di 
stasiun 2, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat predasi. 

KESIMPULAN 

Di rawa lebak sungai Rungan ditemukan 50 jenis ikan 
dari 19 suku. Jenis ikan terbanyak dari suku Cyprinidae (19 
jenis) dan Siluridae (9 jenis). Musim mempengaruhi 
komposisi jenis dan kemelimpahan ikan di rawa berhutan 
dan sungai, namun tidak mempengaruhi di rawa terbuka. 
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Cuscus (Phalangeridae) hunting by Napan communities at Ratewi Island, Nabire, Papua
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ABSTRACT  

Cuscus hunting by Napan communities at the Arui village of Ratewi Island was conducted from July to September 2007 by interviewing
hunter respondent and direct observation to the field. Twenty households were selected as respondent with the criterion hunting and 
utilizing cuscus. The study indicated active hunting is performing mostly for consumption purpose, using several combinations of hunting 
tools from traditional to modern ones, found around mix forest or combination between primary and secondary forest. Cutting the cuscus 
nesting tree resulted negative impact on the cover and food sources for the future conservation purpose. Two species of cuscus occurred 
in the study site, they were common cuscus (Phalanger orientalis) and spotted cuscus (Spilocuscus maculatus), and based their qualitative 
traits both species can be distinguished morphologically.  
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Key words: cuscus hunting, Napan, Ratewi Island, Papua.

PENDAHULUAN 

Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (TNLTC) 
terletak pada koordinat 1o43’-3o22’ LS dan 134o06’-135o10’ 
BT, dengan luasan sekitar 1.453.500 ha yang terdiri dari 
daratan seluas 68.200 ha meliputi pesisir pantai 12.400 ha 
dan daratan pada pulau-pulau 55.800 ha, serta perairan 
laut seluas 1.385.300 ha, meliputi kawasan terumbu karang 
80.000 ha dan laut 1.305.300 ha. Pattiselanno (2004) 
menggambarkan kondisi pulau-pulau di kawasan TNLTC 
sebagai daerah potensial untuk wisata berbasis ekologi 
karena berbagai faktor pendukungnya termasuk potensi 
flora fauna yang cukup representatif untuk Papua. Interaksi 
masyarakat dengan kawasan konservasi laut ini tampak 
melalui pemanfaatan sumber daya alam di dalam dan 
sekitar kawasan yang menimbulkan saling ketergantungan 
antara masyarakat dengan sumber daya alam yang ada.  

Penduduk yang mendiami wilayah pesisir teluk 
Cenderawasih hidup dari kemurahan alam dengan cara 
meramu, berburu, bertani, maupun memanfa-atkan hasil 
laut. Berburu dan mengekstraksi satwa dari alam sudah 
merupakan kegiatan turun temurun dan terus dipraktekkan 
sampai saat ini, karena merupakan salah satu aspek hidup 
yang penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan lingkungan sosialnya. Di era modern ini, beberapa 
kelompok etnik Papua sangat bergantung pada perburuan 
sebagai bagian dari tradisi setempat, atau dengan kata lain, 
perburuan merupakan satu cara hidup masyarakat 

(Pattiselanno, 2003, 2006).  
Desa-desa di sepanjang pesisir teluk Cenderawasih 

merupakan salah satu habitat alami kuskus (Phalangeridae) 
di kawasan TNLTC (Pattiselanno, 2004). Perburuan kuskus 
di kawasan ini dari waktu ke waktu semakin marak 
dilakukan. Beberapa studi di kawasan tropis, Robinson dan 
Redford (1994); Robinson dan Bodmer (1999) menyimpul-
kan bahwa perburuan satwa di area hutan hujan tropis tidak 
lagi sustainable (berkelanjutan) dan sumberdaya satwa liar 
di area hutan ini sangat rawan terhadap eksploitasi 
berlebihan, sehingga spesies satwa buruan dikhawatirkan 
dapat menuju kepunahan. Fenomena ini pula yang 
dikhawatirkan menimpa populasi kuskus di sepanjang 
pesisir TNLTC, yang secara hukum dilindungi dengan UU 
no. 5 tahun 1990 tentang ketentuan mengeluarkan dan 
membawa atau mengangkut tumbuhan atau satwa yang 
dilindungi serta Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 1999 
tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.  

Di sisi lain, beberapa studi yang dilakukan di Universitas 
Negeri Papua menunjukkan bahwa beberapa jenis satwa 
memainkan peranan yang sangat penting dan memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap konsumsi protein hewani 
masyarakat di beberapa daerah di Papua (Pattiselanno, 
2003). Sebagai jenis satwa yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat di pesisir teluk Cenderawasih perburuan 
kuskus dan pola pemanfaatannya oleh masyarakat 
setempat belum terdokumentasi secara baik. Oleh karena 
itu eksplorasi tentang perburuan kuskus oleh masyarakat 
Napan, salah satu masyarakat lokal di teluk Cenderawasih, 
perlu dilakukan untuk mengetahui sistem perburuan kuskus 
oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNLTC 
untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap kondisi 
populasi kuskus di habitat alaminya dan untuk mendesain 
program pelestarian kuskus di waktu mendatang.  
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BAHAN DAN METODE 

Tempat dan waktu penelitian 
Penelitian dilakukan di pesisir Napan Yaur, pulau 

Ratewi, teluk Cenderawasih, yang secara administratif 
termasuk wilayah desa Arui, distrik Napan Weinami, 
kabupaten Nabire. Penelitian dilakukan selama tiga bulan 
pada bulan Juli s.d. September 2007.  

Bahan dan alat  
Obyek utama penelitian adalah masyarakat di kawasan 

pesisir Napan Yaur yang melakukan kegiatan perburuan 
kuskus. Informasi dikumpulkan dengan menggunakan 
kuisioner, alat tulis dan alat dokumentasi. Sedangkan 
pengamatan terhadap aspek kuantitatif dan kualitatif kuskus 
dilakukan dengan mengamati karakter penting kuskus dari 
sampel hasil buruan yang diperoleh masyarakat. Peralatan 
yang digunakan dalam pengamatan ini adalah gelas, ukur, 
mini caliper, timbangan O’haus (500 g), higrometer, dan alat 
dokumentasi.  

Cara kerja 
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 

berupa wawancara pada masyarakat yang berprofesi sebagai 
pemburu, sedangkan tahap kedua berupa peninjauan 
langsung ke lokasi perburuan sekaligus menghimpun data 
kuantitatif dan kualitatif kuskus hasil buruan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan teknik studi kasus. Kasus yang dipelajari adalah 
perburuan kuskus oleh masyarakat di pesisir Napan Yaur, 
pulau Ratewi, Nabire.  

Penentuan responden. Responden ditentukan secara 
sengaja dengan menentukan 50% dari total 55 kepala 
keluarga (KK) yang tinggal di desa Arui atau sebanyak 28 
KK. Selanjutnya dari 28 KK tersebut dilakukan (i) identifikasi 
jumlah KK yang melakukan perburuan dan memanfaatkan 
kuskus; diperoleh 20 KK, (ii) identifikasi KK yang tidak me-
lakukan perburuan tetapi memanfaatkan kuskus; diperoleh 
6 KK, (iii) identifikasi KK yang tidak melakukan perburuan 
dan juga tidak memanfaatkan kuskus; diperoleh 2 KK. 

Pelaksanaan penelitian. Penelitian tahap pertama 
dilakukan dengan mewawancarai 20 orang responden yang 
sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan 
wawancara secara terstruktur, berdasarkan kuesioner yang 
telah disiapkan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih 
akurat klarifikasi terhadap data sekunder dilakukan dengan 
mewawancarai sejumlah informan kunci (tokoh adat, 
kelompok pemburu, tokoh masyarakat). Pada penelitian 
tahap kedua dilakukan survei langsung ke lokasi perburuan 
untuk uji silang terhadap hasil wawancara sebagai 
klarifikasi terhadap lokasi, alat buru, metode berburu dan 
habitat kuskus. Kuskus hasil buruan yang diperoleh 
pemburu responden kemudian diamati karakter kualitatifnya 
dengan cara mengamati warna tubuh kuskus pada bagian 
ventral dan dorsal, warna telinga bagian dalam dan luar. 

Variabel pengamatan. Variabel yang diamati dalam 
penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: aktivitas 
perburuan yang terdiri dari (i) tujuan perburuan, (ii) teknik 
perburuan, (iii) peralatan berburu, (iv) waktu berburu, dan 
(v) lokasi perburuan; serta karakter kuskus buruan yang 
mencakup (i) identifikasi jenis dengan bantuan pustaka 
Flannery (1994) dan Petocz (1994), serta deskripsi sifat-
sifat kualitatif hewan jantan yang meliputi: warna bulu pada 
bagian ventral dan dorsal, bentuk dan ukuran ekor, serta 
bentuk kepala dan tubuh.  

Analisis data 
Semua hasil pengamatan dijelaskan secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan umum lokasi 
Arui adalah salah satu desa yang terdiri atas dua dusun 

masing-masing Tarui dan Nahasi yang terletak di pulau 
Ratewi, sebelah timur laut kota Nabire yang secara 
geografis berada pada 2o50’-3o00o LS dan 135o40’-135o50 
BT dan merupakan bagian dari distrik Napan Weinami, 
kabupaten Nabire. Pulau Ratewi memiliki panjang kurang 
lebih 7 km dengan lebar sekitar 3 km dan desa Arui terletak 
di ujung barat pulau Ratewi. Topografi lokasi penelitian 
landai bergelombang diselingi kawasan berbukit dengan 
kemiringan mencapai 50% dan ketinggian antara 10-15 m 
dpl. Penduduk mendiami daerah pesisir dengan jarak 20 m 
dari batas pasang naik air laut. Pulau Ratewi dapat 
ditempuh dengan perahu motor sekitar 2 jam dari kota 
Nabire yang berjarak sekitar 30 km atau 30 menit dari 
ibukota distrik Napan Weinami yang berjarak sekitar 7 km. 
Berdasarkan data iklim yang diperoleh di stasiun Balai 
Meteorologi dan Geofisika Nabire, rata-rata curah hujan 
bulanan di kawasan ini adalah 408 mm dan hari hujan 19 
hari per bulan, dengan temperatur udara 26,85oC dan 
kelembaban 88,75% berdasarkan data yang diperoleh dari 
termohigrometer lapangan pada saat penelitian dilakukan. 

Data pada bulan Juni 2007 menunjukkan bahwa 
penduduk desa Arui berjumlah 55 KK (192 jiwa) terdiri dari 
83 orang perempuan dan 109 orang laki-laki. Masyarakat di 
lokasi penelitian mempunyai mata pencaharian utama 
sebagai nelayan dengan aktivitas sampingan bertani secara 
subsisten, berburu dan meramu, tetapi ada tiga orang laki-
laki yang berprofesi sebagai guru (Anonim, 2007). Hasil 
yang diusahakan oleh masyarakat selain dimanfaatkan 
untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian dijual ke pasar 
tradisional di pulau Moor dan kota Nabire, antara lain 
tangkapan hasil laut (ikan dan teripang), hasil pertanian 
(sayur-sayuran dan tanaman palawija), hasil olahan seperti 
minyak kelapa dan hasil buruan seperti daging babi. 

Aktivitas perburuan 
Tujuan perburuan 

Aktivitas perburuan yang dilakukan oleh responden di 
desa Arui bertujuan untuk dikonsumsi atau dijual dalam 
bentuk hewan hidup. Informasi yang diperoleh dari hasil 
wawancara menunjukkan bahwa 14 responden melakukan 
perburuan dengan tujan untuk konsumsi, sedangkan 6 
responden melakukannya untuk dijual. Perburuan satwa 
dilakukan untuk tujuan yang beragam, dan di daerah 
tertentu ketika akses terhadap sumber protein hewani asal 
ternak terbatas, maka perburuan dengan tujuan untuk 
dikonsumsi menjadi sangat dominan. Sebagian besar 
responden memanfaatkan kuskus untuk tujuan dikonsumsi, 
atau dengan kata lain aspek ketahanan pangan menjadi 
penting bagi masyarakat di desa Arui. Penelitian Farida 
dkk. (2001) menunjukan bahwa pemanfaatan kuskus untuk 
dikonsumsi juga dilakukan oleh masyarakat di Timor Barat, 
Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini sejalan dengan 
pernyataan Pattiselanno (2004) bahwa pemanfaatan satwa 
untuk dikonsumsi memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat 
di daerah pedalaman Papua. Dalam skala yang lebih luas, 
Prescot-Allen dan Prescot-Allen (1982) menyatakan bahwa 
sedikitnya ada 62 negara di dunia yang penduduknya 
memanfaatkan satwa liar sebagai sumber protein hewani 
melalui kegiatan perburuan. 

Perburuan untuk tujuan komersial juga ditemukan pada 
sebagian kecil responden dan biasanya dilakukan setelah 
ada pesanan atau permintaan hewan hidup dari kota 
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Nabire. Hasil buruan selanjutnya dibawa ke Nabire, dimana 
transaksi jual beli dilakukan. Harga jual seekor kuskus 
hidup biasanya bervariasi antara Rp. 100.000 s.d. Rp. 
200.000. Di Manokwari, penjualan kuskus hidup berkisar 
antara Rp. 100.000 s.d. Rp. 200.000 (Sinery, 2006), 
sedangkan harga jual seekor kuskus di Biak tergantung 
ukuran besar kecilnya tubuh yaitu sekitar Rp. 30.000 s.d. 
Rp. 50.000 (Ap, 2007). Farida dkk. (2001) melaporkan 
bahwa di Nusa Tenggara Timur kuskus hidup atau mati 
dijual di pasar tradisonal seharga Rp. 15.000 s.d. Rp. 
25.000 per ekor.  

Teknik perburuan  
Menurut Lee (2000) kegiatan perburuan dapat dibeda-

kan menjadi (i) perburuan aktif, yaitu aktivitas yang banyak 
menguras energi, membutuhkan tenaga dan menghabiskan 
waktu karena pemburu harus mengejar, memburu dan 
menangkap hewan buruan dan (ii) perburuan pasif, hanya 
membutuhkan waktu dan tenaga untuk merancang dan 
menempatkan perangkap atau jerat pada lokasi yang 
ditetapkan sambil menunggu hewan buruan masuk dalam 
jerat atau perangkap. Pattiselanno (2006) mencatat 
perburuan satwa di Papua dilakukan baik secara aktif 
maupun pasif. 

Semua responden di desa Arui melakukan aktivitas per-
buruan aktif karena praktek ini telah dilakukan secara turun 
temurun dan sampai saat ini tetap terus dilakukan. 
Perburuan pasif yang menggunakan jerat atau perangkap 
sangat jarang dilakukan karena membutuhkan waktu di 
antaranya untuk merancang dan menempatkan jerat atau 
perangkap di lokasi perburuan. Hal ini cukup beralasan 
karena aktivitas harian responden adalah nelayan, bertani 
dan meramu termasuk mengolah hasil kebun (minyak 
kelapa). Aktivitas perburuan ini umumnya dilakukan jika 
mereka memerlukan daging untuk dikonsumsi, atau ada 
pesanan hewan hidup dari Nabire. Kaitannya dengan teknik 
perburuan, jika ingin menangkap kuskus dalam keadaan 
hidup maka perburuan aktif yang lebih tepat dilakukan. 

Waktu perburuan kuskus berbeda antara satu 
responden dengan responden lainnya. Sebagai nelayan 
yang waktu melautnya pada malam hari, perburuan kuskus 
dilakukan dari pagi (jam 08:00) sampai dengan sore hari 
hari (18:00). Dalam kondisi dimana mereka tidak melaut, 
ada yang aktif melakukan perburuan pada malam hari mulai 
dari jam 19:00 s.d. 24:00. Perburuan malam hari dilakukan 
dengan alasan aktivitas kuskus yang tinggi di malam hari 
sehingga memudahkan untuk menemukan dan memburu 
hewan tersebut. Perburuan di siang hari dilakukan setelah 
mengetahui dengan pasti pohon tempat kuskus bertengger 
pada saat tidur atau beristirahat. Pada siang kuskus 
berteduh di tajuk pohon yang rimbun dan tinggi untuk 
berlindung dari predator. Oleh karena itu perburuan pada 
siang hari relatif lebih sulit dibanding pada malam hari, 
tetapi jika pohon tempat bertengger kuskus telah diketahui, 
maka pohon ditebang dan kuskus ditangkap atau dibunuh.  

Peralatan berburu kuskus 
Penggunaan peralatan berburu biasanya untuk tujuan 

membantu dalam melakukan perburuan. Dalam hal ini alat 
yang digunakan beragam tergantung jenis satwa yang 
diburu dan tujuan pemanfaatannya. Alat buru yang 
digunakan oleh responden di desa Arui dalam berburu 
kuskus juga bervariasi, tergantung kebiasaan masing-
masing pemburu dalam menggunakan alat tersebut. 
Gambar 1. menunjukkan kombinasi peralatan berburu 
kuskus yang digunakan oleh responden di desa Arui. 
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Panah, parang, tombak

Parang, tombak
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Parang, tongkat

Senapan angin

Gambar 1. Jenis peralatan yang digunakan dalam berburu kuskus. 

Penggunaan alat buru dalam kegiatan perburuan 
kuskus di desa Arui cukup bervariasi, terdiri dari peralatan 
yang sangat sederhana sampai modern. Parang dan 
tombak (kalawai) relatif lebih banyak digunakan untuk 
berburu dibandingkan peralatan lain. Kondisi ini wajar 
karena perburuan kuskus di lokasi penelitian biasanya 
dilakukan dengan menggoyang atau memotong pohon 
dimana kuskus bertengger atau bersembunyi dan setelah 
ditangkap hewan tersebut langsung ditombak atau dipukul 
dengan tongkat sampai mati. Walaupun demikian terlihat 
penggunaan alat buru modern (senjata) dalam aktivitas 
perburuan kuskus di desa Arui. Menurut Peres (2000) serta 
Redford dan Robinson (1987) masyarakat di wilayah hutan 
tropis lainnya juga mulai mengadopsi teknik perburuan 
modern dengan menggunakan senjata api. Imang dkk. 
(2002) menyatakan bahwa pengaruh dari luar dan 
modernisasi ikut mempengaruhi cara berburu dan peralatan 
buru yang digunakan dan berdampak terhadap hasil buruan 
dan keberadaan satwa buruan di lokasi berburu.  

Perburuan satwa dianggap sebagai cara untuk me-
manen satwa dari alam, dan secara umum terdiri dari dua 
bentuk yaitu perburuan subsisten dengan menggunakan 
alat buru tradisional (Redford dan Robinson, 1987) dan 
perburuan modern atau olahraga berburu menggunakan 
senjata api (Robinson dan Redford, 1994; Robinson dan 
Bodmer, 1999). Tujuan perburuan subsisten lebih cenderung 
untuk menyediakan sumber protein yang esensial bagi 
kebutuhan konsumsi keluarga, sebaliknya olahraga berburu 
menawarkan rekreasi petualangan di alam bebas.   

Jika kuskus berada pada ketinggian yang sulit dijangkau 
dan pohon tersebut cukup besar untuk ditebang, maka 
perburuan dilakukan dengan menggunakan busur dan anak 
panah atau senapan angin. Sedangkan di Timor Barat, 
Nusa Tenggara Timur, fiti/stif (katapel), parang atau senjata 
tumbuk merupakan alat berburu kuskus yang digunakan 
masyarakat setempat (Farida dkk., 2001). Madhusudan dan 
Karanth (2000) menjelaskan bahwa pergeseran 
penggunaan alat buru dari tradisional ke modern bertujuan 
untuk mendapatkan hasil buruan secara lebih efisien. 

Penggunaan anjing dalam aktivitas berburu juga 
dilakukan oleh responden di desa Arui walaupun bukan 
merupakan hal yang umum. Aktivitas perburuan dengan 
menggunakan anjing pemburu merupakan praktek yang 
umum dilakukan oleh suku Dani di Lembah Baliem, 
Jayawijaya (Flannery, 1995). Di desa Arui, perburuan 
individu lebih sering dilakukan karena selain aktivitas 
berburu sudah merupakan kegiatan yang dilakukan secara 
turun temurun, penggunaan alat buru (parang, busur dan 
panah, senjata dan anjing berburu) umum digunakan untuk 
membantu responden dalam perburuan individu. Dalam 
kondisi tertentu, misalnya dalam perayaan hari-hari besar 
nasional atau keagamaan hampir semua penduduk 
melakukan aktivitas perburuan untuk mendapatkan hasil 
buruan yang relatif lebih banyak. 
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Wawancara terhadap responden menunjukan bahwa 
masyarakat setempat tidak mengenal musim berburu, 
karena kapan saja membutuhkan, aktivitas perburuan tetap 
dilakukan. Ketika dilakukan uji silang dengan mewawan-
carai responden kunci seperti tokoh masyarakat dan tokoh 
adat setempat, hal yang sama juga dikemukakan. Namun 
setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata intensitas perburuan 
cenderung meningkat pada saat musim angin barat pada 
bulan Desember dengan tinggi gelombang laut yang dapat 
mencapai 3-5 m, dimana aktivitas masyarakat yang sebagai 
besar nelayan terhambat. Dalam kondisi ini, masyarakat 
setempat lebih banyak memanfaatkan waktu untuk 
memperbaiki alat tangkap dan perahu serta melakukan 
kegiatan perburuan. Aktivitas perburuan yang tinggi juga 
terlihat pada saat kegiatan gereja, upacara adat, dan 
kegiatan sosial budaya lainnya. 

Lokasi perburuan  
Kuskus dikenal sebagai hewan arboreal yang hidup di 

atas pohon, karena itu suatu kawasan yang rimbun atau 
lebat serta ditemukan banyak epifit merupakan tempat 
bermain, bersembunyi atau bersarang kuskus. Dengan 
demikian lokasi perburuan kuskus oleh masyarakat desa 
Arui banyak dilakukan di lokasi dengan deskripsi tersebut. 
Kegiatan perburuan dilakukan hampir merata di semua 
lokasi yang diidentifikasi sebagai tempat untuk berburu. 
Terlihat bahwa di kawasan hutan campuran, atau paduan 
antara hutan primer dan sekunder, responden cenderung 
melakukan aktivitas perburuan. Dalah hal ini, hutan 
campuran adalah kawasan hutan primer yang dahulu 
dijadikan konsesi pengusahaan hutan oleh PT. Wapoga 
Mutiara Timber, dan setelah eksplorasi direboisasi.  

Dalam penelitian ini, kuskus biasanya memanfaatkan 
lubang pohon yang sudah ada untuk sarang dan biasanya 
memilih pohon matoa (Pometia sp.) atau kelapa (Cocos 
nucifera). Sarangnya dibuat di antara dahan dan tersusun 
dari dedaunan sebagai alas dan penutup. Dahruddin dkk. 
(2005) menggambarkan habitat kuskus di Cagar Alam Biak 
Utara sebagai areal hutan primer yang belum banyak 
terganggu, dengan jenis pohon yang beragam dan rimbun. 
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa terdapat 57 spesies 
tumbuhan yang diidentifikasi sebagai pakan sekaligus 
sebagai tempat bersembunyi kuskus. 

Dalam kaitannya dengan wilayah adat dari suku atau 
marga tertentu dari pengamatan di lapang ternyata bahwa 
tidak ada aturan yang melarang orang (dari suku atau 
marga yang berbeda) baik dari desa Arui maupun dari luar 
desa untuk berburu. Dengan kondisi demikian setiap orang 
bebas melakukan akses ke lokasi perburuan tanpa ada 
aturan yang mengikat baik dalam pembagian hasil buruan 
maupun pembayaran kepada mereka yang mempunyai 
ulayat. Riley (2002) menjelaskan bahwa tekanan perburuan 
dan ancaman terhadap hilangnya habitat merupakan faktor 
penyebab berkurangnya populasi kuskus di alam.  

Karakter kuskus buruan 
Jenis kuskus yang dimanfaatkan  

Selama pengamatan di lapangan, berdasarkan deskripsi 
morfologi diketahui bahwa di lokasi penelitian terdapat dua 
jenis kuskus, yaitu: kuskus coklat biasa/kuskus timur 
(Phalanger orientalis) dan kuskus totol biasa (Spilocuscus 
maculatus). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 
bahwa sebaran P. orientalis di Irian Jaya (Papua) 
mencakup pulau Yapen, Biak-Supiori dan di sekitar teluk 
Cenderawasih (Petocz, 1994), sedangkan S. maculatus 
merupakan jenis diintroduksi yang saat ini telah menyebar 
hampir di seluruh Papua (Flannery, 1994). Singadan (1996) 

menjelaskan bahwa S. maculatus mempunyai sebaran 
yang luas mencakup kepulauan Seram, Aru, Nugini (New 
Guinea), dan semenanjung Cape York, Queensland, Australia. 

Dalam penelitian ini, hanya sifat kualitatif hewan jantan 
yang dapat diamati karena selama periode penelitian 
kuskus berjenis kelamin jantan yang mendominasi hasil 
tangkapan. Deskripsi kuskus yang disajikan pada Tabel 1. 
relatif sama dengan hasil penelitian Supriyanto dkk. (2006) 
pada jenis kuskus yang sama di pulau Moor, kabupaten 
Nabire, Papua. Secara detil memang terdapat perbedaan 
pada beberapa tanda yang diamati, tetapi secara umum 
sifat kualitatif kuskus di pulau Ratewi sama dengan di pulau 
Moor. Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa P.
orientalis tergolong jenis kuskus kecil sampai sedang 
dibandingkan dengan jenis kuskus lainnya dan hewan 
jantan lebih besar dibanding betina. Sebaliknya berbeda 
dengan P. orientalis, pada S. maculatus hewan betina lebih 
besar dari jantan. Kenyataan ini sejalan dengan pernyataan 
Petocz (1994). Masyarakat setempat dapat secara 
langsung membedakan P. orientalis dari jenis kuskus 
lainnya dengan melihat langsung tanda khusus garis dorsal 
tengah yang gelap memanjang dari dari bagian dahi sampai 
ekor. Walaupun warna bulu tubuh bervariasi tetapi 
umumnya jenis yang dijumpai di lokasi penelitian memiliki 
warna coklat kegelapan. Selain itu juga salah satu penciri 
spesies ini adalah warna bulu bagian bawah tubuh 
termasuk dada yang berwarna putih sampai kekuningan. 

Menurut Petocz (1994) P. orientalis mempunyai wilayah 
sebaran yang luas di seluruh hutan hujan dataran rendah 
Papua mulai dari permukaan laut sampai ketinggian 1500 
m dpl. Warna bulu spesies ini sangat berragam, 
mempunyai telinga yang pendek, tetapi lebih menonjol 
dibandingkan jenis kuskus lainnya. Hal ini sejalan dengan 
pernyataan Flannery (1994) yang menjelaskan bahwa 
spesies ini sangat umum dan penyebarannya luas, 
termasuk ditemukan pada area perkebunan yang dekat 
dengan pemukiman manusia. Warna bulu kuskus jantan 
biasanya abu-abu sampai abu-abu keputihan dan betina 
berwarna merah kecoklatan. Ciri yang membedakannya 
dengan spesies lain yaitu garis gelap yang memanjang dari 
kepala sampai ke bagian belakang.  

S. maculatus mempunyai ciri khusus yang digunakan 
masyarakat sebagai dasar untuk identifikasi yaitu bobot 
badannya yang lebih besar dibandingkan spesies lain 
dengan totol pada bulu yang warnanya bervariasi. Bulunya 
seperti wol dengan variasi warna yang berragam mulai dari 
kuning gading, coklat muda bahkan kelabu kecoklatan. 
Menurut Petocz (1994) S. maculatus sama sekali tidak 
mempunyai garis dorsal dan telinganya hampir seluruhnya 
tertutup bulu. Terkadang corak totol sama sekali tidak 
ditemukan. Flannery (1994) menjelaskan bahwa variasi 
warna bulu yang sangat ekstrim ditemukan pada spesies ini 
mulai dari putih, kuning, kelabu sampai kecoklatan. 

KESIMPULAN 

Perburuan kuskus dilakukan dengan menggunakan alat 
buru tradisional dan modern guna pemenuhan konsumsi 
protein hewani masyarakat dan pesanan hewan hidup 
sebagai hewan peliharaan dari luar desa Arui di pulau 
Ratewi. Berburu dengan cara menebang pohon tempat 
bersarang kuskus memberikan dampak negatif terhadap 
kondisi pohon pelindung dan sumber pakan yang akan 
berdampak terhadap kelestarian satwa ini di waktu 
mendatang. S. maculatus dapat dibedakan dengan jelas 
dari P. orientalis menurut sifat kualitatifnya. 
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Tabel 1. Sifat kualitatif P. orientalis jantan dan S. maculatus jantan. 

Jenis
kuskus

Bagian 
tubuh Deskripsi

P. orientalis Kepala Bulu pada bagian dorsal kepala berwarna coklat kegelapan, muka kurang bulat dengan mocong menonjol ke depan. 
Telinga lebih pendek dan jelas terlihat, permukaan pinna kuping bagian dalam tidak tertutup bulu, sebaliknya 
bagian luar pinna ditumbuhi bulu halus dan pendek. 
Bagian ventral kepala (di bawah mandibula) berwarna putih muda kepucatan, terdapat sepasang totol coklat 
kekuningan di bawah pangkal rahang (di bawah sendi rahang kiri dan kanan). 
Bagian moncong yang tidak ditumbuhi bulu berwarna kemerahan. 
Garis tengah dorsal berwarna coklat gelap mulai nampak dari bagian belakang jungur di antara kedua mata dan 
menjulur ke arah kaudal.  

 Dorsal Bagian dorsal berwarna coklat kegelapan dengan ujung bulu berwarna kehitaman.  
Garis tengah dorsal berwarna coklat kehitaman memanjang dari bagian kepala hingga berakhir di bagian 
pinggul dan cenderung memudar sebelum mencapai pangkal ekor di atas anus.
Warna coklat keabuan meluas ke sisi ventral serta sisi bagian luar kaki dan tangan, tetapi bagian dorsal 
tersebut secara umum didominasi warna coklat muda. 
Pada daerah sekitar pergelangan kaki dan tangan terdapat bercak berwarna kuning gading kecoklatan. 

 Ventral Warna bulu pada bagian ventral adalah putih kekuningan dan meluas sampai ke arah sisi ventral. 
Warna ventral mulai tampak pada bagian bawah mandibula meluas ke bagian sekitar anus serta bagian sisi 
dalam kaki dan tangan. Sekitar testis didominasi warna coklat kekuningan yang juga tampak pada bagian dada 
dalam tetapi berkasnya agak memudar. 

 Ekor Bulu ekor memiliki warna coklat susu, dan cenderung lebih gelap pada bagian dorsal. Pada bagian ventral lebih 
terang karena berpadu dengan warna putih yang terang.  
Bagian yang tidak berbulu berwarna kemerahan tetapi agak muda dan bagian peralihan antara yang berbulu 
dan tidak terdapat warna coklat gelap. 

S. maculatus Kepala Daerah di sekitar moncong tidak berbulu, kulit berwarna agak krem, moncong kurang menonjol. 
Terdapat lingkaran kemerahan di sekitar mata. 
Pinna kuping tidak terlihat karena bagian dalam dan luar pinna tertutup bulu dan tidak menonjol.  
Daerah di sekitar mata dan kuping berwarna coklat terang yang dikombinasi warna putih, pada kuping dan di 
sekitar tulang interparietal agak putih dan melingkar hingga ke sisi mandibula. 
Bagian ventral kepala (di bawah mandibula) berwarna putih kontras.

 Dorsal Bagian dorsal umumnya berwarna coklat dengan latar belakang warna gelap (seperti hitam) atau kelabu. 
Totol putih kontras berpadu dengan warna coklat kehitaman tersebut sebagai latar belakang jarang ditemukan 
pada hewan betina. Bentuk totol mulai menyebar dari dorsal kranial hingga dorsal kaudal. Bentuk tersebut 
kadang masih terlihat pada bagian dorsal ekor di sekitar pangkal ekor dengan putih tidak kontras muncul pada 
latar belakang warna coklat muda. 
Warna dorsal meluas hingga ke sisi ventral, sisi luar kaki dan sisi luar tangan. 

 Ventral Bagian ventral berwarna putih kontras mulai dari bagian bawah mandibula hingga di sekitar anus/kloaka. 
Warna ventral ini meluas hingga ke sisi tubuh, tanpa garis-garis pada sisi kiri dan kanan ventral sebagai 
pembatas warna dorsal seperti pada betina. Warna putih kontras tersebut juga dijumpai pada sisi bagian dalam 
kaki dan tangan.  
Di dearah sekitar pergelangan kaki dan tangan terdapat bercak warna coklat pekat. 

 Ekor Daerah ekor umumnya berbulu warna putih pucat dengan kombinasi warna coklat muda dan krem. 
Permukaan bagian ekor yang tidak berbulu berwarna orange agak krem. 
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ABSTRACT 

The aims of this research were to study using chlorophyll and carotenoid as bioindicator air quality. This research used completely 
randomized design 2 x 4 factorial with 5 replicates. The first factor was distance from source of exhaust automobile emissions, consists of 4 
levels: 0,50, 100, and 200 m. The second factor was plant spesies, consist 2 level: Plantago major and Phaseolus vulgaris. Data collected 
were analyzed using Multiple Regression Analysis followed by Duncan Multiple Range Test in 5% confidence level.  The result indicated 
that increasing distance from source exhaust automobile emission, increased growth and chlorophyll content. Chlorophyll content in 
Phaseolus is more sensitive as bioindicator for air pollution.   
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PENDAHULUAN 

Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau 
menjadi rusak disebabkan oleh banyak hal. Yang paling 
utama dari sekian banyak penyebab tercemarnya suatu 
tatanan lingkungan hidup biasanya berasal  dari limbah-
limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya 
racun (toksisitas) yang tinggi.  Limbah-limbah yang sangat 
beracun pada umumnya merupakan limbah kimia, baik 
berupa persenyawaan, unsur, ion, maupun gas. Kualitas 
udara antara lain ditentukan oleh keberadaan gas 
pencemar hasil buangan / pembakaran bahan bakar fosil.  
Contohnya sulfur dioksida (SO2) adalah hasil primer dari 
pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung belerang; 
nitrogen dioksida (NOx) merupakan hasil samping dari 
pembakaran yang timbul dari kombinasi nitrogen dan 
oksigen atmosfer.  Hasil awal dari reaksi yang disebutkan 
terakhir, NO dioksidasi secara lambat menjadi NO2 dalam 
atmosfer. Pembakaran bahan bakar juga mengakibatkan 
munculnya sejumlah gas hidrokarbon termasuk etilen 
(C2H4).  Asap kendaraan bermotor mengandung proporsi 
yang bervariasi dari CO2, H2O, CO, SO2, NOx, dan C2H4
(Wikipedia, 2006). 

Selain itu emisi gas kendaraan bermotor juga 
mengandung Pb, bahan aktif yang mampu mengahalangi 
kerja enzim dalam proses fisiologis atau metabolisme 
tumbuhan. Menurut Anggarwulan, dkk. (2001) tanaman 
angsana yang berfungsi sebagai peneduh jalan di daerah 
padat lalu lintas, terbukti mengakumulasi logam berat Pb. 

Selain itu Pb merupakan  senyawa kimia yang juga dapat 
terakumulasi atau menumpuk di dalam tubuh, berefek 
membahayakan kesehatan karena dapat menimbulkan 
problema keracunan kronis (Palar, 1994). Menurut hasil 
pemantauan Bapedalda Jakarta kadar cemaran bahan-
bahan  tersebut pada saat ini telah berada di atas ambang 
batas yang  ditentukan (Duryatmo, 2000).  

Tumbuhan yang tumbuh di daerah tercemar polutan, 
akan menyerap gas-gas lain ke dalam mesofil daun pada 
saat proses asimilasi CO2 . Pada kecepatan angin yang 
lebih tinggi,  umumnya terjadi penambahan yang besar 
dalam pengambilan SO2 yang disertai dengan  
membukanya  stomata.  Absorbsi SO2 secara normal akan 
dibatasi oleh lubang/celah stomata, dengan kutikula daun 
yang memberikan tahanan yang sangat tinggi. Jika polutan 
masuk ke dalam sel mesofil, pengaruh utamanya akan 
terletak pada tingkat molekuler atau tingkat ultra-struktural. 
Polutan diketahui menyebabkan perubahan dalam respon 
stomata, struktur kloroplas, fiksasi CO2, dan sistem 
transport elektron fotosintetik. Daun yang dihadapkan pada 
SO2, umumnya menyebabkan turunnya fiksasi CO2 yang 
cepat dan sekaligus mengganggu kerja fotosistem II (Garty 
et al.,2001). Efek SO2 akan menurunkan respirasi dan 
fotosintesis, meningkatkan permeabilitas membran, K+

influx dan kehilangan ion (Mulgrew dan Wlliams, 2006). Hal 
ini terjadi karena adanya kompetisi antara ion sulfit dan 
bikarbonat atas tempat pengikatan CO2 pada karboksilase 
RuBP dan karboksilase PEP. Hasil akhir fotosintesisnya 
akan menurun, yang ditunjukkan pada terhambatnya 
pertumbuhan.  

Tanaman bioindikator atau biomonitor umumnya adalah 
tanaman yang dalam dalam suatu ekosistem berinteraksi 
dengan lingkungan dengan menunjukkan perubahan pada 
morfologi, anatomi, biokimia maupun fisiologi.  Perubahan 
yang terlihat dapat berupa nekrosis,  perubahan bentuk 
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daun, atau yang dapat secara cepat terlihat dan terukur 
tanpa mendeteksi keberadaan polutan di dalam jaringan 
tanaman. Dari tanggapan yang diperlihatkan, tanaman 
bioindikator dapat digunakan untuk memastikan adanya 
bahan pencemar di lingkungan tersebut. Sejumlah tanaman 
peneduh di Pakistan, diantaranya Alstonia scholaris,
Mimusops elengi, dan Ficus religosa yang dihadapkan pada 
paparan polutan gas buang kendaraan bermotor dalam 
jangka waktu yang lama; mengalami perubahan fenologi, 
perubahan pada ukuran daun, dan senesensi ( Khan et al.
(1975) dalam Innes dan Haron, 2000). Pengukuran kadar 
klorofil a dan b berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan 
tajuk, sehingga klorofil dapat digunakan dalam sistem 
monitoring (Sampsons et al. 2003; Agrawal, 2002).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini 
dilakukan untuk mengkaji peran dan kelayakan tanaman 
Plantago mayor dan Phaseolus vulgaris untuk dijadikan 
bioindikator kualitas udara; mengingat kedua jenis tanaman 
tersebut mudah dijumpai di sejumlah daerah di Indonesia.   

BAHAN DAN METODE 

Tempat dan Waktu Penelitian 
Percobaan dilakukan di daerah Ampel, Boyolali, Jawa 

Tengah.  Pemaparan tanaman terhadap asap kendaraan 
bermotor dilakukan dengan menempatkan tanaman di 
pinggir jalan Jl. Raya Solo-Semarang Km. 38 dengan jarak 
3 meter dari tepi jalan raya (dianggap titik 0 m), 50 m, 100 
m, dan 200 m dari jalan raya. Pemaparan berlangsung 
selama 1 bulan (selama bulan Juli 2006). Analisis 
pertumbuhan tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995) dan 
kandungan klorofil serta karotenoid dilakukan di Sub Lab 
Biologi, Laboratorium Pusat MIPA UNS.  

Bahan dan Alat Penelitan 
Biji tanaman Plantago major dan Phaseolus vulgaris 

diperoleh dari daerah Ampel, Boyolali. Biji dikecambahkan 
dalam media tanah dalam pot-pot plastik. Kecambah umur 
1 bulan dipakai sebagai bahan percobaan. Media tanam 
yang digunakan adalah tanah tipe regosol. Tanah 
dikeringanginkan dan diayak.  Setelah ditimbang masing-
masing seberat 500 g, Dibuat campuran tanah:pupuk 
kandang (1:1) setelah itu dimasukkan ke dalam pot-pot 
plastic. Pemeliharaan rutin yang dilakukan meliputi 
penyiraman (sekitar 100 ml tiap hari), dan penyiangan 
gulma secara manual (jika ada). 

Rancangan Penelitian 
Percobaan menggunakan rancangan faktorial 4 x 2. 

Faktor yang I jarak  tanaman dari sumber gas buang 
kendaraan bermotor terdiri 4 aras, yaitu 0 m, 50, 100 m, dan 
200 m. (untuk jarak 0 m, sebenarnya adalah 3 m). Faktor II 
adalah jenis tanaman terdiri 2 aras, yaitu Plantago major dan 
Phaseolus vulgaris. Masing-masing perlakuan dengan 5 
ulangan. Lama perlakuan yang diberikan 4 minggu.   

Parameter yang diamati adalah parameter pertumbuhan 
(Sitompul dan Guritno, 1995) meliputi tinggi tanaman, jumlah 
daun, berat kering tanaman, kadar klorofil dan karotenoid. 
Kandungan klorofil dan karotenoid daun dihitung dengan 
spektrotofometer UV-Vis mengikuti metode yang 
dikemukakan oleh Hendry dan Grime (1993). Ekstraksi 
klorofil diakukan dengan aceton 80%. Sampel yang akan 
diukur kadar klorofilnya adalah daun pertama, ditimbang 0,1 
g, digerus dalam mortar, kemudian ditambah aceton 

sebanyak 10 ml. Selanjutnya disaring dengan kertas filter 
Whatman 41. Filtrat kemudian diukur absorbansinya pada 
480, 645, dan 663 nm. Penghitungan kadar klorofilnya 
sebagai berikut: 
i) Klorofil a mg/g berat daun 

=12,7 x A663 -2,69 x A645 x 10-1 

ii) Klorofil b mg / g berat daun 
= 22,9 x A645 – 4,68 x A663 x 10-1 

iii) Klorofil total mg / g berat daun 
= 8,02 x A663 + 20,2 x A645 x 10-1 

iv) Karotenoid  mol / g berat daun 
=    (A480 + 0,114 x A663 – 0,638 x A645) x V x 103

112,5 x  0,1 x 10 
v) V = volume ekstrak 

Analisis Data 
Data parameter pertumbuhan yang diperoleh dianalisis 

dengan analisis regresi ganda dan dilanjutkan dengan 
Duncan Multiple Range Test taraf 5% (Steel dan Torrie, 
1989; Mead et al., 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan 
Perlakuan pemaparan pada emisi gas buang kendaraan 

bermotor dengan menempatkan tanaman Phaseolus vulgaris
L dan Plantago major L. pada berbagai jarak,  mulai dari 0 
(sebenarnya 3 m), 50, 100, dan 200m dari jalan raya; 
tanaman kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan 
pengamatan dan pengukuran sejumlah parameter 
pertumbuhan. Diantaranya adalah tinggi tanaman, jumlah 
daun, luas daun, panjang akar dan berat kering tanaman. 
Hasil analis regresi ganda tersaji pada Tabel 1.  Kedua jenis 
tanaman pada penelitian ini menunjukkan pertumbuhan 
paling rendah pada jarak 3 m, dan pada jarak yang semakin 
jauh dari jalan raya pertumbuhan tinggi tanaman dan berat 
kering semakin meningkat (Gambar 1 dan 2). Hal ini 
menunjukkan bahwa di lingkungan yang rendah kadar emisi 
gas buangnya, yaitu jarak antar 100 - 200 m; pertumbuhan 
tidak mengalami gangguan. 

Tabel. 1. Tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, panjang akar, 
dan berat kering Phaseolus vulgaris dan Plantago major pada 
perlakuan jarak dari paparan gas buang kendaraan bermotor  

J a r a k (m) 
Parameter Uji 

0  50  100  200  

Tinggi tanaman (cm) 
Phaseolus vulgaris 8,80 c 10,80 d 12,70 de 14,02 e

Plantago major 4,20 a    4,60 a     5,40 ab    7,20 bc

Jumlah daun  (lem-bar) 
Phaseolus vulgaris 4,80 ab 6,00 c 8,60 d 10,00 d

Plantago major 3,40 a   3,80 ab    5,20 ab     5,60 bc

Luas daun (cm2)     
Phaseolus vulgaris 12,92 ab 28,60 b 73,02 c   72,40c

Plantago major  2,88 a    4,64 a   10,88 ab   15,52 ab 

Panjang akar (cm)     
Phaseolus vulgaris 7,40 a 11,60 ab 14,20 bc 14,20 bc

Plantago major 12,20 ab 13,90 bc 15,40 bc 18,00 c

Berat kering  (g)     
Phaseolus vulgaris 0,11 a 0,18 a 0,53 b 0,52 b
Plantago major 0,05 a 0,07 a 0,13 a 0,15 a
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom 
setiap nomor yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 
signifikan pada uji Duncan taraf 5%.   
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Dari semua parameter pertumbuhan yang diamati, yaitu 
tinggi, jumlah daun, luas daun, panjang akar, dan berat kering 
tanaman (Tabel 1) memperlihatkan kecenderungan yang 
serupa. Kedua jenis tanaman pada penelitian ini menunjukkan 
pertumbuhan paling rendah pada jarak 3 m (yang dianggap 
sebagai 0); dan pada jarak yang semakin jauh dari jalan raya 
pertumbuhannya semakin meningkat (Gambar 1 dan 2). Hal 
ini menunjukkan bahwa di lingkungan yang rendah kadar emisi 
gas buangnya, yaitu jarak antar 100 - 200 m; pertumbuhan 
tidak mengalami gangguan. Hasil yang serupa  ditunjukkan  
penelitian  Madhumanjari dan Mukherjee (2002) terhadap 6 
jenis tumbuhan pinggir jalan seperti Nerium oleander Mill, 
Boerhaavia diffusa L., Amaranthus spinosus L., Cephalandra 
indica Naud. dan  Tabernaemontana divaricata L., yang 
terpapar  gas buang kendaraan bermotor secara  terus 
menerus. Reduksi pada sejumlah parameter pertumbuhan 
berkaitan erat dengan tingkat polusi tempat tumbuhnya 
(Agrawal, 2001).  

Pada dasarnya ada dua macam strategi tumbuhan untuk 
dapat mengatasi suatu cekaman, yaitu pertama dengan 
memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, dan yang kedua 
dengan melalui mekanisme pertahanan dengan 
mengakumulasi senyawa proteksi. Kedua strategi dapat 
bekerja secara bersamaan, dan saling melengkapi. Misalnya 
saja senyawa isoflavonoid pada Arabidopsis yang 
biosintesisnya ditujukan untuk melindungi dari kerusakan dan 
kematian sel dengan  mencegah dimerisasi pada DNA. 
Biosintesis isoflavonoid tersebut dipicu oleh cekaman UV-B 
(Dixon dan Paiva, 1995; Krauss et al. (1997) dalam Bilger et
al., 2001).

Klorofil dan Karotenoid  
Hasil analisis regresi data kadar klorofil a, b, total, dan 

karotenoid tersaji pada Tabel 2. Kadar klorofil a, b, dan total 
menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada 
peningkatan jarak dari sumber polusi Gambar 3 dan 4). 
Kandungan klorofil berkorelasi positif dengan kandungan 
nitrogen daun, sehingga dapat dijadikan indikator laju 
fotosintesis (Sampson et al., 2003; Fracheboud, 2006). Hasil 
analisis regresi data tersaji pada Tabel 2.  

Dari paparan data pada Tabel 2 menunjukkan pola yang 
serupa dengan parameter pertumbuhan. Ada kecenderungan 
peningkatan jarak akan meningkatkan kadar klorofil khususnya 
klorofil a, dan klorofil total secara signifikan (Gambar 3 dan 
Gambar 4). Hal ini dapat asumsikan bahwa semakin dekat jarak 
dengan sumber  kadar gas buang kendaraan bermotor, klorofil 
yang mengalami degradasi semakin besar; sehingga kadarnya 
menjadi semakin rendah. 

Tabel 2. Kadar klorofil (µmol/g berat daun) dan karotenoid 
( mol/berat basah daun) Phaseolus vulgaris dan Plantago major
pada perlakuan jarak dari gas buang kendaraan bermotor 

J a r a k (m)
Parameter uji 0  50  100  200  

Klorofil a µmol / g berat daun 
Phaseolus vulgaris  9,58a 12,66b 15,57c 19,83d

Plantago major 12,44 b 13,13 b   13,49 ab 14,99 c

Klorofil b µmol / g berat daun 
Phaseolus vulgaris  7,57ab 9,37b 8,57 b 8,70b

Plantago major 4,80a 5,06a 6,39b 4,80a

Klorofil total µmol / g berat daun 
Phaseolus vulgaris 10,94a  14,38bc 16,97d 21,57e

Plantago major 13,59b 14,20b   4,99bcd  16,66cd

Karotenoid µmol / g berat daun 
Phaseolus vulgaris 3,46a 5,18bc 5,67c 4,84bc

Plantago major   4,67abc  4,52 abc  3,97ab 5,13bc

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom setiap 
nomor yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada 
uji Duncan taraf 5%.   

 Klorofil berperan penting sebagai perangkat penangkap 
energi sinar matahari yang dalam fotosintesis akan 
menghasilkan ATP dan NADPH. Meskipun dalam penelitian ini 
laju fotosintesis tidak diukur, namun pertumbuhan sebagai hasil 
dari proses fotosintesis dapat dijadikan tolok ukurnya 
sebagaimana yang dipaparkan pada Tabel 1. Hasil yang serupa 
terjadi pada penelitian Agrawal (2002) perlakuan UV-B pada 
Vicia faba yang menunjukkan terjadinya penurunan kadar klorofil 
sejalan dengan menurunnya laju laju fotosintesis. Hasil yang 
berbeda diperoleh pada penelitian Madhu dan Madhoolika 
(2005) yang mempelajari pengaruh polutan yang berasal 
perkotaan terhadap daerah pinggiran pada tanaman gandum 
(Triticum aestivum). Gandum menunjukkan tidak terpengaruh 
ambien polutan di udara. Menurut Sampson et al.(2003) dan 
Fracheboud (2006), kadar klorofil dapat dijadikan indikator yang 
sensitif kondisi fisiologis suatu tumbuhan, karena kandungan 
klorofil berkorelasi positif dengan kandungan nitrogen daun, 
sehingga dapat dijadikan indikator laju fotosintesis.  

Kadar karotenoid pada Phaseolus sedikit mengalami 
penurunan pada jarak 200 m; dan pada Plantago penurunan 
terjadi pada jarak 100 m meski kemudian meningkat pada jarak 
200m (Gambar 5). Namun hasil analisisnya menunjukkan 
perbedaan yang tidak signifikan. Karotenoid oleh beberapa 
peneliti tidak dijadikan fokus penelitian, seperti halnya yang 
dilakukan Marwood et al. (2001) yang mempelajari klorofil 
sebagai bioindikator pencemar bahan campuran pengawet kayu 
berupa polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) pada 
Myriophyllum spicatum dan Lemna gibba. Pengamatan 
dilakukan pada pertumbuhan, protein daun, dan klorofil a. 
Demikian pula halnya penelitian Sampson et al. (2003) yang 
hanya mengukur pigmen klorofil pada Acer saccharum
disamping mengukur korelasi Ca dan Mg dengan kadar klorofil 
dalam studi biomonitoring terhadap partikel pencemar udara.  

Data sekunder yang berupa data kimia ambient SO2, NO2,
O3 lingkungan tahun 2005 diperoleh dari Kantor Pengendalian 
Dampak Lingkungan Kabupaten Boyolali (Lampiran 2, Tabel 1). 
Meskipun pengambilan data telah satu tahun berselang, tidak 
tertutup kemungkinan adanya  perubahan data. Namun apabila 
ada penambahan  atau penurunan konsentrasi polutan tersebut 
di udara, diperkirakan tidak terlalu jauh dari data yang telah 
diperoleh. Lokasi – lokasi yang diperkirakan tinggi kadar emisi 
gas buangnya adalah Terminal Boyolali, Terminal Bangak, dan 
Pasar Boyolali. Hasil uji data kimia, untuk SO2   di ketiga tempat 
tersebut berturut-turut  586,47; 167,47 dan 587,52 µg/NM3. Nilai 
baku mutu menurut Kep-48/MenLH/11/1996 untuk SO2 adalah 
632 µg/NM3 . Untuk data NO2,  ketiga tempat tersebut adalah 
36,34; 28,25 dan 36,40 µg/NM3. Angka ini menunjukkan jauh di 
bawah nilai baku mutunya yaitu 316 µg/NM3. Dengan merujuk 
hasil uji kualitas udara tersebut, dapat diartikan bahwa 
lingkungan terminal yang aktivitas kendaraan bermotornya 
tinggi, kadar emisi gas buangnya masih berada   di bawah 
ambang batas yang ditetapkan.    

Penelitian ini dilakukan di daerah Tompak Ampel Boyolali, 
yaitu ruas jalan  Boyolali – Semarang, antara Terminal Boyolali 
dengan Pasar Ampel. Daerah tersebut  meskipun merupakan 
jalur lalu lintas yang padat, tetapi kemungkinan kadar emisi gas 
buangnya berada di bawah yang terekam di terminal. Meskipun 
demikian kedua jenis tanaman yang diteliti tampaknya cukup 
sensitif terhadap pencemaran gas buang kendaraan bermotor, 
mengingat perkiraan nilai SO2 tempat penelitian yang masih jauh 
di bawah ambang batas yang telah ditetapkan Kep-
48/MenLH/11/1996. Dengan demikian hasil penelitian ini 
khususnya pengukuran kadar klorofil utamanya klorofil a dan 
total pada Phaseolus vulgaris dan Plantago major dapat 
dijadikan bioindikator dalam menilai kualitas udara.   

Klorofil sebagai indikator kualitas udara, dapat digunakan 
untuk memprediksi pertumbuhan tanaman yang bersangkutan. 
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Persamaan regresi dengan klorofil a dan klorofil total sebagai 
prediktor terhadap berat kering adalah sebagai berikut: 

Y = a  +  b X 

Keterangan
Y = berat kering tanaman 
a  = konstanta,
b  = konstanta,
X = kadar klorofil a / klorofil total

Untuk klorofil a sebagai prediktor, konstanta a besarnya 
-0,334; b nilainya 0,040, dan apabila klorofil total sebagai 
prediktor nilai konstanta a = -0,377; b = 0,039. Nilai R2

klorofil a dan total sebagai prediktor, masing-masing 0,306 
dan 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa selain klorofil 
tersebut, masih ada faktor-faktor lain yang berperan dalam 
mempengaruhi pertumbuhan. Misalnya saja, air, hara, sinar 
matahari, dan faktor dalam yang ada dalam tanaman; 
misalnya hormon, dan senyawa-senyawa metabolit 
sekunder yang berperan dalam mekanisme pertahanan 
tubuh tumbuhan. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan kadar klorofil 
a dan klorofil total Phaseolus vulgaris L. lebih sensitif 
dibanding Plantago major untuk dapat dijadikan bioindikator 
kualitas udara, khususnya untuk gas buang kendaraan 
bermotor. Meskipun korelasi klorofil a dan klorofil total 
sebagai prediktor pertumbuhan masing-masing hanya 
sebesar 0,306 dan 0,349. 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan, tentang pengaruh 
gas buang industri terhadap kandungan klorofil ke dua jenis 
tanaman tersebut, dan juga jenis-jenis tanaman lain asli  
Indonesia untuk memperoleh tanaman yang dapat 
digunakan sebagai bioindikator.   
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ABSTRACT 

The most serious impact after exploiting coal by opened peat mining is acid mine drainage phenomenon.  This is an oxidation of sulphide 
minerals by releasing sulphate that generate the environment acidity.  This study was aimed to observe the ability of sulphate reducing 
bacteria (SRB) isolated of sludge paper mills in decreasing the ex-coal mining sulphate content.  Before inoculating onto the soil, SRB was 
incubated in the sterilized organic matter for 4 days.  Organic matter inhabited SRB mix with ex-coal mining soil (1:3 v/v).  As a control was 
a series ex-coal mining mixed with non inoculated organic matter (1:3 v/v).  The experiment is carried out in randomized complete design in 
3 replications, each consist of 5 buckets.  All buckets were maintained in saturated water content.  Every 5 days for 20 days the sulphate 
content, pH and Eh  were assessed to observe the bioremediation progress.  The result shown that SRB was able to reduce 84.25% ex-
coal mining sulphate content in 20 days.  In consequence, the soil pH was increased from 4.15 to 6.66 during the process.  It is
recommended that SRB is prospective to be further developed as a sulphate bioremediation agents on ex-coal mining soil. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam 
industri batubara dan mineral dunia.  Tahun 2005 Indonesia 
menduduki peringkat ke-2 sebagai negara pengekspor 
batubara uap.  Untuk pertambangan mineral, Indonesia 
merupakan negara penghasil timah peringkat ke-2, tembaga 
peringkat ke-3, nikel peringkat ke-4 dan emas peringkat ke-8 
dunia (Gautama, 2007).  Namun demikian, pertambangan 
selalu mempunyai dua sisi yang saling berlawanan, sebagai 
sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang 
sangat potensial.  Sebagai sumber kemakmuran sudah tidak 
diragukan lagi bahwa sektor ini merupakan salah satu tulang 
punggung pendapatan negara selama bertahun-tahun.  
Sebagai perusak lingkungan, praktek pertambangan terbuka 
(open pit mining) yang paling banyak diterapkan pada 
penambangan batubara dapat mengubah iklim mikro dan 
tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit batubara 
disingkirkan.   

Permasalahan yang paling berat akibat penambangan 
terbuka adalah terjadinya fenomena acid mine drainage (AMD) 
atau acid rock drainage (ARD) akibat teroksidasinya mineral 
bersulfur (Untung, 1993) dengan ditandai berubahnya warna 
air menjadi merah jingga.  AMD akan memberikan 
serangkaian dampak yang saling berkaitan, yaitu menurunnya 
pH, ketersediaan dan keseimbangan unsur hara dalam tanah 
terganggu, serta kelarutan unsur-unsur mikro yang umumnya 
merupakan unsur logam meningkat (Marschner, 1995; Havlin 

et al., 1999).  Hasil penelitian Widyati (2006) menunjukkan 
bahwa kandungan sulfat pada tanah bekas tambang batubara 
PT. Bukit Asam di Sumatera Selatan mencapai 60.000 ppm, 
pH 2,8 dan kandungan logam-logam jauh di atas ambang 
batas untuk air bersih.  Kualitas lingkungan perairan yang 
demikian dapat mengganggu kesehatan manusia dan 
kehidupan lainnya.  Disamping itu, kondisi tanah yang 
demikian degraded, mengakibatkan kegiatan revegetasi 
memerlukan biaya yang mahal. 

Dengan demikian masalah yang harus diatasi terlebih 
dahulu dalam mengendalikan AMD adalah memperbaiki 
kondisi tanah.  Salah satu metode yang ramah lingkungan 
adalah bioremediasi, yaitu suatu proses dengan menggunakan 
mikroorganisme, fungi, tanaman hijau atau ensim yang 
dihasilkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan dengan 
cara mengeliminasi kontaminan (Wilkipedia, 2006).  Kelompok 
mikrobaa yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 
kualitas tanah bekas tambang batubara adalah bakteri 
pereduksi sulfat (BPS).  Dalam aktivitas metabolismenya BPS 
dapat mereduksi sulfat menjadi H2S.  Gas ini akan segera 
berikatan dengan logam-logam yang banyak terdapat pada 
lahan bekas tambang dan dipresipitasikan dalam bentuk 
logam sulfida yang reduktif  (Hards and Higgins, 2004). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan BPS 
yang diisolasi dari limbah industri kertas untuk menurunkan 
kadar sulfat pada lahan bekas tambang batubara. 

BAHAN DAN METODE 

Bakteri pereduksi sulfat (BPS) diisolasi dari limbah 
industri kertas (sludge) PT. Indah Kiat Pulp and Paper di 
Riau sedangkan tanah bekas tambang batubara diambil 
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dari PT. Bukit Asam di Sumatra Selatan.  Bakteri diisolasi 
pada media Postgate (Atlas and Park, 1993) yang 
mengandung (g/l) Na laktat (3,5), Mg.SO4 (2,0), NH4Cl 
(0,2), KH2PO4 (0,5), FeSO4. 7 H2O (0,5) dan Agar (16,0) 
dan pH 4 kemudian disterilkan pada suhu 121 C tekanan 1 
atmosfir selama 15 menit.  Pertumbuhan BPS ditandai 
dengan timbulnya koloni berwarna coklat tua sampai hitam 
pada dasar tabung. 

Uji aktivitas bakteri pereduksi sulfat pada media Postgate 
cair

Isolat BPS yang digunakan pada penelitian ini 
merupakan hasil seleksi berdasarkan kecepatan 
tumbuhnya (Widyati, 2003).  Komposisi isolat yang 
digunakan merupakan campuran 4 isolat yang berdasarkan 
identifikasi awal keempatnya termasuk genus Desulfovibrio 
(Widyati, 2006).  Masing-masing isolat dipelihara pada 
media Postgate. 

Masing-masing isolat murni BPS tersebut (0,25 ml) 
diinokulasi ke media Postgate cair yang diperkaya dengan 
larutan asam sulfat 2 N sebanyak 5% (v/v) jika populasi 
telah mencapai 105 cfu/ml media.  Kultur diinkubasi dalam 
tabung ulir volume 25 ml sampai penuh.  Percobaan 
dilakukan dalam rancangan acak lengkap dengan 3 kali 
ulangan, masing-masing ulangan terdiri atas 3 tabung ulir.  
Setiap lima hari sampai hari keduapuluh dilakukan 
pengukuran sulfat.  Sebagai kontrol adalah  perlakuan 
media postgate B yang diperkaya dengan larutan asam 
sulfat  2 N sebanyak 5% (v/v) tetapi tidak diinokulasi 
dengan BPS. 

Uji aktivitas bakteri pereduksi sulfat untuk bioremediasi 
tanah bekas tambang batubara 

Komposisi bakteri yang digunakan pada percobaan ini 
sama dengan pada percobaan uji BPS pada media 
Postgate cair.  Sebelum diinokulasikan pada tanah bekas 
tambang batubara, biakan BPS sebanyak 1% dicampurkan 
pada bahan organik steril kemudian diinkubasi selama 4 
hari.  Setelah bakteri tumbuh yang ditandai dengan 
terbentuknya gelembung dipermukaan bahan organik 
segera dimasukkan ke dalam tanah bekas tambang 
batubara dengan perbandingan 1 : 3 (v/v).  Selanjutnya 
tanah ditambah dengan air steril sampai jenuh (berbentuk 
pasta/lumpur).  Percobaan dilakukan dalam rancangan 
acak lengkap dengan 3 kali ulangan, masing-masing 
ulangan terdiri atas 5 ember.  Sebagai kontrol diberikan 
tanah bekas tambang batubara yang diberi bahan organik 
steril dan dilumpurkan.  Setiap 5 hari sampai hari ke-20 
dilakukan pengukuran sulfat, pH dan Eh tanah.   Untuk 
mengetahui pertumbuhan BPS setiap 5 hari selama 20 hari 
pada perlakuan BPS dilakukan re-isolasi pada media 
Postgate agar kemudian dihitung jumlah koloni yang 
tumbuh. Efisiensi bioremediasi dihitung untuk mengetahui 
berapa persen polutan yang dapat diturunkan selama 
perlakuan.  Efisiensi dihitung dengan rumus Widyati (2006), 
sebagai berikut:  

1.  Efisiensi masing-masing perlakuan 

(konsentrasi sulfat awal) – (konsentrasi sulfat akhir) x 100% 
(konsentrasi awal)  

2. Efisiensi perlakuan terhadap kontrol dihitung dengan 
rumus:

(kons. sulfat akhir kontrol) – (kons. sulfat akhir perlakuan) x100% 
(konsentrasi sulfat akhir kontrol) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada perlakuan 
yang tidak diinokulasi dengan BPS konsentrasi sulfat dalam 
larutan tersebut relatif tidak mengalami perubahan (Gambar 
1).  Sedangkan pada perlakuan yang diinokulasi dengan 
BPS terjadi penurunan dari konsentrasi sulfat sebesar 
48.400 ppm pada hari ke-0 menjadi 9.300 ppm pada hari 
ke-20 setelah inkubasi.  Pada percobaan ini BPS mulai 
menurunkan sulfat setelah hari ke-5 inkubasi.  

Isolat murni BPS yang diisolasi dari limbah industri 
kertas dapat mereduksi sulfat yang ditambahkan ke dalam 
media Postgate (Gambar 1).  Penurunan tersebut apabila 
dihitung dengan rumus efisiensi (Widyati, 2006) didapatkan 
nilai efisiensi sebesar 83,88%, sedangkan kontrol yang 
tidak diinokulasi dengan BPS hanya mengalami penurunan 
dengan efisiensi sebesar 0,81% dalam waktu 20 hari.   

Penurunan konsentrasi sulfat pada penelitian ini karena 
BPS dapat menggunakan sulfat sebagai akseptor elektron 
untuk aktivitas metabolismenya (Higgins et al., 2003).  
Karena sulfat menerima elektron maka senyawa ini akan 
mengalami reduksi menjadi sulfida sehingga 
konsentrasinya dalam kultur tersebut mengalami 
penurunan.   

Ujicoba pemanfaatan BPS juga dilakukan untuk 
menurunkan kandungan sulfat pada tanah bekas tambang 
batubara.  Hasil pengukuran perubahan kadar sulfat pada 
tanah bekas tambang batubara oleh  aktivitas BPS 
ditunjukkan pada Gambar 2.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa perlakuan bioremediasi dengan BPS 
dapat menurunkan konsentrasi sulfat dalam tanah bekas 
tambang batubara secara signifikan (P<0,05), dengan 
efisiensi 91,28% dibanding kontrol. 
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Gambar 1. Uji aktivitas BPS pada medium Postgate cair yang 
diperkaya dengan larutan asam sulfat 2N 5%; K: kontrol; BPS: 
bakteri pereduksi

Dalam melakukan reduksi sulfat, BPS menggunakan 
sulfat sebagai sumber energi yaitu sebagai akseptor 
elektron dan menggunakan bahan organik sebagai sumber 
karbon (C).  Karbon tersebut berperan selain sebagai donor 
elekton dalam metabolisme juga merupakan bahan 
penyusun selnya (Groudev et al., 2001).  Sedangkan 
menurut Djurle (2004) BPS menggunakan donor elektron 
H2 dan sumber C (CO2) yang dapat diperoleh dari bahan 
organik.  Reaksi reduksi sulfat oleh BPS menurut Van 
Houten (2003) dalam Djurle (2004) adalah sebagai berikut: 

SO4
2-       +  H2     + 2  H+             H2S      +    4H2O
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Gambar 2 menunjukkan bahwa pada perlakuan kontrol 
(bahan organik + penggenangan) juga mengalami 
penurunan.  Penurunan yang terjadi pada perlakuan kontrol 
ini karena pada perlakuan ini ke dalam tanah bekas 
tambang batubara ditambahkan bahan organik dan 
ditambahkan air sampai jenuh.  Penjenuhan air 
mengakibatkan tanah menjadi anaerob yang ditandai 
dengan perubahan potensial redoks (Eh) menjadi negatif 
(Gambar 3).  Penurunan Eh menunjukkan adanya 
perubahan kondisi lingkungan dari aerob (positif) menjadi 
anaerob (negatif) karena oksigen yang mengisi pori-pori  
tanah terdesak dan digantikan oleh air.  Pada kondisi 
anaerob bahan organik akan berperan sebagai donor 
elektron (Groudev et al., 2001).   Ketika sulfat menerima 
elektron dari bahan organik maka akan mengalami reduksi 
membentuk senyawa sulfida seperti yang digambarkan oleh 
Foth (1990) dalam persamaan reaksi sebagai berikut: 

SO4
2-      +     H2O     +  2  e-                SO3

2-    +  2   OH-

SO3
2-      +     H2O     +  6  e-                 S2-       +  6   OH-

Menurunnya konsentrasi sulfat pada perlakuan kontrol 
terjadi karena dalam kondisi anaerob akseptor elektron 
yang pada kondisi aerob dilakukan oleh oksigen bebas 
akan digantikan oleh molekul lain (Foth, 1990), seperti nitrat 
dan sulfat (Foth, 1990; Groudev et al., 2001).  Pada 
penelitian ini yang berperan sebagai akseptor elektron 
adalah sulfat yang konsentrasinya pada tanah bekas 
tambang batubara berkisar antara 32.000 – 60.000 ppm 
(Widyati 2006).  

Pada penelitian ini, penurunan konsentrasi sulfat 
(termasuk asam kuat) akan meningkatkan pH tanah 
(Gambar 4).  Hal ini terjadi karena beberapa proses yang 
saling berkaitan, yaitu karena penggenangan, penambahan 
bahan organik dan aktivitas BPS.  Pada proses 
penggenangan seperti yang ditunjukkan oleh reaksi (Foth, 
1990) dilepaskan ion-ion hidroksil yang akan mengikat ion 
H+.  Disamping itu peningkatan pH juga terjadi karena 
pemberian bahan organik.  Bahan organik mempunyai 
buffering capacity sehingga dapat meningkatkan atau 
menurunkan pH lingkungannya (Stevenson, 1994).  

Apabila dibandingkan antara perlakuan kontrol dengan 
perlakuan BPS, meskipun kedua perlakuan memberikan 
suasana anaerob yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 
(Gambar 3), tetapi memberikan hasil yang berbeda nyata 
dalam menurunkan sulfat dan meningkatkan pH tanah 
bekas tambang batubara.  Perlakuan BPS menurunkan 
sulfat dan meningkatkan pH secara signifikan sedangkan 
perlakuan kontrol tidak.  Perlakuan BPS dapat mereduksi 
sulfat tanah >80% (Gambar 2) sehingga dapat 
meningkatkan pH mendekati netral (Gambar 5).  Hal ini 
menunjukkan bahwa reaksi reduksi sulfat yang dikatalis 
oleh BPS lebih efisien daripada proses reduksi secara kimia 
karena penjenuhan dan penambahan bahan organik.  
Namun demikian, penambahan bahan organik dan 
penjenuhan tetap diperlukan karena menurut Alexander 
(1977) bahwa reaksi reduksi sulfat oleh BPS menjadi 
sulfida dapat ditingkatkan melalui penambahan kadar air 
dan penambahan bahan organik tanah.  Proses ini 
memerlukan Eh yang rendah (anaerob) dan umumnya 
dibatasi oleh pH di atas 6. 

Untuk menguji apakah BPS yang diinokulasikan dapat 
hidup dan berperan aktif dalam proses bioremediasi tanah 
bekas tambang batubara, maka setiap 5 hari selama 20 
hari dilakukan re-isolasi BPS.  Hasil re-isolasi ditunjukkan 
pada Gambar 5, dimana BPS yang diinokulasikan dapat 
tumbuh dengan baik, sehingga pada hari ke-15 jumlahnya 

meningkat 195 kali lipat.  Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Alexander (1977), bahwa ketika terjadi defisiensi 
O2 karena penggenangan (flooding) maka akan 
meningkatkan populasi BPS ribuan kali lipat dalam waktu 
kurang lebih 2 minggu.  Populasi mikroba ini berkembang 
menjadi 23.000% dalam waktu 20 hari.   Dalam tanah 
bekas tambang batubara banyak mengandung sulfat yang 
sangat diperlukan oleh BPS sebagai sumber energi untuk 
menerima elektron selama aktivitas metabolik dalam 
selnya.  Karena menurut Hards and Higgins (2004), bahwa 
BPS dalam hidupnya memerlukan sulfat sebagai akseptor 
elektron dan bahan organik sebagai sumber C.  Sehingga 
ketika mereka dimasukkan ke dalam lingkungan tanah 
bekas tambang batubara yang banyak mengandung sulfat, 
sudah barang tentu dapat meningkatkan aktivitas 
metaboliknya dan mengakibatkan populasinya berkembang 
baik.
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Gambar 2. Perubahan konsentrasi sulfat selama proses 
bioremediasi tanah bekas tambang batubara 
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Gambar 3. Perubahan potensial redoks (Eh) tanah bekas tambang 
batubara selama proses biorememediasi  

Menurut Alexander (1977) BPS terdiri dari 2 genus, 
yaitu Desulfovibrio dan Desulfotomaculum. Desulfovibrio
hidup pada kisaran pH 6 sampai netral, sedangkan 
Desulfotomaculum merupakan kelompok BPS yang termofil 
(menyukai suhu yang tinggi).  Dari hasil penelitian 
lingkungan tanah bekas tambang batubara setelah diberi 
perlakuan bioremediasi mempunyai pH sekitar 6 (Gambar 
5) dan suhunya berkisar pada suhu ruangan (25 C – 30 C) 
tidak termofil (>55 C) sehingga kuat dugaan bahwa BPS 
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yang ditemukan sangat dekat sifat-sifatnya dengan genus 
Desulfovibrio.  Sedangkan menurut Feio et al. (1998) media 
Postgate yang digunakan merupakan media selektif yang 
paling cocok untuk mengisolasi BPS dari genus 
Desulfovibrio.
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Gambar 4. Perubahan pH tanah bekas tambang batubara selama 
proses bioremediasi   
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Gambar 5.  Pertumbuhan BPS setelah diinokulasikan pada tanah 
bekas tambang batubara; spk : satuan pembentuk koloni  

 Kemampuan BPS dalam menurunkan kandungan sulfat 
sehingga dapat meningkatkan pH tanah bekas tambang 
batubara ini sangat bermanfaat pada kegiatan rehabilitasi 
lahan bekas tambang batubara.  Peningkatan pH yang 
dicapai hampir mendekati netral (6,66) sehingga sangat 
baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman revegetasi 
maupun kehidupan biota lainnya. 

KESIMPULAN 

Bakteri pereduksi sulfat (BPS) efektif digunakan dalam 
proses bioremediasi tanah bekas tambang batubara 
dengan waktu inkubasi 20 hari.  Aktivitas BPS dapat 
menurunkan konsentrasi sulfat pada tanah bekas tambang 
batubara dengan efisiensi 89,76% dalam waktu inkubasi 20 
hari.  Penurunan sulfat tersebut dapat meningkatkan pH 
tanah bekas tambang batubara dari 4,15 menjadi 6,66 
dalam waktu yang sama.  Nilai pH tersebut merupakan pH 
yang ideal untuk pertumbuhan sebagian besar tanaman, 
sehingga bioremediasi tanah dengan BPS akan sangat 
membantu kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang 
batubara. 
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ABSTRACT 

A research about nitrogen–use efficiency (NUE) and trees identification was conducted at different vegetation type at Cikaniki, Halimun-
Salak National Park, West Java. Plot quadrate methods (20 x 50 m) was used to analyze trees vegetation and Kjeldahl methods was used 
to analyze leaf nitrogen. The width and length of  the leaf was also measured to obtain the leaf surface area. The result showed that there 
are 61 individual trees which consisted of 24 species was identified. The species which have 5 highest important value are Altingia excelsa
(64,657), Castanopsis javanica (39,698), Platea latifolia (27,684), Garcinia rostrata (21,151), and Schima walichii (16,049). Futhermore  
Eugenia lineata (13,967), Melanochyla caesa (12,241), Quercus lineata (10,766), platea excelsa (10,766) have lower important value. 
Other trees have important value less than 10. Morphological and nitrogen content analyze were done on 4 species : Quercus lineata, G. 
rostrata, A. excelsa, and E. lineata. Among them, Quercus lineata has highest specific leaf area (SLA) (0,01153), followed by G. rostrata
(0,00821), A. excelsa (0,00579), and E. lineata (0,00984 g/cm2. The  highest number of stomata was found on A. excelsa (85,10/mm2),
followed by E. lineata (74,40/mm2), Q. lineata (53,70/mm2), and G. rostrata (18,4 /mm2). The emergent species (A. excelsa and Q. lineata)
have higher nitrogen content than the underlayer species (G. rostrata and E. lineata). A. excelsa have highest nitrogen use efficiency 
(28,19%) compare to E. lineata (23,81%) , Q. lineata (19,09%), and G. rostrata (14,87%). Although not significant, emergen species have 
higher NUE than underlayer species.  
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PENDAHULUAN 

Taman Nasional Gunung Halimun–Salak (TNGHS) 
merupakan salah satu taman nasional yang sebagian besar 
kawasannya mempunyai ekosistem berupa hutan hujan 
tropis dataran tinggi–pegunungan. Kawasan ini terletak 
pada ketinggian antara 500–1500 m dpl. Menurut Triono et 
al. (2002), curah hujan rata–rata antara 4–6 meter/tahun.  

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-
II/2003, luas kawasan TNGHS adalah 113,357 ha yang 
terletak membentang dari Provinsi Jawa Barat hingga 
Banten. Kawasan ini berada di 3 wilayah kabupaten, yakni 
Kabupaten Sukabumi, Bogor dan Lebak. Keberadaan 
taman nasional ini sangat penting bagi kehidupan 
masyarakat sekitar karena berfungsi sebagai pengatur tata 
air dan iklim mikro, sumber air bersih bagi masyarakat, 
konservasi alam, lokasi penelitian, pendidikan lingkungan, 
ekowisata dan pelestarian budaya setempat. Kawasan ini 
berupa hutan yang masih luas yang merupakan satu-
satunya hutan terluas yang ada di Pulau Jawa.  

Diperkirakan lebih dari 1000 jenis tumbuhan berada di 
kawasan taman nasional ini. Penyebaran vegetasinya 
secara geografis banyak dipengaruhi oleh jenis–jenis dari 

arah barat. Kawasan ini memiliki keragaman jenis flora 
yang tinggi, meliputi pohon, tumbuhan bawah, epifit, 
saprofit, dan lain sebagainya (Anonimous, 2006). Masalah 
utama yang dihadapi dalam pengelolaan kekayaan flora, 
fauna, dan ekosistem yang ada salah satunya adalah 
ketersediaan data dan informasi yang masih kurang.   

Keberadaan hutan tropik pegunungan tergantung pada 
kondisi lingkungan yang diamati dari variasi ketinggian 
terhadap temperatur, air, cahaya dan tanah (Cavalier, 
1996). Pada iklim tropik dataran rendah terjadi overlap yang 
relatif kecil pada variasi temperatur dengan iklim 
pegunungan tropik. Dengan adanya kenaikan ketinggian 
pada pegunungan tropik, maka akan menurunkan rata–rata 
temperatur udara dan tanah. Temperatur tanah pada 
ketinggian antara 500–1300 m berkisar antara 0.4–1.0 0C
lebih rendah terhadap temperatur udara. Sedangkan pada 
3300 dan 4100 m, temperatur tanah lebih tinggi 1.6–2.6 0C
terhadap temperatur udara.  

Radiasi cahaya matahari juga meningkat secara 
eksponensial dengan meningkatnya ketinggian. Pada 
daerah yang tinggi, radiasi pada lapisan tingkat bawah 
hutan canopy meningkat dari 0.05–0.2 % (500–1600 m) 
menjadi 0.4–1.0 % (3000–3400 m) dari total radiasi yang 
diterima melalui canopy (Cavalier, 1996).    

Ketersediaan nitrogen yang dapat diabsorpsi oleh 
tumbuhan terbatas, walaupun ketersediaan gas nitrogen di 
udara melimpah. Oleh karena itu pada beberapa 
lingkungan pertumbuhan hal ini sangat penting untuk dikaji 
terutama mengenai efisiensi pemanfaatan tumbuhan 
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sebagai sumber untuk pertumbuhan (Norby et al., 2000; 
Tateno & Kawaguchi, 2002). Sekitar 78% molekul nitrogen 
terdapat di atmosfer (Taiz & Zieger, 1991), sayang tidak 
dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Studi 
bagaimana tumbuhan memanfaatkan nitrogen yang ada, 
sangat menarik. Hubungan antara ketersediaan nitrogen di 
tanah, dan ketersediaan pada jaringan tumbuhan perlu 
dikaji, terutama tentang efisiensi penggunaan nitrogen 
(NUE, nitrogen–use efficiency) dalam suatu jaringan 
tumbuhan.   

Nitrogen merupakan salah satu unsur penting untuk 
semua organisme.  Keberadaannya dalam struktur 
komponen asam–asam amino (enzim dan protein), 
nukleotida, porpirin, alkaloid, dan beberapa lipid (Allen et 
al., 1974; Taiz & Zieger, 1991; Nielsen, 2006). Dalam 
berbagai ekosistem unsur ini sangat penting karena 
membatasi pertumbuhan (Norby et al., 2000; Hikosaka, 
2005).  

Nitrogen diabsorpsi sebagai NO3
-, dan diasimilasikan 

menjadi asam amino dan didesain untuk membentuk 
protein. Nitrogen selalu terdapat dalam keadaan tidak 
cukup, maka pada daun yang mendekati luruh, senyawa–
senyawa nitrogen akan didegradasi menjadi amina dan 
ditranslokasi lagi ke titik tumbuh. Oleh karenanya 
kandungan N pada daun yang luruh selalu lebih kecil 
daripada daun yang masih segar.  

Keberadaan unsur nitrogen juga sangat penting 
terutama kaitannya dengan pembentukan klorofil. Klorofil 
dinilai sebagai “mesin” tumbuhan karena mampu 
mensistesis karbohidrat yang akan menunjang 
pertumbuhan tanaman. Keberadaan nitrogen dalam struktur 
tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama 
ketersediaan air, unsur hara dalam tanah terutama 
nitrogen. Intensitas cahaya berpengaruh terhadap aktivitas 
fotosintesis. Untuk membentuk klorofil, dibutuhkan ATP 
(energi) yang cukup tinggi dan untuk asimilasi CO2 juga 
diperlukan enzim yang sebagian besar berupa protein.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efisiensi penggunaan nitrogen pada tipe vegetasi yang 
berbeda di stasiun penelitian Cikaniki, Taman Nasional 
Gunung Halimun–Salak, Jawa Barat.  

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Stasiun Penelitian 

Cikaniki, Taman Nasional Gunung Halimun–Salak 
(TNGHS), Jawa Barat mulai bulan Mei–Juni 2007. Tentang 
lokasi penelitian selengkapnya di utarakan oleh Triono et al. 
(2002). Analisis vegetasi dan pengambilan sampel 
dilakukan pada tanggal 25–29 Mei 2007. Analisis vegetasi 
dilakukan pada posisi geografis 6o40’56,8’’S dan 
106o32’0,3’’E (GPS, Garmin) dengan ketinggian + 1095 m 
dpl.  

Analisis Vegetasi Pohon  

Analisis vegetasi pohon dilakukan menggunakan 
metode plot dengan modifikasi. Plot kuadrat dibuat dengan 
luas 20 X 50 m. Di dalam plot tersebut dibuat subplot 
dengan luas 10 X 10 m, sehingga jumlah pengamatan 
seluruhnya 10 subplot. Jenis–jenis tumbuhan yang dijumpai 
dicatat dan diidentifikasi. Jenis tumbuhan tersebut diambil 
sampel secukupnya untuk keperluan herbarium, dan 

identifikasi lebih lanjut jika belum dapat teridentifikasi di 
lapangan. Dari tiap jenis tumbuhan yang termasuk 
kelompok tumbuhan pancang (diameter >10 cm) 
diidentifikasi dan diukur diameternya. Pada plot tersebut 
juga dilakukan pemetaan terhadap struktur vegetasi.  

Analisis vegetasi dilakukan berdasarkan atas nilai 
penting masing–masing jenis dengan cara menghitung 
densitas, yakni jumlah individu jenis di bagi dengan jumlah 
total individu yang dijumpai dalam plot, dominansi, yakni 
jumlah dominasi jenis berdasarkan luas basal area dibagi 
jumlah total basal area, dan frekuensi, yaitu keberadaan 
suatu jenis dalam plot di bagi dengan jumlah seluruh plot 
yang diamati. Densitas, dominansi dan frekuensi relatif 
dihitung dengan mengalikan 100% dari masing–masing 
nilai tersebut. Nilai Penting (NP) merupakan penjumlahan 
dari densitas relatif, dominansi relatif dan frekuensi relatif. 
Metode plot kuadrat ini diadopsi dari Muller–Dombois & 
Ellenberg (1974).  

Pemilihan jenis pohon dan penentuan efisiensi penggunaan 
nitrogen  

Beberapa jenis tumbuhan dengan tipe vegetasi yang 
berbeda, yang terdapat di stasiun penelitian Cikaniki 
ditentukan berdasarkan hasil analisis vegetasi jenis pohon, 
walaupun tidak semua jenis yang mempunyai nilai tinggi 
digunakan sebagai sampel. Dari tipe vegetasi dibawah 
naungan (underlayer) diambil 2 jenis, yakni: Kitamaga 
(Garcinia rostrata) dan Renyung (Eugenia lineata). Untuk 
tipe emergen juga pilih 2 jenis, Rasamala (Altingia excelsa)
dan Pasang (Quercus lineata).  

Untuk mengetahui efisiensi penggunaan nitrogen, maka 
dari setiap jenis tumbuhan tersebut diambil masing–masing 
5 (lima) ulangan terhadap daun yang dewasa (mature) dan 
daun yang telah tua (senescent). Daun yang dewasa 
dicirikan dengan adanya perubahan warna dan bentuk 
daun yang telah stabil, sedangkan daun yang tua dicirikan 
dengan adanya perubahan warna dari bentuk dewasa 
menjadi warna kuning dan daun tersebut akan lekas gugur.  

Sampel daun kemudian dikeringkan pada suhu 60 0C
selama + 24 jam. Selanjutnya dianalisis kandungan 
nitrogennya dengan metode Kjeldahl (Allen, 1974; 
Sulaeman, 2005). Dari 2 (dua) data sampel daun yang 
dewasa dan tua tersebut dapat dihitung resorpsi 
nitrogennya.  

Resorpsi nitrogen (%) dihitung dengan persamaan 
(Tateno & Kawaguchi, 2002; Cardenas & Campo, 2007):  

 % RN = {(Nd – Nt)/(Nd)}.100   

dimana :  
RN = resorpsi nitrogen  
Nd = kandungan nitrogen daun dewasa (g/m2)
Nt  = kandungan nitrogen daun tua (g/m2)

Analisis morfologi dan jumlah stomata daun  
Pada daun yang masih segar akan dilakukan 

pengamatan terhadap lebar dan panjang daun. Untuk 
melihat morfologi tersebut, dilakukan dengan mengukur 
panjang helaian daun mulai dari pangkal hingga ujung 
daun, sedangkan lebar daun dilakukan pengukurannya 
pada bagian terlebar dari daun. Sampel daun yang diukur 
sebanyak 50 lembar helaian daun dari masing–masing 
perlakuan.  

Selain itu dilakukan pengamatan terhadap kerapatan 
struktur stomata pada daun. Pengamatan stomata 
dilakukan dengan menghitung jumlah stomata per satuan 
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luas bidang pengamatan. Metode yang digunakan dengan 
cara sederhana, yakni dengan cara mencetak permukaan 
daun menggunakan cat kuku (cutex). Pencetakan 
permukaan daun dilakukan pada permukaan atas dan 
permukaan bawah dari daun. Mula–mula cutex dioleskan 
pada permukaan daun hingga kering, kemudian cetakan 
tersebut diambil dan diletakkan pada kaca obyektif 
mikroskop dan ditutup dengan cover glass. Penghitungan 
dilakukan dengan cara menghitung jumlah stomata per 
milimeter persegi (mm2) bidang pengamatan.  

Analisis data  
Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan 

ANOVA (analysis of variance), dan jika terdapat perbedaan 
yang signifikan dilanjutkan dengan uji BNT (Beda Nyata 
Terkecil) pada taraf uji kepercayaan 95%.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keragaman struktural  

Hasil penelitian yang dilakukan di stasiun penelitian 
Cikaniki TNGHS, hutan tersebut berada pada ketinggian 
1.090 m dpl. Berdasarkan klasifikasi van Steenis (2006) 
hutan tersebut termasuk dalam formasi hutan sub-
pegunungan (sub-montana). Menurut Laumonier (1989) 
pada hutan sub-montana terletak pada ketinggian antara 

800–1400 m dpl.      
Hasil pengamatan terhadap jenis–jenis pohon 

menunjukkan bahwa terdapat 24 jenis pohon yang telah 
diidentifikasi dari hasil pengamatan pada plot dengan 
ukuran 20 x 50 m2 (Tabel 1.). Dari luas pengamatan 
tersebut diketahui terdapat 61 pohon dengan tipe vegetasi 
yang beragam.  

Jenis–jenis tanaman yang mempunyai nilai penting (NP) 
tinggi (Tabel 2.) diantaranya adalah Altingia excelsa 
(64,657), Castanopsis javanica (39,698), Platea latifolia 
(27.684), Garcinia rostrata (21.151), dan Schima walichii 
(16,049). Selanjutnya adalah Eugenia lineata (13,967), 
Melanochyla caesa (12.241),  Quercus lineata (10.766), 
Platea excelsa (10.766). Jenis–jenis yang lain mempunyai 
nilai penting di bawah 10,00.  

Tumbuhan dengan nilai penting tinggi mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan tumbuhan jenis lain yang mempunyai nilai 
penting lebih rendah. Hal ini juga akan mempengaruhi 
ekosistem hutan secara keseluruhan. Banyak faktor yang 
mempengaruhi ekosistem hutan, termasuk faktor–faktor 
lingkungan (cahaya, suhu, kelembaban, ketersediaan unsur 
hara, ketinggian tempat, dan lain–lain).  

Berdasarkan atas grafik hubungan antara diameter (cm) 
dan tinggi tanaman (m) dapat diketahui bahwa hutan di 
lokasi pengamatan mempunyai 3 lapisan tajuk 
(stratifikasi)(Gambar 1). Hasil ini berbeda dengan 
pengamatan yang dilakukan oleh Laumonier (1989) di 
Sumatera, yang menemukan hutan sub-montana pada 

Tabel 1. Kerapatan, frekuensi dan dominasi dari tumbuhan pohon yang dijumpai di Stasiun Penelitian Cikaniki, Taman Nasional Gunung 
Halimun–Salak, Jawa Barat.  

N0 JENIS TUMBUHAN KERAPATAN 
(K) KR FREKUENSI 

(F) FR DOMINANSI 
(D) DR INP 

1 Altingia excelsa 0.115 11.475 0.700 13.462 0.3425 39.720 64.657 
2 Castanopsis javanica 0.098 9.836 0.300 5.769 0.2078 24.093 39.698 
3 Platea latifolia  0.098 9.836 0.500 9.615 0.0710 8.232 27.684 
4 Garcinia rostrata  0.098 9.836 0.500 9.615 0.0147 1.699 21.151 
5 Schima walichii 0.066 6.557 0.300 5.769 0.0321 3.722 16.049 
6 Eugenia lineata 0.066 6.557 0.300 5.769 0.0141 1.641 13.967 
7 Melanochyla caesa 0.049 4.918 0.300 5.769 0.0134 1.554 12.241 
8 Quercus lineata 0.033 3.279 0.200 3.846 0.0314 3.641 10.766 
9 Platea excelsa 0.049 4.918 0.200 3.846 0.0124 1.439 10.203 

10 Prunus arborea stipulacea 0.033 3.279 0.200 3.846 0.0187 2.171 9.296 
11 Eugenia altenuata 0.033 3.279 0.200 3.846 0.0165 1.915 9.040 
12 Horsfielda glabra 0.033 3.279 0.200 3.846 0.0106 1.233 8.358 
13 Calophylum sp 0.033 3.279 0.200 3.846 0.0082 0.954 8.079 
14 Castanopsis tungumut 0.033 3.279 0.100 1.923 0.0220 2.550 7.752 
15 Garcinia dioica 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0125 1.447 5.010 
16 Nothapoebe umbeliflora 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0108 1.258 4.820 
17 Polyathia laterifolia 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0069 0.805 4.367 
18 Prunus adenopoda 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0046 0.539 4.101 
19 Eugenia spicata 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0022 0.253 3.815 
20 Prismatomeris javanica 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0022 0.253 3.815 
21 Eugenia sp 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0021 0.239 3.802 
22 Acer laurinum 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0020 0.233 3.795 
23 Alserdaphne sp 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0018 0.207 3.770 
24 Helicopsis lancealata 0.016 1.639 0.100 1.923 0.0017 0.201 3.764 

      100.0   100.0   100.0 300.0 
et er p t n re t re ens re t do n ns re t N nde s n pent n .
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ketinggian sekitar 1000 m dpl., dijumpai 4 stratifikasi yang 
berbeda. Walaupun demikian jelas bahwa pada dua tingkat 
stratifikasi tertinggi (emergen) sulit dibedakan antara 
lapisan pertama dan kedua.   

Secara horizontal, struktur hutan ini dikuasai oleh 
dominansi jenis tumbuhan Altingia excelsa (39.72%), dan 
diikuti oleh jenis–jenis kodominan Castanopsis javanica 
(24.09%), Platea excelsa (8.23%), Schima walichii (3.72%),
Quercus lineata (3.64%)(Tabel 1) yang dilihat berdasarkan 
atas luas bidang dasar masing–masing jenis. Jenis–jenis 
tersebut umumnya mempunyai nilai penting yang tinggi 
karena termasuk jenis–jenis tumbuhan emergen. 
Tumbuhan yang termasuk emergen merupakan tumbuhan 
yang mampu tumbuh menjulang tinggi menerobos lapisan 
canopy hutan.  

Secara garis besar, hutan sub-montana tersebut masih 
dapat dikatakan sebagai hutan yang masih utuh (hutan 
primer) tetapi sedang dalam tahap suksesi sekunder karena 
dijumpai tumbuhan dari jenis tipe vegetasi sekunder seperti 
Macaranga sp.  

Mueller-Dombois & Ellenberg (1974) mengungkapkan 
bahwa stratifikasi biomasa dapat digunakan sebagai kriteria 
dalam klasifikasi bentuk kehidupan. Spektrum bentuk 
kehidupan ini dapat digunakan sebagai ide stratifikasi atau 
lapisan dalam komunitas. Stratifikasi biomasa dapat 
digunakan sebagai indikasi secara diagramatik, jika 
penutupan dan tinggi beberapa lapisan dapat digunakan 
sebagai data lapangan.  

Berdasarkan struktur vertikal, persentase penutupan 
tajuk dari jenis–jenis tumbuhan yang termasuk pohon (Ø > 
10 cm) sekitar 80%. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti 
bahwa 20% sisanya merupakan lahan terbuka, karena 
areal tersebut masih tertutup oleh jenis–jenis pohon dan 
tumbuhan dengan diameter < 10 cm.  

Ketersediaan cahaya merupakan faktor pembatas 
dalam pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi. 

Cahaya untuk fotosintesis merupakan komponen utama 
dalam respon regenerasi dinamika dan suksesi vegetasi 
hutan(Chazdon et al., 1995). Kita ketahui bahwa lingkungan 
cahaya dalam hutan tropik mempunyai peranan penting.  

Holscher et al. (2004) mengungkapkan tentang konversi 
hutan primer tropik ke tipe hutan sekunder. Hutan sekunder 
disominasi oleh jenis–jenis pohon dengan karakteristik 
fisiologi dengan laju pertumbuhan yang tinggi pada 
intensitas cahaya yang tinggi, fotosintesis maksimum tinggi 
dan laju respirasi pada saat “gelap” yang tinggi pula.  

Beberapa faktor yang berhubungan dengan dengan 
pola interaksi ekologi dan fisiologi dengan distribusi 
tumbuhan antara lain adalah: lingkungan mikro, yang akan 
membatasi jangkauan secara ekologi atau geografik; 
toleransi, yakni spesies akan melangsungkan kehidupan 
dan reproduksinya di bawah kondisi fisiologi tertentu; 
Plastisitas fisiologi, yakni setiap spesies mempunyai 
kapasitas terhadap morfologi dan fisiologi pada kisaran 
kondisi lingkungan tertentu; perbedaan ekotipe, yaitu setiap 
jenis secara genetik berbeda dalam ekotipe untuk 
beradaptasi secara lokal yang berpengaruh terhadap 
kondisi lingkungan (Hogan, 1996).   

Keragaman Fungsional  

Morfologi daun  
Hasil pengamatan terhadap morfologi daun 

menunjukkan bahwa luas daun spesifik (SLA, spesific leaf 
area) pada jenis Quercus lineata mempunyai nilai tertinggi 
(0.01153 g/cm2) diikuti dengan Eugenia lineata (0.00984), 
Garcinia rostrata (0.00821), dan Altingia lineata (0.00579). 
Sedangkan luas daun spterkecil diketahui terdapat pada 
jenis tanaman Renyung (Eugenia lineata) dengan luas 
rata–rata 10.06 cm2(Tabel 2).  

Tumbuhan dengan tipe vegetasi underlayer merupakan 
jenis–jenis yang tidak dapat tumbuh menembus lapisan 
canopy hutan, sedangkan tipe emergen akan mampu 
menembus lapisan canopy. Hal ini berpengaruh terhadap 
kebutuhan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman, misalnya ketersediaan intensitas 
cahaya matahari. Pada lapisan underlayer daun tumbuhan 
akan menerima cahaya matahari sangat terbatas 
dibandingkan dengan tumbuhan emergen yang secara 
langsung mempunyai ketersediaan cahaya tidak terbatas. 
Hal ini juga belaku terhadap ketinggian tempat dimana 
tumbuhan tersebut berada.  

Perbedaan secara signifikan ini, juga diikuti dengan 
hasil analisis bobot daun dan jumlah stomata. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa tumbuhan rasamala (Altingia excelsa)
mempunyai jumlah stomata lebih tinggi (85.10 per mm2)
dibandingkan dengan renyung (Eugenia lineata), Pasang 
(Quercus lineata), dan Kitamaga (Garcinia rostrata), yang 
masing–masing mempunyai jumlah stomata 74.4; 53.7; dan 

Tabel 2. Morfologi daun dan jumlah stomata beberapa jenis tumbuhan dari beberapa tipe vegetasi.   
Jenis tumbuhan Luas daun (cm2) Jumlah stomata Tipe vegetasi 

 P L Luas  
Bobot 

daun (g) 
Luas daun  

spesifik (g/cm2) (mm2)
Kitamaga       
(Garcinia rostrata) 9.24 4.38 24.53bc  0.201b 0.00821c 18.4d

Renyung       

Underlayer 

(Eugenia lineata)  6.21 2.71 10.06d 0.099 c 0.00984b 74.4b

Rerata      17.30 0.00984 x  46.4 x  
Rasamala             
(Alitinga excelsa) 9.10 4.10 22.77c 0.132bc 0.00579d 85.1a

Pasang        

Emergen 

(Quercus lineata) 14.1 8.48 84.70a 0.977a 0.01153a 53.7c

Rerata      53.74 0.00866 x  69.4 x  

Gambar 1. Hubungan antara diameter dan tinggi tanaman 
dalam stratifikasi pohon.   
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18.4). Menurut Richard (1954) dalam Calevier (1996) 
mengungkapkan bahwa ukuran daun berubah dengan 
ketinggian secara vertikal (seperti adanya lapisan vegetasi) 
di ekosistem hutan hujan pegunungan dan hutan hujan 
dataran rendah.  

Tumbuhan Altingia excelsa mempunyai jumlah stomata 
tertinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Keberadaan 
somata berkaitan dengan proses evolusi tumbuhan yang 
berlangsung akibat ketersediaan air yang terbatas, 
sehingga tumbuhan akan mengatur kebutuhan air dengan 
cara membatasi jumlah stomata. Tumbuhan mengalami 
evolusi panjang yang berasal dari tumbuhan air. Umumnya 
tumbuhan air mempunyai stomata lebih banyak 
dibandingkan dengan tumbuhan terestrial. Hal ini menarik 
karena tumbuhan air mempunyai stomata pada permukaan 
atas dan bawah daun, sedangkan tumbuhan terestrial yang 
hidup saat ini sebagian besar hanya mempunyai stomata 
pada permukaan bawah daun.  

Hasil pengamatan pada tumbuhan 4 jenis pohon 
tersebut menunjukkan bahwa tidak dijumpai stomata pada 
permukaan atas daun, hal ini merupakan proses 
penyesuaian tumbuhan terhadap ketersediaan air. 
Umumnya tumbuhan yang mampu tumbuh sebagai 
tumbuhan emergen mempunyai jumlah stomata lebih 
sedikit dengan tingkat ketebalan daun yang relatif kecil. 
Pada Altingia excelsa jumlah stomata lebih banyak, namun 
mempunyai luas daun spesifik yang lebih kecil 
dibandingkan dengan jenis tumbuhan lainnya.  

Lain halnya dengan Quercus lineata yang mempunyai 
luas daun spesifik yang besar (0.01153 g/cm2), namun 
beradaptasi dengan cara membentuk stomata dalam 
jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan Altingia 
excelsa dan Eugenia lineata. Oleh karena itu Quercus 
lineata yang merupakan tipe vegetasi emergen akan 
mengurangi penguapan dengan cara membentuk stomata 
dalam jumlah yang lebih sedikit.    

Variasi pada ukuran daun dengan adanya ketinggian 
secara vertikal pada hutan berkabut di Venesuela, 
berhubungan dengan keseimbangan antara proses 
fotosintesis tumbuhan secara umum dan pemanfaatan 
energi untuk air dalam proses transpirasi (Calevier, 1996). 
Variasi ukuran daun terhadap fungsi besarnya helaian 
dianalisis oleh Parkhurs & Loucks (1971) dengan 
pendekatan metode ekofisiologi yang mengasumsikan 
ukuran daun terhadap optimalisasi efisiensi penggunaan air 
(WUE, water-use efficiency).  

Menurut Donovan et al. (2007) efisiensi penggunaan air 
diharapkan berpengaruh terhadap kesegaran tumbuhan 
dan hal ini merupakan salah satu faktor dalam seleksi alam 
pada habitat yang tergolong kering. Walaupun banyak 
kajian mengenai hal ini, namun hanya sedikit yang 
menghubungkan WUE pada kesegaran tumbuhan. Lebih 

lanjut, penentuan WUE apakah secara langsung maupun 
tidak langsung mempunyai hubungan fungsional di 
lapangan diperoleh hasil yang tidak konsisten. Penelitian 
terhadap tanaman Helianthus anomalus dan H. deserticola 
secara langsung diketahui WUE rendah. Data 
menggunakan analisis fenotipik dengan biomasa vegetatif. 
Hal ini juga untuk melihat hubungan terhadap nitrogen, luas 
dan sukulensi. Pada tumbuhan Helianthus anomalus WUE 
rendah, namun diketahui nitrogennya tinggi. Hal ini 
kemungkinan karena tumbuhan membuang air untuk 
meningkatkan pengiriman nitrogen melalui aliran 
transpirasi.  

Selain temperatur, 4 faktor lingkungan lain yang 
berperan terhadap reduksi ukuran daun dengan 
meningkatnya ketinggian adalah: 1) ketersediaan air tanah 
sepanjang tahun, 2) frekuensi pengembunan yang 
mengalami peningkatan cukup besar, 3) daun kanopi yang 
besar pada daerah yang tinggi berpengaruh besar terhadap 
nitrogen dan unsur hara lain yang mungkin tidak tersedia. 
Terbatasnya ketersediaan N menurunkan perkembangan 
daun, menghasilkan daun yang lebih kecil. Daun yang 
besar rata–rata meningkatkan LAI, namun 
kelangsungannya tidak ekonomis dengan adanya cahaya 
matahari dan ketersediaan unsur hara pada daerah yang 
tinggi, dan 4) lingkungan bebas angin pada hutan berkabut 
mungkin menyeleksi untuk daun yang kecil dimana tidak 
adanya gerakan yang besar akibat angin.  

Efisiensi pemanfaatan nitrogen  
Hasil pengamatan terhadap kandungan nitrogen daun 

menunjukkan bahwa pada tumbuhan dengan tipe vegetasi 
emergen mempunyai kandungan nitrogen lebih tinggi 
dibandingkan dengan tipe vegetasi dibawah naungan 
(underlayer). Secara signifikan, kandungan nitrogen daun 
dewasa pada tanaman Altingia excelsa (1.85±0.06) dan 
Quercus lineata (1.80±0.06) menunjukkan nilai tertinggi 
dibandingkan dengan tanaman Garcinia rostrata dan 
Eugenia lineata (Tabel 3).  

Hasil analisis pada daun tua menunjukkan bahwa pada 
tanaman Quercus lineata mempunyai jumlah nitrogen yang 
lebih tinggi. Hasil ini berbeda dengan pengamatan yang 
dilakukan oleh Tateno & Kawaguchi (2002) yang 
melakukan penelitian pada beberapa jenis tumbuhan 
canopy dan subcanopy. Menurut Tateno & Kawaguchi 
(2002) konsentrasi nitrogen (Nc) pada daun dewasa lebih 
rendah pada canopy dibandingkan pohon subcanopy. 
Walaupun demikian, hasil yang sama diperoleh pada 
jumlah nitrogen yang diserap kembali oleh tumbuhan. Ratio 
N yang diserap kembali pada daun yang tua terhadap 
kandungan N pada daun yang hijau lebih tinggi pada pohon 
canopy dibandingkan subcanopy. Lebih lanjut menurut 
Cardenas & Campo (2007), konsentrasi nitrogen pada daun 

dewasa untuk setiap tipe vegetasi berbeda. Daun 
dari tumbuhan suksesi-awal mempunyai 
konsentrasi nitrogen tinggi dibandingkan dengan 
hutan primer dan hutan suksesi-akhir.  

Jumlah nitrogen daun yang diserap kembali 
oleh tumbuhan bervariasi dari keempat jenis 
tumbuhan tersebut. Namun jika dilihat dari tipe 
vegetasi, tumbuhan emergen mampu menyerap 
kembali nitrogen lebih besar dibandingkan 
tumbuhan underlayer. Tumbuhan emergen A. 
excelsa mampu menyerap nitrogen lebih besar 
dibandingkan dengan Q. lineata.

Kandungan nitrogen daun dewasa tertinggi 
dijumpai pada jenis–jenis tumbuhan emergen (A. 
excelsa dan Q. lineata) dibandingkan dengan 

Tabel 3. Kandungan nitrogen dan efisiensi penggunaannya beberapa jenis 
tumbuhan pada tipe vegetasi yang berbeda di TNGHS, Jawa Barat.  

N daun (%) RN  NUE Tipe  
vegetasi 

Jenis  
Tumbuhan Tua  Dewasa  (%)   

nder er t
Garcinia rostrata ab

en n
Eugenia lineata a

Rerata 0.00984    19.34 25.67
er en s

Altingia excelsa d ab

s n
Quercus lineata b

Rerata 0.00866   23.64 30.70 
eter n n: SLA: specific leaf area (luas daun spesifik)  RN: resorpsi nitrogen; NUE: nitrogen-

use efficiency  
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tumbuhan tipe bawah naungan (underlayer)(G. rostrata dan 
E. lineata). Demikian pula dengan kandungan nitrogen 
pada daun tua. Penyerapan nitrogen tertinggi dijumpai pada 
tanaman A. excelsa yang mencapai 28.19%, disusul 
dengan tumbuhan E. lineata (23.81%), Q. lineata (19.09%) 
dan G.  rostrata (14.87%). Dari empat jenis tumbuhan 
tersebut rata–rata tipe vegetasi emergen mempunyai NUE 
(nitrogen-use efficiency) tinggi dibandingkan dengan tipe 
bawah naungan (underlayer). Nilai NUE tertinggi dijumpai 
pada tumbuhan E. lineata (107.32), sedangkan A. excelsa,
G. rostrata, dan Q. lineata masing–masing 78.02,  75.54, 
dan 68.86.  

Menurut Cardenas & Campo (2007), resorpsi nitrogen 
bervariasi untuk setiap jenis tumbuhan yang berkisar antara 
16–42%, sedangkan menurut Singh et al., (2005) rata–rata 
tumbuhan menarik sekitar 50% nitrogen daun dan fosfor, 
namun variasi tiap jenis berkisar antara 5–80% nitrogen 
daun dan 0–95% fosfor daun.  

Tingginya nilai NUE dipengaruhi oleh banyak faktor, 
diantaranya adalah ketersediaan nitrogen tanah, cahaya, 
temperatur, kapasitas fotosintesis, musim dan lain 
sebagainya. Efisiensi penggunaan nitrogen meningkat 
dengan menurunnya ketersediaan nitrogen tanah (Tateno & 
Kawaguchi, 2002; Singh et al., 2005). Peningkatan ini 
mungkin rendahnya konsentrasi nitrogen pada jaringan 
hidup, dan merupakan hasil dari penyerapan kembali 
nitrogen (Tateno & Kawaguchi, 2002). Dari studi 
sebelumnya diketahui bahwa menurunnya konsentrasi 
nitrogen jaringan tumbuhan ketersediaan nitrogen tanah 
juga rendah (Hikosaka et al., 1994; Hikosaka & Hirose, 
2000).  

Beberapa peneliti telah melakukan pengamatan 
terhadap pengaruh peningkatan cahaya pada gradien 
vertikal dengan komunitas hutan terhadap efisiensi 
penggunaan nitrogen daun pada tingkat pohon secara 
individu. Menurut Tateno & Kawaguchi (2002), kandungan 
nitrogen daun dewasa (mature) dan tua (senescent) pada 
pohon canopy dan subkanopy, terutama pada tumbuhan 
coniferous (Podocarpus nagi) dan jenis tumbuhan kayu 
Neolitsea aciculata. Dari hasil pengamatan NUE diketahui 
lebih tinggi pada pohon canopy (N. aciculata), walaupun 
demikian laju mineralisasi nitrogen tanah pada canopy dan 
subcanopy tidak ada perbedaan secara signifikan.  

Hikosaka & Hirose (2000) menghubungkan antara 
nitrogen dan kapasitas fotosintetik mengungkapkan bahwa 
kapasitas fotosintetik per unit nitrogen daun sangat 
bervariasi setiap jenis dari habitat yang berbeda dan 
hubunganya dengan karakteristik ekologi secara umum, 
seperti rentang waktu hidup daun dan massa daun per 
satuan luas.  

Jika ketersediaan nitrogen rendah, maka efisiensi 
penyerapan kembali nitrogen tinggi (Tateno & Kawaguchi, 
2002; Yasumura et al., 2002; Singh et al., 2005; Hikosaka, 
2005). Killingback (1996) dalam Hikosaka (2005) 
konsentrasi nitrogen terhadap luas dasar atau masa daun 
yang mati. Hasil survey, diketahui bahwa sekitar 0.7% atau 
0.5 g/m2 pada titik akhir daun tumbuhan dengan kandungan 
nitrogen pada daun yang mati lebih tinggi dibandingkan 
jumlah perkiraan resorpsi nitrogen.  

Singh et al. (2005) penyerapan kembali unsur hara 
utama pada daun yang akan luruh merupakan salah satu 
kunci dalam proses penghematan tumbuhan. Proses ini 
mereduksi unsur hara yang hilang melalui runtuhnya 
seresah ke permukaan lapisan bawah hutan. Unsur hara 
tesebut akan diangkut kembali ke jaringan baru seperti 
daun dan struktur reproduksi atau disimpan untuk 
digunakan kemudian. Cardenas & Campo (2007), 

mengungkapkan bahwa jika tidak diserap, sirkulasi melalui 
seresah yang gugur akan membutuhkan waktu yang lama 
untuk dapat diserap kembali oleh tumbuhan.   

Hikosaka (2005) dan Cardenas & Campo (2007) 
menjelaskan bahwa nitrogen merupakan salah satu unsur 
penting yang membatasi pertumbuhan tanaman pada 
berbagai ekosistem, oleh karena itu tumbuhan 
membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang besar, terutama 
dalam proses fotosintesis. Pada tingkat spesies, hubungan 
antara kapasitas fotosintesis dan kandungan nitrogen pada 
daun sangat penting. Laju fotosintesis pada canopy 
meningkat pada saat kandungan nitrogen meningkat. Pada 
canopy tumbuhan mengalokasikan nitrogen pada daun 
cukup banyak (seperti daun diperuntukkan dalam PFD), 
mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi. Dengan 
meningkatnya PFD, kandungan nitrogen optimal akan 
menghasilkan produktivitas fotosintesis per unit nitrogen 
yang meningkat.  

Dalam pengaturan penuaan daun, tumbuhan memilih 
faktor laju penuaan daun dengan lingkungan cahaya. 
Dalam teori alokasi nitrogen daun, retranslokasi dari tempat 
ternaungi ke daun yang terkena cahaya akan meningkatkan 
keuntungan fotosintesis tumbuhan secara menyeluruh. 
Hirose et al. (1988) dalam Hikosaka (2005) 
mengungkapkan bahwa pada tumbuhan herba perenial 
Lysimachia vulgaris, dengan densitas tumbuhan yang 
berbeda dan terdapatnya perbedaan secara vertikal 
kandungan nitrogen daun berbeda pada tempat yang 
padat. Hal ini menguntungkan daun yang ternaungi untuk 
memindahkan nitrogen. Dalam penelitian lain, diketahui 
lebih jelas bahwa nitrogen di pindahkan dari daun pada 
naungan ke daun yang tidak ternaungi (Hikosaka, 2005). 
Beberapa hasil penelitian mungkin bertentangan dengan 
hasil ini, karena daun yang ternaungi mungkin menunda 
penuaan. Penuaan daun yang ternaungi dipengaruhi oleh 
cara daun tersebut ternaungi, misalnya sebagian atau 
keseluruhan daun.  

Retranslokasi nitrogen daun yang tua dipengaruhi tidak 
hanya status fisiologi daun, tetapi lebih dari itu adalah 
perkembangan kebutuhan organ ketika tumbuhan 
pertumbuhannya cepat. Banyak nitrogen dibutuhkan untuk 
membentuk jaringan baru dengan mempercepat penuaan 
pada daun yang tua. Pada saat semua daun ternaungi, 
pertumbuhan tanaman dibatasi oleh cahaya. Retranslokasi 
dari daun yang tua mungkin lambat dengan aktivitas 
penyerapan yang rendah, namun disaat daun yang lain 
ternaungi maka proses retranslokasi akan dipercepat 
karena tuntutan kebutuhan nitrogen untuk perkembangan 
organ (Hikosaka, 2005).  

Kekurangan nitrogen diketahui mempercepat penuaan 
daun. Hal ini berhubungan dengan tuntutan kebutuhan 
nitrogen terhadap penyerapan organ. Untuk membuat 
jaringan baru, tumbuhan mempunyai 2 sumber nitrogen 
(gambar 2). Pertama, diserap oleh akar dan yang lain 
retranslokasi dari organ yang tua. Jika laju penyerapan 
nitrogen dari akar rendah, maka penyerapan organ akan 
mempercepat penuaan pada daun yang tua karena 
tuntutan kebutuhan nitrogen.  

Ono et al. (1996) dalam Hikosaka (2005) menunjukkan 
bahwa defisiensi nitrogen pada organ baru bervariasi 
dengan perkembangan kebutuhan dan laju penyerapan 
nitrogen serta laju penuaan daun yang dihubungkan 
dengan defisiensi nitrogen. Studi ekologi secara umum 
menunjukkan bahwa masa hidup daun yang panjang pada 
pertumbuhan tanaman di bawah kondisi ketersediaan unsur 
hara yang rendah, yang mana nampak bahwa adanya 
kontradiksi hasil dari studi fisiologi. Hal ini berhubungan 
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dengan perbedaan defisiensi nitrogen. Umumnya, 
tanggapan hasil berbeda antara studi ekologi dan fisiologi 
terhadap tanggapan pada defisiensi unsur hara. Umur daun 
merupakan pengaruh yang signifikan terhadap fotosintesis 
ketika faktor–faktor lingkungan tidak berubah. Daun yang 
tua pada Ipomoea tricolor pertumbuhannya mendatar untuk 
menghindari keuntungan naungan. Ketika semua daun 
nampak tersinar secara menyeluruh, alokasi nitrogen daun 
dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara.  

Dengan ketersediaan nitrogen yang rendah, nitrogen 
akan ditranslokasikan kembali dari daun tua menuju daun 
yang lebih muda. Hal ini nampak jelas pada perbandingan 
daun yang muda dan tua sangat jauh, yang mana pada 
daun yang tua mengandung jumlah N yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan daun yang muda.  

Hikosaka (2005) mengatakan bahwa alokasi nitrogen 
pada daun I. tricolor, menunjukkan bahwa daun yang tua 
pada tumbuhan mengandung nitrogen yang tinggi tanpa 
naungan, walaupun demikian jumlahnya kecil dalam hal 
protein–protein fotosintesis, seperti RuBP carboksilase, 
sitokrom f dan fotosistem, yang berperan terhadap 
kapasitas fotosintesis. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
adanya nitrogen yang tinggi pada daun tua, tidak berarti 
mempunyai kapasitas fotosintesis yang tinggi pula.  

Pola penuaan daun pada jenis tumbuhan kayu yang 
sedang tumbuh tidak sama dengan jenis tumbuhan 
herbaceous. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain 
adalah kondisi suhu lokal dan masa hidup daun yang lama. 
Pada kondisi ini, penurunan kapasitas fotosintesis tidak 
dibutuhkan sehubungan dengan kandungan nitrogen daun 
(Hikosaka, 2005). Walaupun demikian dari hasil 
pengamatan, dari jenis yang sama didapat bahwa kapasitas 
fotosintesis berangsur–angsur menurun ketika kandungan 
nitrogen relatif konstan sebelum masa hidup daun berakhir. 
Beberapa penyebab penurunan kapasitas fotosintesis pada 
sejumlah spesies tumbuhan belum diketahui. Hal ini 
mungkin diatur oleh beberapa faktor kapasitas fotosintesis, 
antara lain adalah umur dan degradasi protein yang 
dikontrol oleh hubungan antara sumber penyerapan 
(Hikosaka, 2005). Pada akhir pertumbuhan tanaman daun 
tua selalu dikaitkan dengan re-alokasi nitrogen sebab 
tingginya laju pertumbuhan membutuhkan re-translokasi 
nitrogen dari daun tua.  

Menurut Norby et al. (2000), Hikosaka (2005) dan Singh 
et al. (2005) jika nitrogen sebagai unsur terbatas pada 
sejumlah tumbuhan, re-siklus nitrogen akan sangat penting 
bagi tumbuhan. Bahkan Hikosaka (2005) menyatakan jika 
resorpsi nitrogen tidak berlangsung, maka pertumbuhan 
tanaman akan dihentikan sementara.  

Tateno & Kawaguchi (2002) peningkatan NUE 
bertentangan dengan defisiensi nitrogen tanah. Tingginya 
NUE pada tumbuhan tipe canopy P. nagi  dan N. aniculata
dimungkinkan karena nitrogen tanah terbatas dibandingkan 
subcanopy. Walaupun semua tumbuhan hidup dalam 
kondisi ketersediaan nitrogen yang sama. Kull et al. (1995) 
dalam Tateno & Kawaguchi (2002) membandingkan NUE 
dari 3 lapis pohon, yakni pohon, herba dan mass layer.   

Cardenas & Campo (2007) mengungkapkan bahwa 
penghematan unsur hara sangat penting untuk tumbuhan 
pada lingkungan yang miskin unsur hara. Penghematan ini 
dapat digunakan untuk memanipulasi konsentrasi unsur 
hara pada bagian yang akan digugurkan. Dalam hal ini 
penyerapan unsur hara selama daun mengalami penuaan 
sangat penting untuk penghematan unsur hara. 
Penyerapan unsur hara dari daun yang tua merupakan 
suatu tingkat kemampuan tumbuhan untuk menurunkan 
konsentrasi unsur hara pada daun sebelum digugurkan.  

KESIMPULAN 

Hasil analisis vegetasi pohon di TNGHS, Jawa Barat 
dijumpai 24 jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan 
diantaranya mempunyai nilai indeks nilai penting tinggi 
yakni Altingia excelsa (64,657), Castanopsis javanica 
(39,698), Platea latifolia (27.684), Garcinia rostrata 
(21.151), Schima walichii (16,049), Eugenia lineata 
(13,967), Melanochyla caesa (12.241), Quercus lineata 
(10.766), dan Platea excelsa (10.766).  

Kandungan nitrogen daun dewasa pada beberapa jenis 
tumbuhan menunjukkan bahwa tipe vegetasi emergen 
mengandung nitrogen lebih tinggi dibandingkan dengan 
underlayer. Efisiensi penggunaan nitrogen tertinggi dijumpai 
pada tanaman A. excelsa yang mencapai 39.10%,  disusul 
dengan tumbuhan E. lineata (34.04%), Q. lineata (22.29%) 
dan G.  rostrata (17.29%). Walaupun tidak signifikan, 
tumbuhan dengan tipe vegetasi emergen mempunyai NUE 
rata–rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe bawah 
naungan (underlayer).  

  DAFTAR PUSTAKA 

Allen, S.E., H.M. Grimshaw., J.A. Parkinson, and C. Quarmby. 1974. 
Chemical analysis of ecological materials. Blackwell Scientific 
Publications. Oxford. Pp: 184–206.  

Anonimous. 2006. Laporan kegiatan monitoring plot permanen di resort 
Cikaniki, TNGHS tahun 2006. Seksi Konservasi Wilayah II Bogor, Balai 
TNGHS, Jawa Barat.  

Birk, E.M., and P.M. Vitousek. Nitrogen availability and nitrogen use efficienc 
in loblolly pine stands. Abstract. Ecology. 67(1): 69–79.  

Bregard, A., G. Belanger, and R. Michaud. 2000. Nitrogen use efficiency and 
morphological characteristics of Timothy populations selected for low 
and high forage nitrogen consentration. Crop Science. 40: 422–429.  

Calevier, J. 1996. Environmental factors and ecophysiological processes 
along altitudional gradient in wet tropical mountains. In: Tropical Forest 
Plant Ecophysiology. (Mulkey, S.S., R.L. Chazdon, A.P. Smith, Eds.). 
Cahpman & Hall, Avenue. New York. Pp: 399–439.    

Cardenas, I. and J. Campo. 2007. Foliar nitrogen and phosphorous resoption 
and decomposition in the nitrogen-fixing tree Lysiloma microphyllum in 
primary and secondary seasonally tropical dry forests in Mexico. Journal 
of Tropical Ecology. 23: 107–113.  

Chazdon, R., R. Pearcy., D. Lee, and N. Fetcher. 1996. Photosyntetic 
responeses of tropical forest plant ecophysiology In: Tropical Forest 
Plant Ecophysiology. (Mulkey, S.S., R.L. Chazdon, A.P. Smith, Eds.). 
Cahpman & Hall, Avenue. New York. Pp: 5–55.   

Craine, J.M. and M.C. Mack. 1998. Nutrients in Senescent leaves: Comment. 
Ecology. 79:1818–1820.  

Donovan, L.A.,  S.A. Dudley, D.M. Rosenthal and F. Ludwig. 2007. 
Phenotypic selection on leaf water use efficiency and related 
ecophysiological traits for natural populations of desert sunflowers. 
Abstract. Oecologia. 152(1): 13–25.  

Durand, L.Z., and G. Goldstein. 2004. Photosynthesis, photoinhibition, and 
nitrogen use efficiency in native and invasive tree fern in Hawaii. 
Oecologia. 126(3): 345–354.  

Green, D.S., J.E. Erickson, and E.L. Kruger. 2003. Foliar morphology and 
canopy nitrogen as predictors of light–use efficiency in terrestrial 
vegetation. Agicultural and Forest Meteorology. 115: 153–171.   

Hikosaka, K. and T. Hirose. 2000. Pothosyntetic nitrogen use efficiency in 
evergreen broad-leaved woody species coexisting in awarm-temperate 
forest. Tree physiology. 20: 1249–1254.  

Hikosaka, K. 2005. Leaf canopy as a dynamic system: ecophysiology and 
optimality in leaf turnover. Annals of botany. 95(3): 521–533.    

Hogan, K.P. 1996. Ecotypic variation in the physiology of tropical plants. In: 
Tropical Forest Plant Ecophysiology. (Mulkey, S.S., R.L. Chazdon, A.P. 
Smith, Eds.). Cahpman & Hall, Avenue. New York. Pp: 497–530.    

Holscher, D., C. Leuschner, K. Bohman, M. Hagemeier, J. Juhrbandt, and S. 
Tjitrosemito. 2005. Leaf gas exchange of trees in old-growth and young 
secondary forest stands in Sulawesi, Indonesia. Trees 

Holscher, D., C. Leuschner, K. Bohman, J. Juhrbandt, and S. Tjitrosemito. 
2004. Photosyntetic characteristics in relation to leaf traits in eight co-
existing pioneer tree species in Central Sulawesi, Indonesia. Journal of 
Tropical Ecology. 20: 157–164.  

Laumonier, Y. 1989. The vegetation of Sumatera. SEAMEO–BIOTROP, 
Bogor. Indonesia.  

Muller–Dombois, D., and H. Ellenberg. 1974. Aims and methods of 
vegetation ecology. John Wiley & Sons, New York.  



BIODIVERSIT AS  Vol. 8, No. 4, Oktober 2007, hal. 287-294 294

Nielsen, R.L. 2006. N loss mecha nism and nitrogen use effisiency. Purdue 
Nitrogen Management Workshops. Purdue University.  p: 1–5.  

Norby, R.J., T.M. Long, J.S. Hartz–Rubin, and E.G. O’Neill. 2000. Nitrogen 
resorption in senescing tree leaves in a warmer, CO2-enriched 
atmosephere. Plant and Soil. 224: 15–29.  

Oguchi, R., K. Hikosaka, T. Hiura and T. Hirose. 2006. Leaf anatomy and 
light acclimation in woody seedlings after gap formation in a cool-
temperate deciduous forest. Oecologia. 149(4): 571–582.  

Pérez, C.A., J.J. Armesto, C. Torrealba and M.R. Carmona. 2003. Litterfall 
dynamics and nitrogen use efficiency in two evergreen temperate 
rainforests of southern Chile. Abstract. Austral Ecology 28 (6): 591–600.  

Robinson, D.E., R.G. Wagner, F.W. Bell, and C. J. Swanton. 2001. 
Photosynthesis, nitrogen-use efficiency, and water-use efficiency of jack 
pine seedlings in competition with four boreal forest plant species. 
Abstract. Can. J. For. Res. 31(11): 2014–2025.  

Singh, S.P. K. Bargali, A. Joshi and S. Chaudhry. 2005. Nitrogen resorption 
in leaves of tree and shrub seeedlings in response to increasing soil 
fertility. Current Science. 89(2): 389–396.  

Sulaeman, Suprapto dan Eviati. 2005. Petunjuk teknis analisis kimia tanah, 
tanaman, air dan pupuk. Balai penelitian tanah, Balitbang Pertanian. 
DEPTAN, Bogor. Pp: 47–56.  

Taiz, L., and E. Zieger. 1991. Plant Physiology. The Benjamin/Cumming 
Publishing Company, Inc. California. Pp: 292–307.   

Tateno, R. and H. Kawaguchi. 2002. Differences in nitrogen use efficiency 
between leaves from canopy and subcanopy trees. Ecological Research 
17(6): 695–704.  

Triono, T., N. Keiji., G.N.S. Mulcahy., O. Seiji., A. Muzakkir, A. Supriatna, 
and Sopian. 2002. A guide to Cikaniki–Citalahap looptrail Gunung 
Halimun National Park, West Java, Indonesia. Biodiversity Conservation 
Project–JICA.   

van Steenis, C.G.G.J. 2006. Flora Pegunungan Jawa (penerjemah dan 
penyunting oleh J.A. Kartawinata). Penerbit LIPI–Bogor, Indonesia.  

Yasumura, Y., K. Hikosaka, K. Matsui, and T. Hirose. 2002. Leaf-level 
nitrogen-use efficiency of canopy and understorey species in a beech 
forest. Functional Ecology.16(6): 826–834.  



B I O D I V E R S I T A S ISSN: 1412-033X
Volume 8, Nomor 4 Oktober 2007 
Halaman: 295-299 

Alamat Korespondensi: 
Jl. Airlangga no. 4-6 Surabaya 
Telp.: +62-031.5342557. Faks. +62-031.5032557 
Email : - 

Pengaruh -Naphtaleneacetic Acid (NAA) Terhadap
Embriogenesis Somatik Anggrek Bulan

Phalaenopsis Amabilis (L.) Bl 
The influence of -Naphtaleneacetic Acid (NAA) on somatic embryogenesis moon 

orchid Phalaenopsis amabilis (L.) Bl.  

EDY SETITI WIDA UTAMI1,, ISSIREP SUMARDI2, TARYONO3, ENDANG SEMIARTI4
1)Laboratorium Biologi Reproduksi, Fakultas MIPA UNAIR Surabaya 60282  

2)Laboratorium Anatomi Tumbuhan, Fakultas Biologi UGM Yogyakarta 55282  
3)Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan, Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta 55282 

4)Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan, Fakultas Biologi UGM Yogyakarta 55282. 

Diterima: 30 Mei 2007. Disetujui: 26 September 2007. 

ABSTRACT 

An experiment to analyze the effect of plant growth regulator -Naphtaleneacetic Acid (NAA) on somatic embryogenesis moon orchid Ph 
amabilis (L.) Bl. was 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 0,1 mg/L, 1 mg/L, 2 mg/L, 3 mg/L, and 4 mg/L NAA. The explants were cultured in medium NP 
without NAA were used as control. The formation of embryogenic callus was observed every day, while the formation of somatic embryo 
was observed every week for 6 week using a dissecting microscope. The result showed that somatic embryogenesis Ph amabilis (L.) Bl 
were influenced by plant growth regulator NAA. Explants were cultured in medium NP without NAA didn’t  embryo formed, while explants 
were cultured in medium NP added with 2 mg/L, 3 mg/L, and 4 mg/L NAA embryo formed at embryogenic callus appear. These somatic 
embryos formed as an indirect via callus phase. 
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PENDAHULUAN 

Embriogenesis somatik atau embriogenesis aseksual 
adalah proses dimana sel-sel soma berkembang menjadi 
embrio melalui tahap-tahap morfologi yang khas tanpa 
melalui fusi gamet (Tautorus et al., 1991 dalam Toonen dan 
de Vries, 1996). Embrio somatik yang berasal dari kultur 
sel, jaringan, atau organ dapat terbentuk secara langsung 
dan tidak langsung. Embrio somatik yang terbentuk secara 
langsung meliputi pembentukan embrio dari sel tunggal 
atau kelompok sel yang menyusun jaringan eksplan tanpa 
melalui pembentukan kalus, sedangkan embrio yang 
terbentuk secara tidak langsung adalah pembentukan 
embrio melalui fase kalus (Dixon, 1985). 

Aplikasi embrio somatik selain untuk mikropropagasi 
dan untuk pelestarian plasma nutfah (Hartman et al., 1997) 
dapat juga digunakan untuk mendukung program 
pemuliaan tanaman (Komamine et al, 2005). Saat ini 
embrio somatik mendapat perhatian yang besar di bidang 
bioteknologi tanaman, yaitu untuk regenerasi tanaman 
transgenik dan produksi biji sintetik atau artificial seed
(Brischia et al., 2002; Mamiya & Sakamoto, 2001; Nieves et 
al., 2001; Sicurani et al., 2001). Melalui DNA rekombinan, 

penggunaan struktur embrio somatik lebih disukai karena 
tanaman berasal dari sel tunggal (satu sel), sehingga akan 
memberikan hasil yang lebih tinggi dengan mengurangi 
terjadinya chimera (Bajaj, 1995; Ellis, 1995).  

Keberhasilan embriogenesis melalui kultur in vitro
dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor dimaksud 
adalah: (1) genotip tanaman donor, (2) kondisi fisiologis 
tanaman donor (Jimenez & Victor, 2001), (3) jenis medium 
dan kondisi fisik medium, (4) lingkungan kultur, dan (5) Zat 
Pengatur Tumbuh (ZPT) (Borries et al., 1999; Zhang et al., 
2000). 

Zat pengatur tumbuh merupakan salah satu faktor yang 
menentukan keberhasilan embriogenesis somatik, seperti 
auksin (Chen & Chang, 2001; Tokuhara & Mii, 1993; 
Tokuhara & Mii, 2001) dan sitokinin (Chen & Chang, 2001; 
Kuo et al., 2005; Murty & Pyati, 2001; Park et al., 2003). 

Auksin merupakan salah satu ZPT yang sangat 
berperan dalam berbagai proses perkembangan tumbuhan, 
seperti pembelahan dan pemanjangan sel (Davies, 1995), 
diferensiasi sel dan inisiasi pembentukan akar lateral 
(Bhalerao et al., 2002; Reed et al., 1998; Guilfoyle et al., 
1998), pembesaran sel (Stern et al., 2003); dominansi 
apikal (Thimann & Skoog, 1934 dalam Hopkins, 1995), 
perkembangan pembuluh (jaringan pengangkut) (Mattsson 
et al., 1999), perkembangan aksis embrio (Friml et al.,
2003), tropisme (Friml et al., 2002), serta perkembangan 
embrio (Mc Glasson, 1978 dalam Ludford, 1990) 

Peran auksin dalam embriogenesis somatik antara lain 
untuk inisiasi embriogenesis somatik (Chough & Khurana, 
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2002), induksi kalus embriogenik (Chithra et al., 2005; 
Dudits et al., 1995; Vargas et al., 2005), prolifersai kalus 
embriogenik (Huan et al., 2004), induksi embrio somatik 
(Shinoyama et al., 2004).

Penelitian embriogenesis somatik khususnya pada 
anggrek bulan spesies Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. belum 
pernah dilaporkan. Chen dan Chang (2004) meneliti 
embriogenesis dari eksplan protokorm, namun 
menggunakan anggrek hibrid Ph amabilis var. Formosa 
Shimadzu. Kuo et al., (2005) meneliti embriogenesis 
langsung dari eksplan daun, namun menggunakan anggrek 
hibrid Phalaenopsis Little Steve. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh NAA terhadap embriogenesis 
somatik anggrek bulan spesies Ph amabilis (L) Bl secara in
vitro.

BAHAN DAN METODE 

Bahan penelitian 
Untuk penelitian ini sebagai sumber eksplan adalah 

plantlet Ph amabilis (L.) Bl hasil kultur in vitro biji umur 12 
bulan,  yang diperoleh dari Pusat Anggrek Royal Orchid, 
Prigen, Jawa Timur. Eksplan yang dipakai adalah bagian 
pangkal helaian daun urutan ke 2 dari pucuk. Bahan kimia 
penyusun media New Phalaenopsis (NP) menurut Islam et 
al.(1998), dan zat pengatur tumbuh -Naphthalenacetic 
Acid (NAA).

Rancangan penelitian  
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), dengan sampel sebanyak 180 eksplan yang 
dikelompokkan secara acak menjadi 6 kelompok. Setiap 
kelompok terdiri atas 30 eksplan yang ditanam dalam 6 
botol kultur, setiap botol kultur berisi 5 eksplan. Pemberian 
perlakuan pada masing-masing kelompok adalah sebagai 
berikut:
Kelompok I   :  eksplan ditanam dalam media NP tidak diberi 

NAA (kelompok kontrol) 
Kelompok II  : eksplan ditanam dalam media NP + 0,1 mg/L 

NAA
Kelompok III : eksplan ditanam dalam media NP + 1,0 mg/L 

NAA
Kelompok IV : eksplan ditanam dalam media NP + 2,0 mg/L 

NAA
Kelompok V  : eksplan ditanam dalam media NP + 3,0 mg/L 

NAA
Kelompok VI : eksplan ditanam dalam media NP + 4,0 mg/L 

NAA

 Cara kerja 

Pembentukan plantlet 
Biji berumur 4 bulan hasil penyerbukan dikulturkan 

secara aseptis di atas medium NP padat, ditambah 100 g/L 
ekstrak tomat dan 20 g/L sukrose tanpa zat pengatur 
tumbuh. Kultur diinkubasi pada suhu 23±10C dengan 
intensitas cahaya 3000 lux selama 2 bulan. Protokorm dari 
biji umur 2 bulan selanjutnya dikulturkan ke medium NP 
cair, ditambah 1 mg/L BA, 0,5 mg/L NAA dan 5 g/L sukrose 
dan diletakkan di atas shaker dengan kecepatan 80 rpm. 
Setiap bulan protokorm dipindah ke dalam medium NP cair 
yang baru sampai terbentuk kecambah, setelah 3 bulan 
dipindahkan  ke medium NP padat ditambah 150 mL/L air 
kelapa, 20 g/L sukrose dan 1 g/L arang aktif selama 7 

bulan. Plantlet yang terbentuk dengan 4 daun selanjutnya 
digunakan sebagai sumber eksplan 

Perlakuan dan pengamatan  
Bagian pangkal daun nomor 2 dari pucuk plantlet umur 

12 bulan dipotong (1-1,5 cm) secara aseptis dan digunakan 
sebagai bahan eksplan. Eksplan tersebut ditanam dalam  
botol kultur berisi medium NP yang telah diberi perlakuan 
sesuai kelompoknya. Kultur di inkubasi di dalam ruang 
pada suhu 23±10C dengan intensitas cahaya 3000 lux. 
Setiap 2 minggu sekali kultur dipindah pada medium yang 
sama dan diamati perkembangannya. Pengamatan 
terhadap  pembentukan kalus dan kalus embriogenik 
dilakukan setiap hari. Pegamatan pembentukan embrio 
somatik dilakukan secara rutin seminggu sekali selama 6 
minggu menggunakan disekting mikroskop. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Rerata  waktu induksi kalus, persentase eksplan 
membentuk kalus, rerata waktu induksi kalus embriogenik, dan 
persentase eksplan membentuk kalus embriogenik setelah 
selama 6 minggu dalam kultur 
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I 13,8 30/30 (100) _ 0/30   (0) 

II 12,6 30/30 (100) _ 0/30   (0) 

III 12,2 30/30 (100) _ 0/30   (0) 

IV 5,1 30/30 (100) 22,2 26/30 (86,6) 

V 5,4 30/30 (100) 24,1 24/30 (80) 

VI 6,7 30/30 (100) 25,5 23/30 (76,6) 

Hasil pengamatan terhadap persentase eksplan 
membentuk kalus (Tabel 1) menunjukkan bahwa kalus 
terinduksi pada semua eksplan (100 %) baik pada 
perlakuan II, III, IV, V, VI maupun pada perlakuan I (kontrol) 
walaupun waktu yang diperlukan untuk induksi kalus 
berbeda-beda. Perbedaan tersebut tampak pada perlakuan 
I (kontrol) yang membentuk kalus paling lama yaitu rata-
rata 13,8 hari, sedangkan pada perlakuan II, III, IV, V, dan 
VI terbentuknya kalus lebih cepat walaupun tidak serentak. 
Pembentukan kalus tercepat (5,1 hari) terjadi pada 
perlakuan IV. Ini menunjukkan bahwa hormon endogen 
berperan dalam induksi kalus. Terbentuknya kalus terjadi 
pada bagian luka bekas irisan (Gambar 1.A.), kemudian 
berlanjut dengan pertumbuhan kalus sebagai akibat dari 
proliferasi sel-sel penyusun kalus, sehingga menutup 
sebagian permukaan bekas irisan (Gambar 1.B.). Hal ini 
sesuai dengan pendapat Dodds & Robert (1982) yang 
menyatakan bahwa terjadinya kalus di tempat irisan 
bertujuan untuk menutup luka. Pembentukan kalus 
embriogenik hanya terjadi pada perlakuan  IV, V, dan VI, 
sedang pada kelompok perlakuan I (kontrol), perlakuan II, 
dan pada perlakuan III tidak terbentuk kalus embriogenik.
Persentase eksplan membentuk kalus embriogenik paling 
tinggi (86,6%) terjadi pada perlakuan IV, sedangkan pada 
perlakuan V dan VI hanya 24 eksplan (80%) dan 23 
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eksplan (76,6%) dari 30 eksplan yang mampu berkembang 
membentuk kalus embriogenik. Hal ini diduga karena 
kemampuan setiap jaringan berbeda-beda untuk 
mengalami embriogenesis. 

Pada penelitian ini perlakuan NAA 2 mg/L (kelompok IV) 
merupakan konsentrasi yang paling cocok untuk induksi 
kalus embriogenik. Induksi kalus embriogenik pada 
perlakuan ini paling cepat dibanding dengan perlakuan 
yang lain, yaitu rata-rata 22,2 hari (Tabel 1.). Diduga 
pemberian NAA 2 mg/L menyebabkan perubahan 
konsentrasi auksin endogen, sehingga tercapai 
keseimbangan relatif untuk induksi kalus embriogenik. Dari 
Tabel 1.diketahui bahwa persentase pembentukan kalus 
embriogenik pada perlakuan NAA 2 mg/L paling tinggi. 

Pengamatan menggunakan disekting mikroskop 
terhadap eksplan setelah dikultur selama 2 minggu tampak 
bahwa semua eksplan yang dikultur pada kelompok kontrol 
dan kelompok perlakuan memberikan respon yang sama 
yaitu  kalus tampak jernih, berbutir-butir, dan berdinding 
tipis (Gambar 1.B.). Sampai 3 minggu lamanya dikultur, 
semua struktur kalus tidak menunjukkan perbedaan 
(Gambar 1.C.), namun pada minggu ke-4 sampai minggu 
ke-5 eksplan yang dikultur pada perlakuan IV, V, dan VI 
memberikan respon yang berbeda yaitu kalus berubah 
warna menjadi hijau kekuningan, remah, mengkilat, dan 
nodular, sedangkan eksplan yang dikultur pada perlakuan 
III kalus berubah warna menjadi kekuningan, dan eksplan 
yang dikultur pada perlakuan I dan II tidak menunjukkan 
perkembangan atau perubahan morfologi kalus. (Gambar 
1.D dan E; Tabel 2.). Pengamatan menggunakan disekting 
mikroskop, kalus yang berwarna hijau kekuningan, remah, 
mengkilat dan nodular merupakan kalus yang dapat 
mengikuti pola embriogenik. Untuk induksi kalus dibutuhkan 
auksin. Pemberian auksin secara eksogen, berperan 
penting dalam pembelahan sel, dan ini sangat berkaitan 
dengan inisiasi pembentukan embrio somatik.  Dudits et al.,
1995 dalam Arnold et al., 2002 menyatakan bahwa untuk 
inisiasi kalus embriogenik dibutuhkan program ekspresi gen 
embriogenik. Arus  ekspresi gen tersebut dikendalikan oleh 
auksin. Pemberian ZPT secara eksogen yaitu auksin 
berperan penting dalam reaktivasi siklus sel dan inisisiasi 
pembentukan embrio somatik. Auksin mampu mengaktivasi 
sinyal transduksi sehingga sel dapat melakukan 
pemrograman kembali ekspresi gen yang diperlukan untuk 
menginduksi kalus embriogenik. 
Sel-sel kalus dapat berkembang 
membentuk embrio somatik, 
tetapi tidak semua sel-sel kalus 
tersebut mampu berkembang 
menjadi embrio somatik. Hal ini 
disebabkan karena adanya 
kompetisi diantara sel-sel 
embriogenik untuk mengadakan 
perkembangan lebih lanjut. 

Selanjutnya pada minggu ke-
6, pada  kelompok perlakuan IV, 
V, dan VI terbentuk kalus hijau 
kekuningan dengan embrio 
somatik fase globular pada 
permukaan kalus (Gambar 1.F.), 
sedangkan pada perlakuan I 
(kontrol), perlakuan II, dan III sel-
sel kalus tidak mampu 
membentuk embrio. Pada 
penelitian ini terjadi 
embriogenesis tidak langsung 

karena diawali dengan pembentukan kalus dan sesudah itu 
terbentuk embrio somatik, seperti yang dilaporkan Franz 
(1998) dan Vasil et al., (1984) bahwa embriogenesis tidak  
langsung dicirikan dengan terbentuknya kalus terlebih 
dahulu.

Berdasarkan pengamatan, kalus embriogenik dan 
embrio somatik terbentuk beberapa hari setelah eksplan 
dikultur . Hal ini menunjukkan bahwa ZPT membutuhkan 
waktu tertentu untuk menginduksi respon fisiologis tertentu. 
Respon tersebut adalah pembentukan kalus embriogenik 
dan embrio somatik. Meskipun respon pemberian auksin di 
tingkat seluler dimulai sejak 2 hari setelah eksplan dikultur 
dan selama 5 hari periode induksi ( Vasseur,1993 dalam
Raghavan, 1997 ), namun secara visual respon tersebut 
pada penelitian ini baru dapat diamati pada minggu ke-4 
dan sampai ke-6 setelah kultur. 

Pengamatan terhadap perkembangan kalus yang 
dimulai dari awal terbentuknya kalus (Tabel1.) sampai 
terbentuk kalus embriogenik yang selanjutnya berkembang 
menjadi embrio somatik fase globular, menunjukkan bahwa 
kalus embriogenik dan berkembang menjadi embrio 
somatik adalah kalus yang terbentuk pada minggu pertama 
pada kelompok perlakuan IV, V, dan VI, sedangkan kalus 
yang terbentuk lebih  dari 7 hari (pada perlakuan I, II, III) 
tidak menjadi embriogenik dan tidak dapat berkembang 
menjadi embrio somatik hingga akhir pengamatan (6 
minggu setelah kultur). Ini mengindikasikan bahwa jaringan 
yang mudah membentuk kalus adalah jaringan yang sensitif 
terhadap perlakuan NAA sehingga menjadi lebih responsif 
dan lebih mudah diinduksi menjadi embriogenik dan 
mampu berkembang menjadi embrio somatik. Bell et al.,
(1993) dan Somleva et al., (1995) menyatakan bahwa 
sensitivitas sangat penting dalam menunjukkan kompetensi 
embriogenik eksplan dalam kultur in vitro. Keberadaan ZPT 
dalam medium kultur merupakan faktor penting untuk 
pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi jaringan tanaman 
hanya jika jaringan yang digunakan sebagai sumber 
eksplan adalah bersifat responsif. 

Selama perkembangannya, tidak semua kalus sel-
selnya mampu mengalami embriogenesis, tetapi kalus, baik 
yang kompeten maupun yang inkompeten menjadi 
embriogenik dapat dihasilkan pada eksplan yang sama. Hal 
ini mengindikasikan bahwa sel yang identik dapat 
memberikan respon yang berbeda terhadap rangsang yang 

Tabel 2. Morfologi kalus pada medium dengan perlakuan NAA dan tanpa NAA pada minggu ke-
2, 4 dan 6. 

Morfologi kalus pada minggu ke… Perlakuan
2 4                6 

I Jernih, berbutir-butir, 
berdinding tipis. 

Tidak ada perkembangan 
kalus

Tidak ada 
perkembangan kalus 

II Jernih, berbutir-butir, 
berdinding tipis.

Tidak ada perkembangan 
kalus

Tidak ada 
perkembangan kalus

III Jernih, berbutir-butir, 
berdinding tipis.

Kalus berubah warna 
menjadi kekuningan 

Kalus kekuningan tanpa 
embrio

IV Jernih, berbutir-butir, 
berdinding tipis.

Kalus berubah warna 
menjadi  hijau kekuningan, 
remah, mengkilat, noduler 

Kalus hijau kekuningan 
dengan embrio 

V Jernih, berbutir-butir, 
berdinding tipis. 

Kalus berubah warna 
menjadi  hijau kekuningan, 
remah, mengkilat, noduler

Kalus hijau kekuningan 
dengan embrio

VI Jernih, berbutir-butir, 
berdinding tipis.

Kalus berubah warna 
menjadi  hijau kekuningan, 
remah, mengkilat, noduler

Kalus hijau kekuningan 
dengan embrio
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sama, dan hanya sel tertentu yang dapat merespon. 
Respon tersebut berupa perubahan untuk memprogram 
kembali sel sehingga kompeten menjadi embrio, sedang sel 
yang lain tidak responsif terhadap rangsang sehingga 
terjadi perkembangan yang tidak sinkron (Gambar 1.G.). 

Gambar 1. Perkembangan kalus anggrek bulan Ph amabilis (L.) Bl. 
A. Pembentukan kalus (panah) pada bagian luka bekas irisan 1 
minggu setelah dikultur pada media NP ditambah 2 mg/L NAA 
(perlakuan IV), B. Pembentukan kalus 2 minggu setelah dikultur, 
kalus tampak jernih, berbutir-butir, dan berdinding tipis. C. Kalus 
(panah) 3 minggu setelah dikultur . D. Kalus (panah) setelah 4 
minggu dikultur, kalus berubah  menjadi hijau kekuningan, remah,  
mengkilat, dan nodular. E. Kalus embriogenik 5 minggu setelah 
dikultur. F. Terbentuk kalus berwarna hijau kekuningan dengan 
embrio tipe globular (panah) 6 minggu setelah kultur. G. 
Perkembangan embrio lebih lanjut, yaitu munculnya tunas pucuk 
(panah). Perkembangan embrio yang terbentuk tidak sinkron. (Bar 
= 1 mm). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NAA 2 mg/L 
adalah konsentrasi yang optimum untuk induksi kalus 

embriogenik dan inisiasi embrio somatik dari eksplan 
pangkal daun anggrek bulan Ph amabilis (L) BL. 
Konsentrasi optimum NAA yang digunakan untuk induksi 
kalus embriogenik dan inisiasi embrio somatik pada 
penelitian ini lebih tinggi dibanding penelitian lain pada 
embriogenesis somatik anggrek bulan  lain yang pernah 
dilakukan sebelumnya. Konsentrasi optimum NAA untuk 
induksi kalus embriogenik dan embrio somatik pada 
anggrek   hibrid  Phalaenopsis (PM 292) adalah 0,1 mg/L 
(Tokuhara & Mii, 2001), dan konsentrasi NAA optimum 
untuk induksi dan multiplikasi  Protocorm-like Bodies (PLB) 
dari eksplan tunas pucuk tangkai bunga  anggrek  
Phalaenopsis dan Doritaenopsis adalah 0,1 mg/L NAA dan 
1 mg/L BAP (Tokuhara & Mii, 1993). Dari informasi ini 
membuktikan bahwa kebutuhan NAA yang harus 
ditambahkan untuk induksi kalus embriogenik dan 
embriogenesis somatik bervariasi untuk setiap jenis yang 
mempunyai sifat genetik yang berbeda. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh pemberian NAA terhadap embriogenesis somatik 
anggrek bulan Ph amabilis (L) Bl. Konsentrasi NAA yang 
optimal untuk induksi pembentukan kalus embriogenik dan 
inisiasi embrio somatik adalah 2 mg/L. Embrio somatik 
terbentuk secara tidak langsung melalui tahap kalus. 
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ABSTRACT 

Analysis of the variation of D-Loop mtDNA  of East Kalimantan orangutan was done to provided the genetic information data from 
endangerd species in order to support their population conservation efforts. The reason using mtDNA in this research is caused by higher 
level of mutation ( 5 – 10 trimes) when compared with nuclear DNA and it enable to transmited via maternal transmission without
experience in recombination. From the analysis conducted on 38 samples resulting eight types of haplotype that is A, B, C, D, E, G, H and I 
haplotype. Level of variation of the haplotype at East Kutai district was more uniform when compared by variation in Kutai district. From the 
paternal analysis had been got three cluster with the nearer among cluster IADG and cluster EH compared by cluster BC. Dissociation time 
between haplotype are 250.000-400.000 years ago, and known the population of East Kalimantan orangutan separated from Sumatran 
orangutan (X97708) since 1.158.300 years ago. 
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PENDAHULUAN 

Orangutan adalah kera besar yang bersifat arboreal , 
frugivorus , seksual dimorphik  dan hidup semi soliter 
(Galdikas, 1978, MacKinnon, 1974, Rodman, 1973). Saat 
ini penyebaran orangutan hanya terbatas pada pulau 
Borneo dan Sumatera (Groves, 2001). Penyebaran di 
Borneo tersebar di seluruh pulau tetapi tidak merata, 
sedangkan di Sumatra habnya terdapat di bagian utara 
pulau. Secara taksonomi orangutan dipisahkan menjadi 
dua jenis yaitu Pongo pygmaeus yang terdapat di Borneo 
dan Pongo abelii yang tersebar di Sumatera (Groves, 
2001). Untuk populasi orangutan Borneo diketahui 
bahwa terdapat 3 anak jenis yang penyebarannya 
dipisahkan oleh tiga buah sungai besar (Groves, 2001). 

Kondisi populasi orangutan pada dua puluh tahun 
terakhir ini mengalami penurunan yang drastis, perkiraan 
jumlah populasi yang ada antara 30.000 sampai 40.000 
orangutan di Borneo dan 7.000 sampai sembilan ribu 
individu yang tersebar di Sumatera (Meijaard, 2001). 
Degradasi dan hilangnya habitat merupakan faktor 
utama penurunan populasi orangutan, selain faktor 
perburuan. Selain mempengaruhi  keberadaan populasi 
orangutan, terpisah-pisahnya habitat tersebut 
menyebabkan hutan seperti pulau-pulau kecil sehingga 
menimbulkan suatu jarak lebar yang dapat berfungsi 
sebagai penghalang hubungan antara populasi-populasi 
yang tersisa. Akibatnya dapat menyebabkan 

terpecahnya populasi-populasi orangutan Borneo. 
Apabila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, dalam masa 
mendatang dikhawatirkan akan timbul perkawinan 
kerabat dekat yang dapat lama kelamaan dapat 
menyebabkan kepunahan lokal karena penurunan 
kualitas genetiknya (Yeager, 1999). Dalam rangka upaya 
untuk menghindari penurunan kualitas genetik ini perlu 
dilakukan analisis genetika molekuler. Survei genetik 
secara lebih terinci menggunakan DNA mitokhondria 
dapat digunakan untuk mengetahui luasnya penyebaran 
genetika orangutan, dan aliran gen secara keseluruhan 
dalam setiap pulau, termasuk pengukuran variasi genetik 
pada masing-masing populasi orangutan.  

Pembahasan dan penerapan analisis genetika 
molekuler telah banyak dilakukan dalam usaha 
memetakan genetika orangutan. Analisis dermatoglifi 
ujung jari tangan orangutan (Boestani, 1993), analisis 
variasi kromosom orangutan (de Boer dan Seuanez, 
1982), analisis mtDNA (Xu dan Arnason, 1996; Muir et 
al, 2000; Zhi et al, 1996) dan analisis variasi D-loop 
mtDNA orangutan Kalimantan (Kristin et al, 2001; Zhi et
al, 1996), merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk 
melengkapi informasi data genetik, sehingga dapat 
membantu upaya konservasi populasi orangutan.  

Dalam konservasi orangutan, analisis variasi DNA 
mitokhondria (mtDNA) merupakan alat yang banyak 
digunakan dalam rekonstruksi hubungan filogenetik antar 
jenis atau antar populasi dalam jenis yang sama, 
penentuan unit taksonomi dan identifikasi jenis. Hal ini 
dikarenakan mtDNA merupakan organel sel yang 
memiliki laju mutasi yang lebih tinggi (5-10 kali) bila 
dibandingkan dengan DNA inti, selain itu mtDNA 
ditransmisikan melalui garis maternal antar generasi 
tanpa mengalami rekombinasi, sehingga seluruh molekul 
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dapat dianggap sebagai satu unit genetik tunggal yang 
memiliki banyak alel (Sudoyo, 1995). Dalam mempelajari 
jenis yang berkerabat dekat, penggunaan sekuen 
nukleotida daerah pengontrol mtDNA (D-Loop) dapat 
memberikan resolusi yang baik, hal ini disebabkan D-
loop mtDNA mengandung berbagai sekuen yang 
memiliki laju mutasi 4-5 kali lebih cepat bila 
dibandingkan bagian mtDNA lainnya (Horai et al, 1993). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kekerabatan dan jarak 
pemisahan yang terjadi pada orangutan Borneo yang 
terdapat di  Kalimantan Timur dengan menggunakan 
analisis daerah pengontrol DNA mitokhondria (D-loop 
mtDNA). Melalui pendekatan dengan cara ini dapat 
ditentukan variasi dan sebaran genetik yang terjadi pada 
masing-masing lokasi, serta tingkat kekerabatan dan 
waktu pemisahan antar variasi genetik. Dari hasil 
penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi 
yang tepat dalam upaya pelepasan orangutan ke alam 
berdasarkan upaya konservasi genetik orangutan Borneo 
khususnya di wilayah Kalimantan Timur. 

BAHAN DAN METODE 

Area Studi 
Penelitian dilakukan dengan menganalisis sampel 

orangutan Borneo yang terdapat di Kalimantan Timur dan 
sedang dalam proses peliaran di Pusat Rehabilitasi 
Wanariset Samboja. Sampel darah orangutan yang 
dianalisis berasal dari individu-individu sitaan atau 
tangkapan dari penduduk yang telah diketahui secara 
pasti daerah asal tangkapannya.  Dari 38 sampel 
orangutan yang dianalisis diketahui berasal dari 10 lokasi 
di wilayah Kalimantan Timur, diantaranya berasal dari 
daerah Bengalon, Muara Wahau, Sangatta, Sangkulirang, 
Menamang, Sebulu, Sepaku, Berau, Tanah Grogot, Teluk 
Pandan (Gambar 1). Analisis sampel dan pengolahan 
data dilakukan di Laboratorium Genetika, Pusat Penelitian 
Biologi LIPI, Cibinong, Jawa Barat.  

Persiapan Sampel 
Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 

darah orangutan sebanyak 200 ul yang ditambahkan 
alkohol 70 % sebanyak 1 ml. Sampel diterima dari 
Wanariset samboja dalam kondisi dingin dan dikemas 
dalam tabung plastik khusus, untuk mengindari kerusakan 
dan kontaminasi sampel. Ekstrasi dilakukan dengan 
menggunakan metoda Phenol-Chloroform  Jeanpierre
(1987)  yang dikombinasikan oleh T. Okayama (personal 
communication). Proses denaturasi menggunakan bahan 
SDS 10 %, Proteinase K 10 mg/ml dan buffer TEN. Tahap 
presipitasi etanol menggunakan bahan NaCl 5 M 0,05 kali 
volume sampel dan larutan Etanol 100 % sebanyak 2,5 kali 
volume sampel. Tahap penyimpanan DNA dilakukan dalam 
milliQ water. 

Amplifikasi DNA  
Prosedur yang digunakan menurut Stephen (1996) yang 

dioptimalisasi.  Adapun bahan yang digunakan adalah 
dNTP, Primer ORC 1 L = AGT ACT GAC CCA TTT CTA 
ACG GCC T, Primer ORC 3 H = TAT GGG TGC TCC GGT 
TCC AGC GGC C dan Taq polymerase DNA. Proses 
denaturasi pada 95� C selama 30 detik, annealing pada 
54� C selama 30 detik, dan pemanjangan untai DNA pada 

72 oC selama 60 detik, dalam 40 siklus. 

Purifikasi Hasil PCR 
Merupakan proses penghilangan sisa garam (desalting),

buffer (buffer exchange), pembuangan sisa sampingan dari 
dye labelled dideoxynucleotides pada saat reaksi 
sekuensing dan pembuangan sisa primer. Prosedur yang 
dilakukan menurut  Hillis (1996). Bahan yang digunakan 
adalah microSpin S-400 HR Columns. 

Cycle sequencing  
Prosedur dilakukan menurut Sanger et al (1977) dengan 

menggunakan primer Cy5 ORC 4 H GGG GTG CTC CCG 
TTC CAG CGG CCC GC dan Thermo Sequenase 
fluorescent labelled primer cycle sequencing kit ATGC.
Proses denaturasi pada 95� C selama 30 detik, 
pemanjangan untai pada 60� C selama 30 detik dalam 25 
siklus.

DNA Sequencing 
Prosedur dilakukan menurut metode Sanger et al 

(1977), dengan menggunakan alat ALF express Sequencer 
(Amersham Pharmacia Biotech). Bahan yang digunakan 
adalah gel elektroforesis polyacrylamide dalam TBE, zat 
pendenaturasi, dan inisiator UV. 

Analisis Data  
Pengeditan basa nukleotida yang didapatkan dari hasil 

sekuensing dilakukan secara manual yang didasarkan pada 
sekuen basa pembanding. Untuk memastikan bahwa hasil 
sekuen tersebut berasal dari sampel orangutan Borneo, 
maka hasil sekuen dianalisis dengan program BLAST dari 
bank gen NCBI. 

Hasil proses pengeditan dilanjutkan ke tahap alignment 
dengan menggunakan program CLUSTAL X versi 1.8 
sehingga didapatkan perbedaan dan persamaan basa antar 
sampel. Untuk mengetahui perbedaan antar haplotipe yang 
didapat telah digunakan analisis PHYLIP (dnadist) dengan 
uji Kimura dua parameter. Dalam analisis kekerabatan 
antar haplotipe telah digunakan program TreeView 3.1. 
Sebagai spesies pembanding dalam analisis kekerabatan 
digunakan individu orangutan Sumatera (X97708) (Xu dan 
Arnason (1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari analisis sekuensing terhadap 38 sampel orangutan 
dapat diidentifikasi masing-masing sampel menghasilkan 
347 pasangan basa spesifik dari basa-basa nukleotida 
daerah pengontrol (D-loop) mtDNA. dengan 8 haplotipe 
yang membedakan antar individu–individu sampel, yaitu 
haplotipe A, B, C, D, E, G, H, dan I (Gambar 3). 

Sebaran haplotipe yang dihasilkan didominasi oleh 
haplotipe A dengan 16 individu; haplotipe B dimiliki oleh 11 
individu; haplotipe CEH masing-masing dengan 1 individu; 
haplotipe D dengan 4 individu; dan haplotipe GI masing-
masing dengan 2 individu (Tabel 1). Dari data tersebut 
dapat dilihat  bahwa  haplotipe A dan B adalah haplotipe 
yang banyak dimiliki oleh individu orangutan Borneo dari 
Kalimantan Timur. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada 
haplotipe CDEGHI yang hanya dimiliki oleh individu 
tertentu.  Untuk melihat secara lengkap tentang sebaran 
haplotipe dari individu orangutan yang telah diperiksa dapat 
ditemukan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Sebaran haplotipe pada masing-masing individu sampel.  

Kode Nama
orangutan

Jenis
kelamin Kecamatan Asal sampel 

(Kabupaten) Haplotipe

OU 1 Caroline Betina Bengalon Kutai Timur A 
OU 2  Pungky Betina Bengalon Kutai Timur A 
OU 3 Roslian Betina Bengalon Kutai Timur A 
OU 4 Bondan Jantan Berau Berau A 
OU 5 Belinda Betina Menamang Kutai B 
OU 6 Fika Jantan Menamang Kutai B 
OU 7 Imut Betina Menamang Kutai B 
OU 8 Arman Jantan Muara Wahau Kutai Timur B 
OU 9 George Betina Muara Wahau Kutai Timur A 
OU 10 Kepit Jantan Muara Wahau Kutai Timur A 
OU 11 Luhau Jantan Muara Wahau Kutai Timur B 
OU 12 Maidhuri Betina Muara Wahau Kutai Timur B 
OU 13 Miki Betina Muara Wahau Kutai Timur A 
OU 14 Rangga Jantan Muara Wahau Kutai Timur A 
OU 15 Acong Betina Sangatta Kutai Timur A 
OU 16 Ego Jantan Sangatta Kutai Timur A 
OU 17 Gavin Betina Sangatta Kutai Timur I 
OU 18 Itang Betina Sangatta Kutai Timur A 
OU 19 Jamur Jantan Sangatta Kutai Timur B 
OU 20 Jushua Jantan Sangatta Kutai Timur A 
OU 21 Kunti Betina Sangatta Kutai Timur A 
OU 22 Pongi Jantan Sangatta Kutai Timur I 
OU 23 Sarmi Betina Sangatta Kutai Timur A 
OU 24 Yondri Jantan Sangatta Kutai Timur B 
OU 25 Kent Jantan Sangkulirang Kutai Timur A 
OU 26 Adun Jantan Sebulu Kutai G 
OU 27 Claire Betina Sebulu Kutai D 
OU 28 Gauri Jantan Sebulu Kutai D 
OU 29 Janine Betina Sebulu Kutai G 
OU 30 Jay Jantan Sebulu Kutai H 
OU 31 Petak 63 Betina Sebulu Kutai C 
OU 32 Saskia Betina Sebulu Kutai E 
OU 33 Victor Jantan Sebulu Kutai B 
OU 34 Rajuli Jantan Sepaku Pasir A 
OU 35 Ganing Jantan Tanah Grogot Pasir D 
OU 36 Sherina Betina Tanah Grogot Pasir D 
OU 37 Abel Betina Teluk Pandan Kutai Timur B 
OU 38 Nian Jantan Teluk Pandan Kutai Timur B 

Tabel 2. Sebaran haplotipe berdasarkan lokasi dan jumlah individu. 
Lokasi sampel Haplotipe Jumlah 

individu
Jumlah
sampel

Bengalon, Kabupaten 
Kutai Timur 

A 3 3 

Muara Wahau, Kabupaten 
Kutai Timur 

A
B

4
3

7

Sangatta, Kabupaten 
Kutai Timur 

I
A
B

2
6
2

10

Sangkulirang, Kabupaten 
Kutai Timur 

A 1 1 

Teluk Pandan, Kabupaten 
Kutai Timur 

B 2 2 

Menamang, Kabupaten 
Kutai

B 3 3 

Sebulu, Kabupaten Kutai  B 
C
D
E
G
H

1
1
2
1
2
1

8

Sepaku, Kabupaten Pasir A 1 1 
Tanah Grogot, Kabupaten 
Pasir

D 2 2 

Berau, Kabupaten Berau A 1 1 
    

Gambar 1. Lokasi sebaran sampel orangutan 

Sebaran haplotipe berdasarkan lokasi asal individu 
orangutan dapat dikelompokkan menjadi 4 lokasi besar 
yaitu: 
1. Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari daerah 

Bengalon, Muara Wahau, Sangatta, Sangkulirang;  
2.  Kabupaten Kutai  yang mencakup daerah Menamang, 

Sebulu;  
3.  Kabupaten Pasir dengan cakupan wilayah Sepaku dan 

Tanah Grogot;  
4.  Kabupaten Berau 

Pada gambar 1 dapat dilihat sebaran haplotipe asal 
individu orangutan. Dari lokasi tersebut dapat dilihat 
Kabupaten Kutai Timur memiliki 3 haplotipe dari 23 individu 
sampel yaitu haplotipe A, B, dan haplotipe I dengan jumlah 
individu terbanyak pada haplotipe A = 14 individu, haplotipe 
B = 7 individu dan haplotipe I sebanyak 2 individu. 
Sedangkan pada Kabupaten Kutai, dari 11 individu yang 
dianalisis terdapat 6 haplotipe yaitu haplotipe B, C, D, E, G, 
dan H. Sebaran haplotipe yang terjadi pada daerah ini 
terlihat merata yaitu antara 1 sampai 2 individu pada tiap-
tiap haplotipe. Untuk Kabupaten Berau terdapat haplotipe 
A, Kabupaten Pasir dengan  haplotipe D dan A,  Bontang 
memiliki haplotipe B. Secara rinci sebaran haplotipe ini 
dapat dilihat pada  (Tabel 2). 

Analisis perbedaan anatar haplotipe dengan 
menggunakan metode Kimura dua parameter didapatkan 
hasil persentase perbedaan anatar haplotipe dengan 
kisaran 0,29 % - 3,87 %  (Tabel 3).  Hal ini didukung oleh 
penelitian yang telah dilakukan  Warren dengan kawan-
kawan (2001) terhadap gen D-Loop mtDNA dengan 
mendapatkan besar perbedaan antar haplotipe orangutan 
Kalimantan Timur sebesar 1,9 % dan menurut Xu dan 
Arnason (1996) besar perbedaan gen D-Loop orangutan 
Kalimantan Timur adalah 1,4 %. 

                O Sangkulirang
     O Muara Wahau S. Bengalon  O Bengalon
                  S. Sangatta O Sangatta 
            O Bontang

O Sebulu  

S. Mahakam 

               
O Sepaku 

O Tanah Grogot
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Table 3. Persentase perbedaan antar haplotipe orangutan
Kalimantan Timur. 
Hapotipe D G A I B C H E 

D

G

A

I

B

C

H

E

- 0.29 

-

0.29

0.87

-

1.46

2.05

1.16

-

2.06

2.65

1.76

2.35

-

2.36

2.95

2.06

2.65

0.29

-

1.47

1.76

1.46

1.46

2.06

2.36

-

2.66

2.95

2.65

2.65

3.26

3.56

1.76

-

Pongo abelii

 B

 C

 I

 A

 G

 D

 H

 E

 F

Gambar 2.  Kekerabatan antar haplotipe orangutan Kalimantan 
Timur 

Analisis kekerabatan pohon filogeni antar haplotipe 
orangutan Kalimantan Timur memperlihatkan  tiga kluster 
yang berbeda (Gambar 2) yaitu kluster EH, IADG, dan BC. 
Dari ketiga kluster ini dapat diketahui kelompok EH 
berkerabat dekat dengan kelompok IADG, dan kedua 
kelompok tersebut (EHIADG) memiliki kekerabatan yang 
dekat dengan kelompok BC.  

Dari hasil sebaran haplotipe-haplotipe tersebut, pada 
Kabupaten Kutai Timur dapat diindikasikan terjadi 
penurunan keragaman genetic yang dilihat dari jumlah 
haplotipe pada 23 individu sample. Hal ini terjadi sebaliknya 
pada individu sample asal Kabupaten Kutai yang memiliki 
keragaman genetic yang lebih tinggi dengan banyak 
ditemukan variasi haplotipe dari 11 individu sample. 
Rendahnya variasi haplotipe yang terjadi pada Kabupaten 
Kutai Timur disebabkan rendahnya tingkat perkawinan 
silang antar individu antar lokasi yang memiliki haplotipe 
berbeda sebagai akibat dari letak geografis yang terisolasi. 
Keterisolasian ini disebabkan oleh adanya penghalang 
alami yang menghambat proses hubungan orangutan dari 
Kutai Timur dengan daerah yang lain. Bentangan 
pegunungan Mangkalihat dan pegunungan Iran yang 
memiliki ketinggian 1300-2500 m merupakan factor 
penghambat penyebaran orangutan di kawasan ini. Seperti 
diketahui habitat yang paling sesuai untuk orangutan 
Borneo adalah habitat hutan dengan ketinggian 0 – 600 
meter dpl. Daerah dengan ketinggian di atas 1500 meter 
tidak sesuai atau sangat jarang ditempati oleh orangutan 
(MacKinnon, 1974). Selain itu belahan sungai Bengalon, 
sungai Sangatta dan sungai Wahau juga dapat dianggap 
sebagai factor yang memisahkan beberapa bagian di Kutai 
Timur, sehingga mempengaruhi laju aliran gen antar 
populasi orangutan Borneo dari Kabupaten Kutai Timur 
(MacKinnon et al, 2000). 

Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada 
Kabupaten Kutai.  Kawasan ini merupakan daerah yang 
memungkinkan penyebaran orangutan Borneo ke daerah 
luar Kutai dengan lebih mudah. Ttidak adanya penghalang 
alam yang ekstrim memungkinkan aliran gen antar populasi 
dapat terjadi dengan baik. Bentangan pegunungan Meratus 
hanya menjadi penghambat penyebaran orangutan ke 
wilayah Kaliamantan Selatan dan Kaliamantan Tengah. 
Sungai Mahakam juga dapat dianggap sebagai penghalang 
bagi penyebaran orangutan Kabupaten Kutai ke kawasan 
Kabupaten Pasir (MacKinnon, 2000). Dilihat dari kondisi 
tersebut bahaya akan kepunahan jenis dapat diperkirakan 
terjadi lebih awal pada populasi orangutan di kawasan 

Haplotipe D TCCACACCCAACCTCTACCCCCCGCTTACAAGCAAGTACCCCCCCATGCCCCCCCACCCAAATACATACGTCAATTCCCCCACATAACCCCTTCCCCCCCCGCATAC 
Haplotipe G CT T  G  A  TT
Haplotipe A TT T  A  A  TT
Haplotipe I TT T  A  A  TT
Haplotipe B TT T  A  A  C- 
Haplotipe C TT T  A  A  C- 
Haplotipe H CT T  A  A  TT
Haplotipe E CC C  A  G  TT

Haplotipe D CAACCAACCCAACCAAGCTTTAAAGTACATAGTACATAACACCCCTACCGTACATAGCACATTTCTATTAACTCCCTGCTTAACCCCACGGATGCCCCCCCTCAGTT 
Haplotipe G  A  C A  T T T T  C TA C
Haplotipe A  A  C A  T C T T  C TA C
Haplotipe I  A  C G  C C T C  T TA C
Haplotipe B  G  C A  T C C C  C TG C
Ha[plotipeC  G  C A  T C C C  C CG C
Haplotipe H  A  C A  C C T C  C TA C
Haplotipe E  A  T A  C C T C  C TA C

Haplotipe D AGTGGTCCCTTGCTCACCATCCTCCGTGAAATCAATATCCCGCACAAGAGTGCTACTCTCCTCGCTCCGGGCCCATAACGCCTGGGGGTAGCTAAAGTGAACTGTAT 
Haplotipe G GC  A
Haplotipe A GC  A
Haplotipe I GC  A
Haplotipe B AC  A
Haplotipe C AC  A
Haplotipe H AT  A
Haplotipe E AC  G

Haplotipe D  CCGGCATCTGGTTCCTACTTCAGGGC 
Haplotipe G 
Haplotipe A 
Haplotipe I 
Haplotipe B 
Haplotipe C 
H l ti H

Gambar 3. Hasil analisis haplotipe pada seluruh sampel
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Kabupaten Kutai Timur dibandingkan dengan populasi 
orangutan di Kabupaten Kutai, apabila tidak terjadi 
pertukaran gen antar individu dari populasi yang berbeda. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai 
kekerabatan orangutan Kalimantan Timur berdasarkan 
DNA mitokhondria, dapat  disimpulkan bahwa terdapat 8 
tipe haplotipe dari 39 sampel orangutan Kalimantan Timur 
yang dianalisis dengan sebaran haplotipe pada Kabupaten 
Kutai Timur lebih sedikit apabila dibandingkan dengan 
Kabupaten Kutai. Dari analisis kekerabatan antar haplotipe 
didapatkan tiga cluster haplotipe orangutan Kalimantan 
Timur yaitu cluster IADG, EH dan BC. Dengan Cluster
IADG memiliki kekerabatan lebih dekat dengan cluster EH 
dibandingkan dengan cluster BC.
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ABSTRACT 

Several indicators used to evaluate revegetation programs are survival, plant growth, root growth, cover, litter production, natural 
recolonisation, habitat improvement, microbes, insects, and birds. To study the prediction of the potency of Collembola as bioindicator of 
revegetated tin-mined lands, population densities on revegetated tin-mined lands under Acacia mangium stands at 0, 3, 7, 9, 12, and 13-
years old were measured using pitfall trap method. It was recorded four Collembola species i.e. one belongs to family Isotomidae, two to 
family Entomobryidae, and one to family Sminthuridae. Population density of Collembola spp. in unrevegetated tin-mined land (0-year old) 
was significantly different to those in revegetated tin-mined lands. Although population density was higher in the older revegetated tin-
mined lands with the highest density recorded in 13-year old site (4816 ind. m-2), densities among revegetated tin-mined lands were not 
significantly different. The different population density appears related to organic material, litter either from revegetated plant, or from plant 
invaders during succession, and soil humidity. This study confirms the prediction of the potency of Collembola population density as 
bioindicator of revegetated tin-mined lands under Acacia mangium stands.

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Untuk mengevaluasi program revegetasi, ada beberapa 
indikator yang dipilih: survival, pertumbuhan tanaman, 
pertumbuhan akar, tajuk, produksi serasah, rekolonisasi 
jenis lokal, dan perbaikan habitat, dan survival dianggap 
indikator paling penting (Lamb dan Tomlinson, 1994). 
Indikator revegetasi lain adalah komposisi dan ukuran 
vegetasi, integrity of rip-lines, indeks siklus hara, dan 
kompleksitas habitat (Ludwig et al., 2003), landscape 
function analysis (Tongway et al., 2001, personal 
communication) yang pada awalnya dikembangkan untuk 
padang rumput (Setyawan et al., 2003), bacterial functional 
redundancy (Yin et al., 2000), populasi burung (Passell, 
2000), populasi semut (Andersen dan Sparling, 1997), dan 
populasi Collembola (Hopkin, 1997).  

Collembola bersama dengan Acarina merupakan 
komponen utama penyusun mesofauna tanah di hampir 
semua ekosistem terrestrial, dan Collembola berperan 
penting pada proses dekomposisi serasah dan membentuk 
struktur mikro pada tanah (Rusek, 1998). Keragaman jenis 
dan kemelimpahan Collembola terkait dengan kontaminasi 
logam berat (Fountain dan Hopkin, 2004), dinamika 

populasinya dengan bakteri dalam rotasi hutan (Chauvat et 
al., 2003) dan dalam rotasi pertanian (Mussury et al., 2002; 
Kanal, 2004) diteliti, sekalipun pemanfaatannya sebagai 
bioindikator bagi tingkat gangguan pada hutan masih 
dipertanyakan (Geissen dan Kampichler, 2004). Sejauh ini 
belum dilaporkan penggunaan Collembola sebagai indikator 
revegetasi tailing timah. FRIM (Forest Research Institute 
Malaysia), yang juga dikenal dalam penelitian di bidang 
lahan bekas tambang timah di Malaysia, tidak bekerja pada 
Collembola (Ang Lai-Hoe, 2007 komunikasi pribadi).  

Pada revegetasi tailing timah sebidang lahan pasca 
tambang yang gundul di Pulau Bangka dengan sepuluh 
jenis pohon lokal Calophyllum inophyllum, Schima wallichii,
Syzygium garcinifolium, Ficus superba, Vitex pinnata,
Hibiscus tiliaceus, Syzygium polyanthum, Mallotus 
paniculatus, Aporosa sp., dan Macaranga sp. dengan 
perlakuan tiga jarak tanam yang berbeda dan lima 
perlakuan tanah yang berbeda (Nurtjahya et al., 2007a), 
tidak ada interaksi antara jarak tanam dan perlakuan tanah 
terhadap populasi Collembola spp. kecuali faktor waktu. 
Densitas populasi Collembola spp. empat jenis dari 
Isotomidae, Entomobryidae, Paronellidae, dan 
Symphypleona, pada 12 bulan setelah tanam (BST) adalah 
tertinggi (375 ind. m-2) dan terdapat kecenderungan 
densitas populasi Collembola spp. lebih tinggi pada jarak 
tanam yang lebih rapat (Nurtjahya et al., 2007a).  
Berdasarkan peningkatan sifat fisika dan kimia tanah 
sebelum ditanam dan setelah dua belas bulan setelah 
tanam (12 BST), diduga Collembola dapat dipergunakan 
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sebagai indikator kesuburan revegetasi tailing pasir timah 
(Nurtjahya et al., 2007a). 

Revegetasi tailing timah dimulai tahun 1992 dengan 
penggunaan jenis yang didominasi oleh jenis eksotik Acacia 
mangium (Nurtjahya, 2001), yang sempat ditunda tahun 
2001 akibat penambangan ilegal di lahan yang telah 
direvegetasi dan dilanjutkan kembali tahun 2006 (PT 
Tambang Timah, 2001). Pembenahan tanah tailing pasir 
timah mengikuti standar pelaksanaan yang ada (Nurtjahya, 
2001) dan tercatat berbagai penelitian dilakukan dengan 
berbagai penggunaan bahan organik dan mikrob (Siagian 
dan Harahap, 1981; Puryanto, 1983; Awang, 1988; 
Sastrodihardjo, 1990; Madjid et al., 1994; Naning et al.,
1999: Abdullah, 2001, komunikasi pribadi; Setiadi, 2002; 
CBR, 2002).  

Untuk menguji dugaan Collembola sebagai indikator 
kesuburan revegetasi tailing timah, perlu diketahui densitas 
populasi Collembola, terutama yang hidup di permukaan 
tanah, di berbagai kelompok umur lahan revegetasi tailing 
timah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
populasi Collembola di enam lahan pasca tambang timah 
yang berbeda umur revegetasi dengan Acacia mangium.
Kajian ini diharapkan dapat mengetahui apakah Collembola 
dapat dipergunakan sebagai indikator kesuburan tailing 
timah yang direvegetasi. Kajian ini diharapkan dapat 
memperkaya parameter kesuburan tailing pasir timah 
sehingga pendugaan tingkat kesuburannya akan lebih 
akurat.

BAHAN DAN METODE 

Lokasi penelitian 

Gambar 1. Lokasi pengambilan contoh Collembola di lahan 
revegetasi tailing timah berumur antara 0 – 13 tahun di Pulau 
Bangka ( ) :  1. lahan revegetasi berumur 0 tahun, 2. lahan 
revegetasi berumur 3 tahun, 3. lahan revegetasi berumur 7 tahun, 
4. lahan revegetasi berumur 9 tahun, 5. lahan revegetasi berumur 
12 tahun, 6. lahan revegetasi berumur 13 tahun. 

Lokasi pengambilan contoh adalah lahan reklamasi PT 
Tambang Timah di Pulau Bangka dengan revegetasi
Acacia mangium pada rentang 0 – 13 tahun, dan revegetasi 

pertama dilakukan tahun 1993. Pemilihan lokasi 
berdasarkan data reklamasi PT Timah (persero) Tbk. (PT 
Tambang Timah, 2001), peta CNS (composite net sheet)
Pulau Bangka 1997 (Pengolahan Data Eksplorasi, 1997), 
dan informasi masyarakat. Enam lokasi pengambilan 
contoh yang berbeda umur yakni: lahan tailing nol tahun 
eks tambang inkonvensional (TI) Edi di Desa Air Ruai 
Kecamatan Pemali (01o 52' 53"LS dan 106o 04' 59"BT), 
lahan revegetasi umur tiga tahun eks TI A Chion/Yudi di 
Desa Air Ruai Kecamatan Pemali (01o 52' 53"LS dan 106o

05' 17"BT), lahan revegetasi umur tujuh tahun eks TS 3.32 
di Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru (02o 11' 
43"LS dan 106o 07' 44"BT), lahan revegetasi umur sembilan 
tahun eks TS 2.6 di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip (01o

41' 32"LS dan 105o 59' 02"BT), lahan revegetasi umur 12 
tahun eks TS 2.23 di Desa Pugul Kecamatan Riau Silip (01o

46' 12"LS dan 105o 55' 38"BT), dan lahan revegetasi umur 
13 tahun eks TK 1.12/TK 1.2 di Desa Sampur Kecamatan 
Bukit Intan (02o 08' 53"LS dan 106o 09' 51"BT) (Gambar 1).  
Pengambilan contoh di lapang dilakukan pada minggu 
ketiga Desember 2007 sampai dengan Minggu pertama 
Januari 2008. Curah hujan rata-rata Pulau Bangka (1996 – 
2005) adalah 2408 mm, rata-rata jumlah hari hujan setahun 
200, dan temperatur udara 23.8oC – 31.5oC, dengan rata-
rata 26.8oC (Stasiun Meteorologi Pangkalpinang, 2006). 

Pengumpulan data dan analisis 
Densitas populasi Collembola terutama yang hidup di 

permukaan tanah ditentukan dengan metode perangkap 
sumuran (pitfall trap) (Suhardjono, 2004) dengan gelas 
plastik berdiameter bibir 6,5 cm dan ketinggian 9,5 cm yang 
diberi etanol 70% setinggi 2 cm dan diletakkan di setiap 
lokasi penelitian dengan tiga ulangan selama 24 jam. Di 
atas perangkap sumuran diberi peneduh untuk menghindari 
kemungkinan jatuhnya daun kering dan kemungkinan 
hujan. Perangkap diletakkan di dekat salah satu individu 
tanaman, dan di antara tanaman, dan penentuan tanaman 
dipilih secara sengaja. Contoh fauna tanah disimpan dalam 
botol plastik 100 ml diisi dengan etanol 70% dan diamati di 
bawah mikroskop stereo di Laboratorium MIPA Terpadu 
Universitas Bangka Belitung di Sungailiat. Untuk 
pengenalan jenis, beberapa buku tentang Collembola
digunakan (Suhardjono, 2004; Borror et al., 1996). Analysis 
of variance (p<0.05) dilakukan dengan one-way ANOVA 
dan untuk mengetahui pengaruh umur revegetasi terhadap 
densitas populasi Collembola dilakukan uji Duncan (Duncan 
Multiple Range Test). Nilai F dan level signifikan dianalisa 
paket statistik SAS 9.1. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tercatat empat jenis Collembola spp. masing-masing 
dari suku Isotomidae, Entomobryidae, dan Sminthuridae 
(Gambar 2). Rata-rata densitas populasi Collembola spp. di 
enam lokasi penelitian semakin besar di lahan revegetasi 
yang berumur lebih tua, dan dari uji Duncan diketahui 
bahwa umur revegetasi nol tahun berbeda nyata dengan 
lahan yang ditanami, namun di antara umur revegetasi (3, 
7, 9, 12, dan 13 tahun) tidak berbeda nyata (Tabel). Pola 
pertambahan populasi dari tahun ke tahun berbentuk 
kuadratik, y = 33.352x2 – 91.189x + 179.56 dengan R2 =
0.9817 (Gambar 3).  

Densitas populasi Collembola spp. tertinggi pada umur 
revegetasi 13 tahun (4816 ind. m-2) lebih dari dua belas kali 
lebih besar dibandingkan dengan hasil penelitian revegetasi 
tailing timah dengan sepuluh jenis pohon lokal berumur 
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satu tahun di Pulau Bangka (375 ind. m-2) dan sedikit lebih 
besar  dibandingkan  dengan di  lahan  tidak  terganggu di  
bawah tegakan sepuluh jenis pohon lokal yang sama 
berumur satu tahun yakni 4519 ind. m-2 (Nurtjahya et al.,
2007a), namun masih jauh lebih rendah dibandingkan 
dengan densitas populasi di tailing berumur 46 tahun yang 
dibudidayakan kembali di Jerman yakni 28684 ind. m-2

(Wanner dan Dunger, 2002), dan pada habitat tertentu 
densitas populasi dapat mencapai 75000 ind. m-2 (Hopkin, 
2008). Budidaya pertanian mempengaruhi besarnya ukuran 
populasi dan aktivitas biota tanah (Rusek, 1998; Mussury et 
al., 2002; Kanal, 2004), dan budidaya monokultur cenderung 
menurunkan keragaman jenis (Mussury et al., 2002). 
Perbedaan densitas populasi, terutama kelompok yang 
tinggal di permukaan tanah (epiedaphic group), diduga terkait 
dengan jumlah bahan organik (Mussury et al., 2002), baik 
dari serasah tanaman revegetasi dengan semakin tua umur 
revegetasi, maupun dari tanaman yang menginvasi lahan 
revegetasi pada suksesi yang terjadi, dan akibat 
penambahan bahan organik secara periodik pada lahan 
pasca tambang yang dibudidayakan, dan kelembaban tanah. 
Di lain pihak, bersama dengan Acarina, Collembola secara 
langsung berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan 
memicu aktivitas mikrob, berperan dalam struktur tanah dan 
meningkatkan porositas tanah (Mussury et al., 2002). 
Dugaan keterkaitan tingkat kesuburan tanah dan jumlah 
individu Collembola paling jelas terlihat pada umur revegetasi 
nol tahun atau lahan pasca tambang yang ditinggalkan 
kurang dari dua bulan dan tidak terdapat vegetasi apa pun.  

Rendahnya bahan organik, hara makro yang penting bagi 
tumbuhan, dan kapasitas tukar kation pada lahan yang 
bertekstur pasir telah dilaporkan (Nurtjahya et al., 2007b). 
Kecenderungan densitas populasi yang semakin besar pada 
dugaan peningkatan kesuburan dan mikroklimat ditunjukkan 
pada penelitian revegetasi tailing timah dengan sepuluh jenis 
pohon lokal di Pulau Bangka (Nurtjahya et al., 2007b), yakni 
peningkatan densitas pada umur revegetasi enam, sembilan, 
dan dua belas bulan yang masing-masing 40, 301, dan 375 
ind. m-2. Pada penelitian tersebut dilaporkan perubahan sifat 
fisika dan kimia tanah dalam satu tahun, yakni faksi pasir di 
sekitar lubang tanam menurun 10%, persentase dan faksi 
debu dan liat masing-masing meningkat 40 – 60%, ratio C/N, 
konsentrasi K, dan kejenuhan basa menurun, total kation dan 
kapasitas tukar kation meningkat tiga sampai lima kali, dan 
peningkatan mikroklimat diduga oleh peningkatan luas tajuk 
tanaman dari awal hingga akhir penelitian.  

Pengaruh penggunaan lahan tercermin pada hanya 
tercatatnya empat jenis dari suku Entomobryidae, 
Isotomidae, dan Sminthuridae. Jenis dari suku 
Entomobryidae dilaporkan mulai pada umur revegetasi tiga 
tahun, sedangkan jenis dari suku Isotomidae dan 
Sminthuridae hanya dilaporkan pada umur revegetasi tiga 
dan tujuh tahun saja dengan jumlah individu yang kecil. 

Jumlah jenis dan jumlah suku yang kecil sama dengan hasil 
penelitian revegetasi tailing timah dengan sepuluh jenis 
pohon lokal di Pulau Bangka berumur satu tahun (empat 
jenis dari empat suku) (Nurtjahya et al., 2007a), dan jumlah 
jenis tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan beberapa 
hutan di Bali dan Lombok yakni 76 jenis (Suhardjono, 1992), 
atau suatu ekosistem tertentu yang mencapai 50 – 60 jenis 
dengan puluhan ribu individu (Rusek, 1998). Pengaruh 
ekosistem yang berbeda menyebabkan perbedaan 
keanekaragaman Collembola; keragaman di intertidal dan 
pasir litoral lebih rendah dibandingkan supralitoral dan pasir 
daratan, dan keduanya jauh lebih rendah dibandingkan 
keragaman di tanah mineral atau serasah daun (Thibaud, 
2007). 

Gambar 2. Collembola di lahan revegetasi tailing timah berumur 
antara 3 – 13 tahun di Pulau Bangka:  (a) Entomobryidae sp.1, (b) 
Entomobryidae sp.2

Tabel 1. Rata-rata densitas populasi Collembola spp. (ind. m-2) pada nol, empat, tujuh, sembilan, duabelas, dan tiga belas tahun umur 
revegetasi Acacia mangium di lahan bekas tambang timah di Pulau Bangka 

0 tahun 3 tahun 7 tahun 9 tahun 12 tahun 13 tahun 
Jenis Suku 

Densitas (ind.m-2)

Anon. 1 Entomobryidae 0 0 401 502 702 100 

Anon. 2 Entomobryidae 0 401 401 1605 3010 4716 

Anon. 3 Isotomidae 0 0 100 0 0 0 

Anon. 4 Sminthuridae 0 201 0 0 0 0 

Jumlah 0 ± 0 b 602 ± 797 a 903 ± 1086 a  2107 ± 2874 a 3712 ± 2733 a 4816 ± 3665 a 
Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5%

(a)

(b)
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Gambar 2 (lanjutan). Collembola di lahan revegetasi tailing timah 
berumur antara 3 – 13 tahun di Pulau Bangka (c) Isotomidae, (d) 
Sminthuridae.

Perbedaan jumlah individu, jumlah jenis, dan frekuensi 
di semua lokasi penelitian kecuali pada umur nol tahun 
diduga disebabkan oleh suksesi di lahan revegetasi tailing 
timah (Hopkin, 1997), yang tidak terlepas dari prosedur 
standar revegetasi yang dilakukan, waktu pengambilan 
contoh yang terkait dengan musim (Hopkin, 1997), dan 
komposisi jenis kelompok Collembola yang hidup di 
permukaan tanah (epiedaphic group), dan kedekatan lokasi 
penelitian dari lahan tidak terganggu. Tananam revegetasi 
dan jenis tumbuhan yang menginvasi selama suksesi 
berperan dalam perbaikan mikroklimat yakni kelembaban 
relatif udara dan kelembaban tanah, terutama di sekitar 
lubang tanam, dan siklus hara yang antara lain ditopang 
oleh dekomposisi serasah dari tanaman revegetasi dan dari 
tumbuhan yang menginvasi. Kelembaban relatif disebut 
sebagai salah satu faktor penting yang menentukan 
aktivitas dan penyebaran Collembola. Perbaikan 
mikroklimat diduga berperan dalam peningkatan 
keragaman dan aktivitas fauna tanah. 

KESIMPULAN 

Densitas populasi Collembola semakin meningkat 
dengan dugaan semakin meningkatnya bahan organik yang 
ditunjukkan dengan semakin lamanya umur revegetasi 

lahan pasca tambang timah di bawah tegakan Acacia 
mangium di Pulau Bangka. Hasil penelitian ini memperkuat 
dugaan bahwa populasi Collembola berpotensi dapat 
dipergunakan sebagai indikator kesuburan revegetasi 
tailing timah. Untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat, 
pengambilan contoh secara teratur perlu dilakukan di lahan 
revegetasi.
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 ABSTRACT  

Some actinomycetes which were isolated from Bukit Bangkirai fire forest in East Kalimantan have been identified. Those isoates were also 
characterized for its cellulolitic and phosphate solubilizing ability. Identification was based on Miyadoh (1997) and Holt (1994) methods. 
Actinomycetes could be identified by microscopic observation on spores, chain spore, hypha, aerial hypha and its pigmentation. The
cellulolitic ability  was observed by clear zone ratio in CMC medium and phosphate solubilizing activity by same approach in Pikovskaya 
medium. From 91 Bukit Bangkirai’s actinomycetes isolates which had been deposited in LIPI Microbial Collection (LIPIMC) were identified 
as 7 genera (Streptomyces, Nocardia, Microbiospora, Micromonospora, Microtetraspora,  Streptosporangium and Actinoplanes). 57,14 % 
phosphate solubilizing actinomycetes and 38,46 % cellulolitic actinomycetes were detected with clear zone ratio average of 1,48 and 1,59 
respectively. 
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PENDAHULUAN 

Bukit Bangkirai merupakan salah satu hutan di wilayah 
Kalimantan Timur yang mengalami kebakaran secara terus 
menerus. Kebakaran di Kalimantan Timur ini tercatat 
sebagai kebakaran terbesar ke dua di dunia (Guhardja et 
al., 2000). Kebakaran ini mengakibatkan imbas yang besar 
dan secara umum merugikan dalam berbagai sektor, 
temasuk biodiversitas yang ada di dalamnya. Perubahan 
kondisi fisik dan kimia tanah akibat kebakaran akan 
berakibat terhadap organisme tanah, termasuk mikroba 
yang perperan sebagi dekomposisi dalam tanah. Mikroba 
ini mendegradasi senyawa-senyawa komplek dalam tanah 
menjadi unsur yang lebih sederhana  sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh tumbuhan dan dekomposer lain sebagai 
sumber nutrisi. Dengan demikian peranan mikroba penting 
sebagai penunjang suksesi dalam hutan pasca kebakaran. 
Salah satu peranan mikroba tanah ini adalah mendegrasasi 
selulosa dan melarutkan phospat inorganik. Selulosa 
memegang peranan penting dalam siklus karbon di alam 
(Schwarz, 2001) dan merupakan senyawa terbesar. 
Selulosa dari sisa tumbuhan dan organisme lain diurai oleh 
mikroba menjadi senyawa sederhana berupa glukosa, CO2
dan hidrogen yang sangat berguna sebagai zat hara bagi 
tumbuhan dan organisme tanah lainnya. Proses penguraina 

selulosa terjadi secara enzimatik ekstraseluler yang 
dilakukan oleh beberapa mikroba selulolitik. Kabanyakan 
mikroba selulolitik hidup pada lapisan atas dari tanah pada 
kedalaman 0 – 30 cm dan bersifat aerob (Jensen, 2001).   
Sedangkan phospat merupakan senyawa esensial yang 
sangat diperlukan oleh tumbuhan dan juga mikroba tanah. 
Fosfat yang bisa digunakan tumbuhan sebagai nutrisi 
adalah fosfat dalam bentuk bebas, sedangkan fosfat yang 
dalam bentuk terikat tidak mampu dimanfaatkan oleh 
tumbuhan (Scheffer and Scachtschabel, 1992 dalam Peix
et al, 2001). Beberapa mikroba tanah ada yang mampu 
melarutkan fosfat terikat menjadi fosfat bebas dalam tanah 
yang dapat diserap oleh tumbuhan. 

Aktinomisetes merupakan salah satu mikroba tanah 
yang memiliki kelimpahan terbesar dan berperan penting 
dalam proses dekomposisi. Sampai saat ini belum pernah 
dilakukan penelitian yang mengkaji diversitas aktinomisetes  
dalam tanah hutan Bukit Bangkirai. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkarakterisasi dan mengidentifikasi isolat 
aktinomisetes dari Hutan Bukit bangkirai serta menguji 
potensinya sebagai pelarut fosfat dan pengurai selulosa. 

BAHAN DAN METODE 

Sumber Isolat 
Isolat didapatkan dari LIPI Microbiology Culture 

Collection (LIPIMC) yang belum teridentifikasi. Isolat ini 
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diisolasi dari tanah hutan Bukit Bangkirai Kalimantan Timur, 
yang telah mengalami kebakaran.

Identifikasi Aktinomisetes 
 Isolat dalam  bentuk slan di pick up secara aseptis 

dan di streak ke medium Yeast Strach Agar (YSA) 
padacawan petri diameter 5 cm. Komposisi Media YSA tiap 
mL adalah 2 g yeast ekstrak, 10 g soluble strach, 15 g 
Agar, 1 L aquades dan pH 7,2. Inkubasi dilakukan pada 
temperatur ruang selama 2 minggu untuk memberi 
kesempatan isolat tumbuh dengan sempurna. Identifikasi 
sampai pada level genus dapat dilakukan dengan 
pengamatan makroskopik dan mikroskopik isolat.  Isolat 
murni yang telah tumbuh dilakukan pengamatan  berupa 
bentuk dan warna koloni, pigmen yang dihasilkan, bentuk 
spora, letak spora dan  bentuk rantai spora. Identifikasi 
berdasarkan metode Miyadoh (1997) dan Holt et al. (1994).

Uji Potensi Isolat Pendegradasi Selulosa 
 Isolat ditumbuhkan dalam bentuk koloni bulat pada 

medium Carboxil Methil Cellulose (CMC). Komposisi media 
ini adalah : 1 g/L (NH4)2.SO4, 1 g/L MgSO4.7H2O, 1 g/L 
MnSO4.H2O, 0,1 g/L glukosa, 1 g/L yeast ekstrak, 10 g/L 
CMC, 1 g/L FeCl3, agar 18 g/L dan pH 7,0. Media dalam 
cawan petri yang sudah ditanami isolat dinkubasi selama 2 
minggu dalam temperatur ruang. Koloni yang sudah 
tumbuh dicuci dengan larutan congo red 0,1% selama 10 
menit dan dibilas dengan menggunakan NaCl 1%. 
Pengukuran yang dilakukan berupa diameter koloni, dan 
diameter zona bening bila terbentuk. Rasio aktivitas 
selulolitik ditentukan dengan perbandingan diameter zona  
bening dan diameter koloni.      

Uji Potensi Isolat Pelarut Fosfat  
Isolat ditumbuhkan dengan cara yang sama pada 

perlakuan uji aktivitas pendegradasi selulosa. Media yang 
digunakan adalah Pikovskaya  dengan komposisi 10 g/L 
glukosa, 5 g/L Ca3PO4, 0,5 g/L (NH4)2SO4, 0,2 g/L KCl, 0,1 
g/L MgSO4.7H2O, 0,01 g/L MnSO4.H2O, 0,5 g/L yeast 
ekstrak dan 0,01 g/L FeCl3.6H2O pada pH 7,0. Pengukuran 
yang dilakukan berupa rasio zona bening dengan 
membandingkan diameter zona bening dan diameter koloni 
setelah dinkubasi selama 2 minggu pada temperatur ruang 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aktinomisetes tanah Bukit Bangkirai Kalimantan Timur 
sebanyak 91 isolat telah diidentifikasi sampai pada tingkat 
genus dan diuji potensinya sebagai agen pendegradasi 
selulase dan kemampuannya dalam melarutkan phospat 
(Tabel 01). Isolat didapatkan dari 3 plot tanah hutan, 
dengan pengelompokan tanah dari hutan terbakar berat 
(HD), terbakar ringan (LD) dan kontrol (K). 

Banyak isolat aktinomisetes yang telah teridentifikasi  
yang memiliki kemampuan dalam melarutkan fosfat. Total 
isolat yang mampu melarutkan fosfat terikat sebanyak 52 
isolat (57,14 %) dengan rata-rata rasio zona bening 1,48.  
Isolat aktinomisetes yang juga diuji aktivitas selulolitiknya 
menujukkan hasil yang positip. Sebanyak 35 (38,46 %) 
isolat mampu mendegradasi selulosa dengan rata-rata 
rasio zona bening 1,59.  

Aktinomisetes telah teridentifikasi sampai pada level 
genus sebanyak 91 isolat. Ditemukan tujuh genus yaitu  
Streptomyces, Nocardia, Microbiospora, Micromonospora,
Microtetraspora, Streptosporangium dan Actinoplanes.

Streptomices merupakan genus yang paling dominan 
dengan jumlah  sekitar 86%. Pada kondisi tanah normal 
dan dengan menggunakan metode isolasi universal maka 
akan diperoleh Streptomyces dengan kelimpahan lebih dari 
70 %, bahkan ada yang mencapai 95% (Madigan et al., 
2003; Kurbake, 2001) tergantung metode isolasi yang 
digunakan. Dari banyak penelitian yang dilakukan 
sebelumnya, genus lain yang memiliki kelimpahan tinggi 
adalah Nocardia dan Micromonospora dengan kelimpahan 
sekitar 1 % (Lechevalier dan Lechevalier, 1967; Nonomura 
dan Ohara, 1971; Madigan et al., 2003). 

Banyaknya isolat Streptomyces yang ditemukan dalam 
tanah karena genus ini mampu tumbuh lebih cepat dan 
jumlah jenis yang tinggi (Madigan et al., 2003; Kurbake, 
2001; Lechevalier dan Lechevalier, 1967). Sampai saat ini 
sudah ditemukan sekitar 500 jenis Streptomyces dari 
seluruh dunia. Disamping itu streptomices tersebar di 
semua tipe habitat terutama tanah. Genus ini memiliki 
rantai spora pada hifa aerial dan memiliki miselium yang 
lengkap. Kelimpahan miselium yang tinggi dan rantai 
sporanya panjang. Spora tersusun dalam bentuk kumparan 
yang menggulung atau berpilin. Ada juga yang berbentuk 
untaian panjang melengkung. Rantai spora Streptomyces
sangat jelas terlihat pada pengamatan mikroskopik, karena 
memiliki bentuk yang khas (Gambar 1.A). Hifa vegetatif 
memproduksi miselium bercabang sangat banyak dan 
jarang yang berfragmen dengan diameter 0,5 – 2 um. 
Miselium aereal saat dewasa membentuk rantai spora 
berjumlah tiga atau lebih. Memiliki spora nonmotil. 
Kebanyakan memproduksi berbagai macam pigmen yang 
memberikan warna pada miselium aereal dan miselium 
vegetatif. Banyak jenis dari aktinomisetes mampu 
memproduksi antibiotik. Bersifat aerob kemoorganotrofik 
dan tipe metabolisme oksidatif. Mampu menggunakan 
berbagai macam sumber karbon sebagai energi untuk 
pertumbuhannya. Temperatur optimum berkisar antara 25o

– 35o C. beberapa spesies tumbuh pada temperatur 
rentang psikrofilik dan termofilik. Melimpah pada habitat 
tanah dan kompos dengan pH optimum 6,5 – 8,0. Beberapa 
spesies bersifat patogen dan fitopatogen dengan 
prosentase GC  69 – 75. Streptomyces yang diisolasi 
sebagian besar memiliki kemampuan dalam mendegradasi 
selulosa dan melarutkan fosfat. Genus ini paling efisien 
dalam mendegradasi selulosa dan melarutkan fosfat karena 
kecepatan pertumbuhannya dan aktivitas yang tinggi 
dibanding genus lain.  

Nocardia merupakan genus terbesar kedua yang 
ditemukan dengan kelimpahan 6,6 %. Genus ini memiliki 
hifa vegetatif yang bercabang dengan diameter 0,5 – 1,2 
µm. Koloni berbentuk bakteroid dan kokoid. Memiliki hifa 
aerial dengan spora rantai pendek yang tersusun atas 
beberapa spora. Rantai spora terpilin dan jelas teramati 
dibawah mikroskop (Gambar 1.B). Terdapat melimpah di 
habitat tanah yang bersifat obligat aerob dan beberapa ada 
yang bersifat patogen pada manusia dan hewan. 
Prosentase GC dari Nocardia adalah 61 – 72. genus ini 
juga aktif dalam mendegradasi selulosa dan melarutkan 
fosfat. enam isolat yang ditemukan, semua memiliki 
aktivitas enzim yang relatif tinggi. 

Micromonospora ditemukan sekitar 3,3 % dengan 
karakteristiknya adalah memiliki miselium yang bersepta 
dan bercabang dengan diameter 0,5 µm. Spora nonmotil 
dan sering dijumpai dalam susunan tunggal pada sporofor 
(Gambar 1.C). Genus ini tidak memiliki hifa aerial dengan 
sifat aerobik sampai mikroaerobik. Beberapa spesies 
bersifat anaerob dan sering dijumpai pada intestinum rayap 
dan rumen domba. Bersifat acidofilik dengan pH lingkungan 
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pertumbuhan di bawah 6. Temperatur optimum untuk 
pertumbuhannya 20o – 40o C. Genus ini memiliki 
prosentase GC 54 – 79. Habitat penyebaran 
Micromonospora cukup luas, baik di tanah, air, air laut 
ataupun sedimen. Micromonospora merupakan genus 
terbaik ke-dua setelah Streptomyces yang memiliki potensi 
tinggi sebagai pendegradasi selulosa dan pelarut fosfat. 
Aktivitas enzim selulase dari beberapa spesies mencapai 
34 unit/mL   (Chowdhury et al., 1991). Beberapa spesies 
dari genus ini telah dimanfaatkan sebagai agen hayati 
dalam pengolahan limbah. 

Microbiospora teridentifikasi dengan kelimpahan 1,1%. 
Genus ini memiliki miselia bercabang yang terdapat spora 
dalam susunan longitudinal berpasangan. Spora  tersusun 
duplet pada sporofor yang pendek dengan bentuk spora 
sperik sampai oval yang berdiameter 1,2 – 1,6 m (Gambar 
1.D). Spora Microbiospora bersifat nonmotil dengan 
permukaan  yang halus. Umumnya dijumpai pada tanah 
yang bersifat mesofil dan termofil. Genus ini memiliki 
prosentase GC 54 – 79. walalupun hanya dijumpai satu 
isolat namun memiliki kemampuan dalam mendegradasi 
selulosa. Beberapa jenis juga banyak digunakan sebagai 
agen biologi dalam pengolahan limbah terutama untuk 
mendekomposisi jerami padi di daerah pertanian. 

Mikrotetraspaora juga dijumpai dengan kelimpahan 
1,1%. Ciri karakteristik genus ini adalah memiliki miselium 
vegetatif yang bercabang banyak. Memiliki aereal hifa yang 
dapat menghasilkan rantai spora dengan 30 spora nonmotil 
dengan susunan 4  butir spora tiap rantai. Rantai spora 
berbentuk lurus, spiral terbuka atau spiral tertutup (Gambar 
1.E). Permukaan spora ada yang berbentuk terlipat tak 
beratutan atau halus. Miselium aereal berwarna abu-abu 
kebiruan, krem, abu-abu, pink, violet, kuning atau putih. 
Temperatur optimum pertumbuhan 20 – 45o C, walaupun 
ada beberapa spesies yang mampu tumbuh pada 550 C.
Distribusi utama dari genus ini adalah tanah dengan 
prosentase GC 54 - 79. Sifat fisiologi genus ini hampr sama 
dengan mikromonospora dan mikrobiospora. Isolat yang 
ditemukan juga memiliki kemampuan dalam mendegradasi 
selulosa sekaligus melarutkan fosfat. 

Streptosporangium juga hanya ditemukan satu isolat 
dengan kelimpahan 1,1%. Genus ini memiliki ciri 
miseliumnya bercabang dengan sporangia berbentuk 
globus dan berukuran cukup besar (10 µm) yang terbentuk 
pada aerial miselium (Gambar 1.F). Artrospora terbentuk 
dengan cara septasi hifa yang tak bercabang dan 
menggulung. Artrospora berbentuk sperik, oval atau batang  
dan bersifat nonmotil. Kebanyakan spesies adalah mesofilik 
dan beberapa ada yang termotoleran. Gula khas penyusun 
dinding sel adalah madurosa dengan habitat utamanya 
adalah tanah, serasah dan kotoran hewan. Walaupun 
hanya dijumpai satu isolat, namun memiliki kemampuan 
mendegradasi selulosa dengan rasio zona bening paling 
tinggi. Disamping itu juga memiliki kemampuan dalam 
melarutkan fosfat terikat. 

Actinoplanes dijumpai dengan kelimpahan 1,1% Spora 
dari Actinoplanes berbentuk sperik atau sub sperik atau 
batang pendek (Gambar 1.G). Spora bersifat motil dalam 
air dan memiliki flagel polar.  Miseliumnya bercabang, 
namun tidak memiliki aereal miselium. Hifa tersusun dalam 
bentuk palisade.  Banyak menghasilkan pigmen yang 
disekresikan ke media.  Dinding sel tersusun atas D-xilosa 
dan L-arabinosa. Memiliki prosentase GC 69 – 71 dan 
bersifat aerob. Kebanyakan jenis dari aktinoplanes tidak 
membutuhkan faktor tumbuh organik. Habitat utamanya 
pada tanah dan serasah dengan temperatur pertumbuhan  
15 – 35 0C (Miyadoh, 1997; Holt et al, 1994). Pengujian 
terhadap kemampuan melarutkan fosfat dan selulolitik, 
isolat yang ditemukan menunjukkan hasil yang negatif. 
Walaupun demikian, banyak dari spesies dari genus ini 
yang memiliki kemapuan melarutkan fosfat dan selulolitik. 

Proses pelarutan fosfat ini terjadi dalam tanah atau 
rizosfer tanaman dan menghasilkan fosfat yang melebihi 
kebutuhan untuk pertumbuhan sel aktinomisetes ini sendiri. 
Surplus fosfat bebas akan dimanfaatkan oleh tumbuhan 
(Rao, 1982). Fosfat merupakan unsur esensial yang sangat 
penting bagi tumbuhan. Bersama dengan unsur nitrogen, 
fosfor merupakan unsur utama dalam pembentukan biji 
pada tumbuhan (Vassilev et al., 2001). Dari sekian banyak 
fosfat di alam, hanya 0,1% yang dapat digunakan oleh 
tumbuhan maupun mikroba lain, sisanya dalam bentuk 

D

G

Gambar 1. Penampakan mikroskopik spora dan rantai spora dari beberapa genus aktinomisetes. (A : Streptomyces, B : Nocardia, C : 
Micromonospora, D : Microbiospora, E : Microtetraspora, F : Streptosporangium dan  G : Actinoplanes).
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fosfat terikat yang  yang tidak dapat dimanfaatkan ( Peix et
al., 2001). 

Proses pelarutan fosfat oleh aktivitas mikroorganisme 
terjadi melalui banyak cara. Proses ini berkaitan dengan 
pelepasan ion H+ dari sitoplasma ke luar sel. Hal ini 
disebabkan oleh serapan kation khususnya NH4+ dan 
melalui bantuan ATPase pemindah H+ (Goenardi et al.,
1993). Pelarutan sumber fosfat akan terjadi secara 
langsung di permukaan sel dan dihasilkan fosfat terlarut 
dalam bentuk H2PO4

- atau HPO4
2-.

Mekanisme pelarutan fosfat yang berupa pelepasan 
CO2 hasil respirasi bakteri dapat terjadi melalui mekanisme 
reaksi sebagai berikut : 
CO2 + H2O  HCO3

- + H+

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

3 -

Pelarutan fosfat disebabkan oleh asam-asam organik 
“non-volatile” yang dihasilkan oleh mikroba. Asam-asam ini 
diperoleh dari metabolisme glukosa sebagai sumber 
karbon.  Asam organik tersebut antara lain asam sitrat, 
asam glutamat, asam suksinat, asam laktat, asam oksalat, 
asam glioksalat, asam malat, asam fumarat, asam tartrat 
dan asam -ketobutirat. Asam organik tersebut akan 
mengkelat kation dalam bentuk kompleks yang stabil 
dengan Ca2+, Mg2+, Fe3+ dan Al 3+ (Pareek and Gaur 
(1973), Subba Rao (1994) dalam Suciatmih (1999). Proses 

penguraian fosfat (Arcand and Schneider, 2006) adalah 
sebagai berikut : 

Ca10F2(PO4)6 + 12H+               10Ca2+ + 6H2PO4
- + 2F-

Selulosa merupakan unsur terbesar di alam yang 
terdapat dalam jumlah melimpah. Unsur yang merupakan 
penyusun dinding sel tumbuhan kemudian terdekomposisi 
dalam tanah. Selulosa merupakan sumber karbon potensial 
bagi mikroba tanah, namun tidak semua mikroba tanah 
mampu menggunakannya, kerena memerlukan 
perombakan komplek untuk menjadi glukosa yang siap di 
serap oleh sel. Beberapa jenis  aktinomisetes memiliki 
kemampuan dalam mengurai selulosa menjadi glukosa 
yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba lain, sehingga 
sangat membantu dalam proses daur nutrisi dalam tanah. 

Sistem enzim selulitik yang terdapat pada mikroba ini 
terdiri dari tiga tipe aktivitas yaitu : selobiohirolase, endo – 

-glukonase dan -glukosidase. Aktivitas tersebut berperan 
secara sinergis dalam hidrolisis selulosa. Tiap aktivitas 
terdiri dari beberapa enzim. Selobiohidrolase I dan II 
menghidrolisis selulosa yang tidak larut menjadi selo 
dekstrin dan selobiosa yang terlarut. Endo  glukanase I 
dan II berperan dalam mengubah selodekstrin menjadi 
selobiosa. Selobiosa kemudian dipecah menjadi 2 unit 
glukosa oleh -glukosidase (Persson et al., 1991). 

Tabel 1. Hasil identifikasi dan karakterisasi morfologi isolat Aktinomisetes serta potensinya sebagaipelarut fosfat dan seluolitik pada
tanah hutan Bukit Bangkirai Kalimantan Timur. 

Aktivitas Enzim No. Genus 
Teridentifikasi Nomor Koleksi Pigmen Warna Koloni fosfatase selulase 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces

LIPIMC-A-0001 
LIPIMC-A-0006 
LIPIMC-A-0008 
LIPIMC-A-0011 
LIPIMC-A-0012 
LIPIMC-A-0014 
LIPIMC-A-0015 
LIPIMC-A-0016 
LIPIMC-A-0017 
LIPIMC-A-0019 
LIPIMC-A-0020 
LIPIMC-A-0023 
LIPIMC-A-0024 
LIPIMC-A-0025 
LIPIMC-A-0026 
LIPIMC-A-0028 
LIPIMC-A-0030 
LIPIMC-A-0032 
LIPIMC-A-0033 
LIPIMC-A-0034 
LIPIMC-A-0035 
LIPIMC-A-0036 
LIPIMC-A-0037 
LIPIMC-A-0038 
LIPIMC-A-0039 
LIPIMC-A-0040 
LIPIMC-A-0122 
LIPIMC-A-0041 
LIPIMC-A-0042 
LIPIMC-A-0043 
LIPIMC-A-0046 
LIPIMC-A-0047 
LIPIMC-A-0050 
LIPIMC-A-0051 

coklat tua 
-
-
coklat
kuning
coklat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
hijau  
-
-
coklat
-
-
-
-
-
-
coklat
coklat
-
coklat
-
-
coklat

abu-abu keputihan 
ungu keabuan 
putih
putih
hijau tua 
coklat keabuan 
coklat tua 
abu-abu
coklat
abu-abu
putih keabuan 
putih
putih
coklat tua 
abu-abu keputihan 
abu-abu keputihan 
abu-abu
coklat keputihan 
abu-abu
putih
coklat abu-abu 
putih
putih transparan 
putih kecoklatan 
coklat
putih
abu-abu keputihan 
coklat keabuan 
coklat keabuan 
abu-abu
abu-abu putih 
coklat muda 
putih
coklat

-
-
-
1.6
1.5
-
-
1.31
2.2
1.18
1.18
-
1.25
-
-
1.26
1.49
1.8
1.29
-
-
0.78
2
1.61
-
3
1.28
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
1.14
-
-
1.68
-
2.3
-
-
1.21
-
-
2.03
-
-
1.68
-
-
-
1.2
-
-
-
-
-
-
-
-
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Tabel 1 (lanjutan). Hasil identifikasi dan karakterisasi morfologi isolat Aktinomisetes serta potensinya sebagaipelarut fosfat dan seluolitik 
pada tanah hutan Bukit Bangkirai Kalimantan Timur. 

Aktivitas Enzim No. Genus 
Teridentifikasi Nomor Koleksi Pigmen Warna Koloni 

fosfatase selulase 
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptosporangium
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Microtetraspora 
Micromonospora
Micromonospora
Micromonospora
Microbiospora
Actinoplanes

LIPIMC-A-0052 
LIPIMC-A-0053 
LIPIMC-A-0054 
LIPIMC-A-0055 
LIPIMC-A-0056 
LIPIMC-A-0057 
LIPIMC-A-0058 
LIPIMC-A-0059 
LIPIMC-A-0060 
LIPIMC-A-0064 
LIPIMC-A-0067 
LIPIMC-A-0069 
LIPIMC-A-0071 
LIPIMC-A-0072 
LIPIMC-A-0074 
LIPIMC-A-0079 
LIPIMC-A-0084 
LIPIMC-A-0086 
LIPIMC-A-0087 
LIPIMC-A-0089 
LIPIMC-A-0092 
LIPIMC-A-0093 
LIPIMC-A-0094 
LIPIMC-A-0095 
LIPIMC-A-0097 
LIPIMC-A-0099 
LIPIMC-A-0100 
LIPIMC-A-0101 
LIPIMC-A-0102 
LIPIMC-A-0104 
LIPIMC-A-0106 
LIPIMC-A-0107 
LIPIMC-A-0108 
LIPIMC-A-0109 
LIPIMC-A-0110 
LIPIMC-A-0111 
LIPIMC-A-0112 
LIPIMC-A-0113 
LIPIMC-A-0115 
LIPIMC-A-0116 
LIPIMC-A-0118 
LIPIMC-A-0119 
LIPIMC-A-0120 
LIPIMC-A-0121 
LIPIMC-A-0005 
LIPIMC-A-0007 
LIPIMC-A-0010 
LIPIMC-A-0061 
LIPIMC-A-0062 
LIPIMC-A-0080 
LIPIMC-A-0096 
LIPIMC-A-0044 
LIPIMC-A-0082 
LIPIMC-A-0085 
LIPIMC-A-0114 
LIPIMC-A-0021 
LIPIMC-A-0073

-
coklat
-
-
-
coklat
coklat
-
coklat
-
-
coklat
coklat tua 
-
putih keruh 
coklat
coklat
-
-
coklat
coklat
coklat tua 
coklat
-
kuning
-
coklat
-
-
-
kuning
abu-abu
coklat tua 
coklat
abu-abu
abu-abu
coklat
coklat
kuning
coklat
ungu
coklat
-
-
coklat
ungu
-
ungu
-
-
coklat
kuning
coklat
coklat
coklat
-
coklat

putih kecoklatan 
abu-abu
putih
putih
coklat
coklat kehitaman 
coklat putih 
putih
abu-abu
putih
coklat
coklat
putih
coklat
coklat
coklat
putih
abu-abu
ungu
abu-abu
abu-abu
putih
putih abu-abu 
abu-abu
putih
putih
putih
coklat
coklat keabuan 
putih
abu-abu putih 
putih abu-abu 
abu-abu
abu-abu
abu-abu
abu-abu
coklat keputihan 
coklat keputihan 
kuning
putih
ungu
coklat
coklat tua 
putih keabuan 
putih
hitam keputihan 
putih
hitam 
coklat tua 
putih
putih
kuning keputihan 
putih
putih
putih
putih kemerahan 
putih

-
1.38
1.63
-
1.63
-
-
-
-
1.2
1.47
1.18
1.14
-
1.42
-
1.6
1.53
1.29
1.88
1.57
1.56
2.13
1.47
1.26
-
2.4
1.64
-
1.5
-
1.5
-
1.35
1.2
-
-
1.5
1.08
1.46
1.5
1.57
-
1.16
1.25
-
1.14
-
1.19
1.4
1.38
1.28
1.17
-
-
-
-

1.25
-
2.5
1.18
-
-
1.28
-
1.2
1.23
-
1.2
1.9
-
1.28
1.7
2.18
-
-
1.55
-
1.25
1.18
-
-
-
-
-
1.75
-
-
-
-
1.9
-
-
1.5
-
-
1.18
1.28
-
1.68
-
2.5
1.6
-
2.14
1.38
1.4
-
1.28
-
1.9
-
2
-
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KESIMPULAN 

Hasil identifikasi yang dilakukan terhadap isolat 
aktinomisetes Hutan Pasca kebakaran Bukit Bangkirai 
Kalimanatan Timur di peroleh tujuh genus yaitu 
Streptomyces, Nocardia, Microbiospora, Micromonospora,
Microtetraspora, Streptosporangium dan Actinoplanes.
Sebagian dari  Isolat tersebut  mempunyai kemampuan 
dalam melarutkan fosfat dan mendegradasi selulosa, 
sehingga berpotensi sebagai agen hayati dalam menjaga 
kesehatan ekosistem dan berpeluang untuk pengembangan 
pupuk hayati yang ramah lingkungan. 
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ABSTRACT 

Neem (Azadirachta indica) is a multifunction plant.  Its leaves and seeds can be used as a traditional medicine.  One of the benefits of 
neem seeds is that they can serve as antibacteria.  It happens because neem seeds contain certain substances which can impede the 
growth of Salmonella thyposa and Staphylococcus aureus bacteria. The aims of this research were to find out the efectiveness of soaking 
neem seed powder in hampering the growth of Salmonella thyposa and Staphylococcus aureus bacteria and to find out the active 
chemistry compound  in soaking neem seed powder based on the result of Tin Layer Cromatografi (TLC). It was an experimental research.  
Paper disc method was used to find out the impeding ability of soaking neem seed powder toward both kinds of bacteria.  The effective
concentration is shown by the existence of the biggest barrier area in that concentration.  Based on the result of this research, it was known 
that the barrier’s diameter (didn’t include the paper disc’s diameter ) at Salmonella thyposa is as follow : soaking neem seed powder with 
0% concentration (control) = 0 mm, 10.5% = 2.33 mm, 11.5% = 3.0 mm, 12.5% = 18.67 mm, 13.5% = 5.33 mm, 14.5% = 5.0 mm, and 
15.5% = 4.0 mm.  While the barrier’s diameter at Staphylococcus aureus is as follow : soaking neem seed powder with 0% concentration 
(control) = 0 mm, 10.5% = 2.0 mm, 11.5% = 2.83 mm, 12.5% = 19.67 mm, 13.5% = 4.0 mm, 14.5% = 3.0 mm, 15.5% = 5 mm.  Based on 
qualitative test result with TLC, it was found that the active chemistry compound  in soaking neem seed powder are saponin and flavonoid.  
Based on this result, it can be concluded that soaking neem seed powder can impede the growth of Salmonella thyposa and 
Staphylococcus aureus.

© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Neem (Azadirachta indica), Barrier, Salmonella thyposa and Staphylococcus aureus, Paper disc, TLC 

PENDAHULUAN 

Mimba (Azadirachta indica) merupakan tanaman multi 
fungsi, karenanya tanaman ini juga dikenal sebagai 
Wonderful tree. Menurut Sukrasno dan Tim Lentera (2003), 
daun dan biji mimba mempunyai banyak manfaat. Biji 
mimba dapat dimanfaatkan untuk insektisida alami, 
fungisida, antibakteri, spermisida, sabun minyak mimba dan 
pelumas minyak mimba. Manfaat mimba sebagai 
insektisida alami telah banyak dibuktikan dalam beberapa 
penelitian, namun manfaat biji mimba sebagai antibakteri 
belum banyak dikaji  peneliti. 

Menurut Sukrasno dan Tim Lentera (2003) biji mimba 
mengandung minyak yang dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri Salmonella thyposa dan 
Staphylococcus aureus. Salmonella thyposa merupakan 
bakteri penyebab penyakit tipus, sedangkan 
Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri 

penyebab gastroenteritis (penyakit perut). Jika biji mimba 
mampu menghambat pertumbuhan kedua bakteri ini maka 
dapat diasumsikan bahwa biji mimba dapat dimanfaatkan 
sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit 
tipus dan penyakit perut (gastroenteritis). 

Penyakit tipus merupakan salah satu penyakit yang 
sering terjadi di masyarakat. Tipus atau demam tifoid 
merupakan penyakit menular dan akut. Masa inkubasi tipus 
pada umumnya 10-14 hari. Gejala dini mencakup demam, 
perut kembung, sukar buang air besar, pusing, lesu, ruam, 
tak bersemangat, tidak nafsu makan, mual dan muntah 
(Pelczar and Chan, 1988). Penyakit ini biasanya parah, dan 
bila pengobatan tidak segera diberikan penyakit ini akan 
berlangsung selama beberapa minggu dan penderita dapat 
meninggal. Gejala gasroenteritis yang disebabkan oleh  
Staphylococcus aureus adalah tiba-tiba dan muntah hebat 
sampai 24 jam (Budiyanto, 2004). 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji 
kandungan bahan aktif pada tanaman atau bahan alam 
untuk menghambat pertumbuhan kedua bakteri tersebut, 
diantaranya  penelitian tentang penggunaan daun beluntas 
untuk menghambat Salmonella typhi dan Staphylococcus 
aureus  oleh Ardiansyah (2005). Penelitian lain tentang 
penghambatan terhadap Salmonella typhosa (Salmonella 
typhi) dengan  rimpang temu kunci (Lestari, 2005),  patikan 
kebo (Ambarwati, 2005),  dan cacing tanah (Winarsih, 
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2006; Nurwati, 2006). Penelitian tentang penghambatan 
terhadap Staphylococcus aureus  dengan   adas manis 
(Kuswandi et al., 2000), kulit buah dan daun jeruk kasturi 
(Jamal et al., 2000), pinus (Erindyah dan Maryati, 2003), 
rimpang dlingo (Umamah et al., 2003), kayu cendana 
(Simanjutak, 2003).  

Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang 
menggunakan mimba sebagai antibakteri terhadap 
Salmonella typhosa dan Staphylococcus aureus. Penelitian   
yang pernah dilakukan adalah penggunaan ekstrak mimba 
untuk menghambat Streptococcus mutans dan 
Streptococcus faecalis (Almas, 1999), minyak mimba untuk 
menghambat E. coli dan Klebsiella pneumoniae (SaiRam et 
al., 2000), dan mimba sebagai pencuci mulut untuk 
menghambat Streptococcus mutans dan Lactobacillus ( 
Vanka et al., 2001).  

Berdasarkan hasil uji pendahuluan diketahui bahwa 
cairan biji mimba, ekstrak biji mimba dengan berbagai 
pengencer (aquadest, etanol 70% dan DMSO) dan 
rendaman serbuk biji mimba pada konsentrasi 0%, 25%, 
50%, 75%, dan 100%, tidak mampu menghambat 
pertumbuhan   Salmonella typhosa dan Staphylococcus 
aureus. Pada uji pendahuluan  yang menggunakan minyak 
atsiri biji mimba dengan konsentrasi yang sama, diketahui 
bahwa minyak atsiri biji mimba mampu menghambat 
Salmonella typhosa pada konsentrasi 50% dengan 
diameter daerah hambatan (daerah bening yang tidak 
ditumbuhi bakteri uji) sebesar 3 mm (tidak termasuk 
diameter paper disc 6 mm), konsentrasi 75% sebesar 4 mm 
dan konsentrasi 100% sebesar 5 mm. Sedangkan 
penghambatan  minyak atsiri biji mimba terhadap 
pertumbuhan Staphylococcus aureus pada konsentrasi 
50% terbentuk daerah hambatan dengan diameter daerah 
hambatan sebesar 4 mm, konsentrasi 75% sebesar 5 mm 
dan konsentrasi 100% sebesar 6 mm. Berdasarkan hasil ini 
dapat diketahui bahwa minyak atsiri biji mimba mampu 
menghambat kedua bakteri uji, namun demikian tingkat 
hambatannya lemah. Selanjutnya uji pendahuluan 
dilakukan dengan menggunakan serbuk biji mimba 
sebanyak 5 gr yang direndam dalam 40 ml aquadest 
selama 2 hari (rendaman serbuk biji mimba 12,5%),  hal ini 
didasarkan pada cara kerja yang tercamtum dalam label 
serbuk biji mimba yang akan digunakan sebagai pestisida. 
Dengan cara ini didapatkan daerah hambatan yang cukup 
besar, untuk   Salmonella typhosa  sebesar 17 mm dan 
Staphylococcus aureus sebesar  18 mm. Berdasarkan hasil 
ini maka penelitian selanjutnya dikembangkan dengan 
menggunakan rendaman biji mimba dengan konsentrasi 
0% (kontrol), 10,5%, 11,5%, 12,5%, 13,5%, 14,5% dan 
15,5%.

Menurut Tjitrosoepomo (2000), berdasarkan 
taksonominya mimba tergolong dalam Divisi  
Spermatophyta,  Anak divisi  Angiospermae, Kelas  
Dycotiledoneae ,  Anak kelas Monochlamydeae,  Bangsa  
Rutales, Suku Meliaceae,   Anak suku  Meliadeae,  Marga 
Azadirachta, dan Jenis Azadirachta indica. Mimba memiliki 
beberapa nama lain atau nama daerah, diantaranya : 
Nimba (sunda), intaran (Bali dan Nusa Tenggara), mambha 
atau mempheuh (Madura) dan sebagainya (Sukrasno dan 
Tim Lentera, 2003).  

Mimba merupakan pohon dengan ketinggian 10-15 
meter. Mimba terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah 
dan biji. Biji bulat, diameter satu cm, dan berwarna putih. 
Mimba tumbuh baik di daerah panas, di ketinggian 1-700 
meter dari permukaan laut dan tahan tekanan air (Kardinan, 
2000).  

Biji mimba dapat dimanfaatkan sebagai insektisida 
alami, fungisida, antibakteri, spermisida, sabun minyak 
mimba dan pelumas minyak mimba (Sukrasno dan Tim 
Lentera, 2003). Sebagai antibakteri, peran mimba 
disebabkan karena kandungan minyak dalam bijinya. Jenis 
bakteri yang bisa dihambat pertumbuhannya oleh minyak 
mimba adalah : 1). Staphylococcus aureus yang sering 
menyebabkan penyakit perut (gastroenteritis), keracunan 
makanan, radang dan bisul-bisul, serta 2). Salmonella 
thyposa yang dapat menyebabkan penyakit tipus. 

Salmonella thyposa merupakan bakteri yang selnya 
berbentuk batang dan termasuk gram negatif serta motif. 
Salmonella thyposa memiliki antigen V1 kapsular selain 
antigen somatik (O) dan flagelar (H) yang digunakan untuk 
identifikasi secara serologis (Pelczar and Chan, 1988). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang selnya 
berbentuk bulat, gram positif, terdapat tunggal, 
berpasangan dan dalam gerombol, tidak berkapsul, tidak 
membentuk spora, aerobik atau fakultatif anaerobik, serta 
tidak motil (Pelczar and Chan, 1988). Menurut Stehulak 
(2005), Staphylococcus aureus umumnya menyebabkan 
penyakit yang berasal dari makanan, karena bakteri ini 
menghasilkan racun yang dapat menimbulkan penyakit. 
Enterotoksin dari Staphylococcus aureus berfungsi pada 
penerima di usus yang meneruskan impuls ke pusat 
medula.  

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Mengetahui efektivitas 
rendaman serbuk biji mimba untuk menghambat 
pertumbuhan bakteri Salmonella thyposa dan 
Staphylococcus aureus, 2). Mengetahui konsentrasi 
rendaman serbuk biji mimba yang efektif untuk 
menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella thyposa dan 
Staphylococcus aureus dan 3). Mengetahui kandungan 
senyawa kimia aktif dalam rendaman serbuk biji mimba 
berdasarkan hasil uji  Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

BAHAN DAN METODE 

Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen (true experiment)

karena dalam penelitian ini dilakukan perlakuan, yaitu 
penambahan rendaman serbuk biji mimba dalam berbagai 
konsentrasi (0% (kontrol), 10,5%, 11,5%, 12,5%, 13,5%, 
14,5%, dan 15,5%) dan akan dilihat pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan bakteri Salmonella thyposa dan
Staphylococcus aureus. Sedangkan rancangan penelitian 
yang dipakai adalah rancangan acak lengkap dengan 
asumsi kondisi sampel, lingkungan, alat, bahan dan media 
relatif homogen.  

Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu penelitian mulai bulan Maret-Oktober 2007. 

Tempat pembuatan ekstrak dan minyak atsiri biji mimba di 
Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi UMS, 
tempat uji kandungan senyawa kimia aktif dengan 
Kromatografi Lapis Tipis di LPPT UGM dan tempat 
percobaan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Alat dan Bahan 
Cawan petri, pinset, inkubator, seperangkat alat 

ekstraksi (maserasi), seperangkat alat pembuatan minyak 
atsiri, seperangkat alat untuk KLT. Biji mimba, etanol 70%, 
kapas, Nutrient Agar (E. Merck), biakan agar miring 
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Salmonella thyposa dan Staphylococcus aureus, aquadest,
amsaldehid H2SO4, Dragendroff, Laktosa Broth (Oxoid), 
Vanillin H2SO4 dan amoniak. 

Cara Kerja 
Pembuatan ekstrak dan minyak atsiri biji mimba, 

dilakukan di  laboratorium Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi 
UMS. Isolasi bakteri Salmonella thyposa dan Staphylococcus 
aureus  dilakukan dengan : Biakan kedua bakteri uji dipesan  
di laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UGM. 
Kemudian  biakan ditanam pada NA miring dan diinkubasi 
selama 24 jam pada suhu 370C  untuk peremajaan. 

Uji antibakteri rendaman serbuk biji mimba dilakukan 
dengan metode cawan potongan kertas (paper disc). Nutrient 
Agar (NA) cawan yang sudah steril diambil, kemudian biakan 
Salmonella thyposa dan Staphylococcus aureus umur 24 jam 
ditanam pada NA cawan tersebut. Suspensi kedua bakteri uji 
masing-masing diambil sebanyak 1 ml, kemudian suspensi 
dimasukkan ke dalam cawan petri dan diratakan dengan 
grigalsky (dibuat 7 agar cawan untuk Salmonella thyposa dan  
7 agar cawan untuk Staphylococcus aureus). Setelah itu 
masing-masing cawan petri dibagi menjadi 3 juring. 
Selanjutnya potongan kertas yang telah dicelupkan pada 
rendaman serbuk biji mimba (0%) ditempatkan pada tiap-tiap 
juring tadi, baik untuk biakan Salmonella thyposa maupun 
Staphylococcus aureus, biakan ini bertindak sebagai kontrol. 
Dengan cara yang sama, uji antibakteri dilakukan untuk 
konsentrasi rendaman serbuk biji mimba sebanyak 10,5%, 
11,5%, 12,5%, 13,5%, 14,5%, dan 15,5%. Setelah itu semua 
biakan diinkubasikan  pada suhu 370C selama 48 jam.  
Setelah 48 jam biakan tersebut diamati ada tidaknya daerah 
hambatan (daerah jernih yang tidak ditumbuhi bakteri uji), 
kemudian daerah hambatan yang terbentuk diukur 
diameternya (diameter keseluruhan dikurangi diameter paper 
disc 6 mm). Selanjutnya diameter daerah hambatan tersebut 
dikategorikan sesuai dengan penggolongan Davis and Stout 
(1971) cit Ardiansyah (2005). Konsentrasi efektif ditentukan 
dengan melihat konsentrasi mana yang menimbulkan daerah 
hambatan terbesar.  

Untuk mengetahui senyawa kimia aktif  yang 
terkandung dalam rendaman serbuk biji mimba dilakukan 
uji kualitatif  dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 
Pemeriksaan dilakukan di LPPT UGM.  

Uji Kualitatif Kandungan Saponin.  
Uji kualitatif kandungan saponin ditentukan dengan 

cara:  Rendaman serbuk biji mimba dimasukkan dalam 
cawan porselin, kemudian rendaman dikeringkan dalam 
lemari pengering sampai didapatkan serbuk kering. 
Selanjutnya serbuk dihidrolisa dalam refluk dengan H2SO4
2N dan didinginkan. Setelah itu serbuk diekstraksi dengan 
CHCl3 sehingga didapatkan fase asam dan fase CHCl3.   

Fase CHCl3   yang diperoleh ditotolkan pada kertas 
kromatogram silika gel 60 F254 sebagai fase diam. 
Selanjutnya kertas kromatogram di diproses dalam tangki 
pengembang yang telah berisi efluen, yaitu  kloroform : 
methanol (95 : 5). Pemrosesan dilakukan sampai larutan 
sampel bergerak sepanjang 8 cm. Kertas kromatogram 
kemudian dikeringanginkan. Untuk melihat penampakan 
spot pada kertas kromatogram dapat dilihat di bawah sinar 
UV pada panjang gelombang 254 nm dan 365 nm. Dari 
spot yang muncul dapat dilakukan pengukuran nilai Rf-nya 
yang merupakan perbandingan antara jarak spot dari titik 
awal dengan jarak batas resapan dari titik awal (Wagner, 
1984).

Uji Kualitatif Kandungan Flavonoid, Steroid dan 
Terpenoid.  

Uji kualitatif kandungan flavonoid, steroid dan 
terpenoid dilakukan dengan cara : Rendaman serbuk biji 
mimba dimasukkan cawan porselin, kemudian serbuk 
dikeringkan dalam lemari pengering sampai didapatkan 
serbuk kering. Selanjutnya serbuk dilarutkan dalam 
MeOH. Larutan serbuk kemudian divortek selama 2 menit 
dan disentrifuse selama 2 menit, sehingga didapatkan 
fase organik. 

Fase organik yang didapatkan  ditotolkan pada kertas 
kromatogram sellulose untuk flavonoid serta silika gel 60 
F254 untuk steroid dan terpenoid sebagai fase diam. 
Selanjutnya kertas kromatogram di diproses dalam tangki 
pengembang yang telah berisi efluen, yaitu  etil asetat : 
asam formiat : asam asetat : air (100 : 11 : 11 : 27) untuk 
flavonoid, benzena : etil asetat (65 : 35) untuk steroid 
serta toluen : etil asetat (93 : 7) untuk terpenoid. 
Pemrosesan dilakukan sampai larutan sampel bergerak 
sepanjang 8 cm. Kertas kromatogram kemudian 
dikeringanginkan. Untuk melihat penampakan spot pada 
kertas kromatogram dapat dilihat di bawah sinar UV pada 
panjang gelombang 254 nm dan 365 nm. Dari spot yang 
muncul dapat dilakukan pengukuran nilai Rf-nya yang 
merupakan perbandingan antara jarak spot dari titik awal 
dengan jarak batas resapan dari titik awal (Stahl, 1969; 
Wagner, 1984).  

Uji Kualitatif Kandungan Alkaloid.  
Uji kandungan alkaloid dilakukan dengan cara : 

Rendaman serbuk biji mimba dimasukkan cawan porselin, 
kemudian serbuk dikeringkan dalam lemari pengering 
sampai didapatkan serbuk kering. Selanjutnya serbuk 
dibasakan dengan amoniak 10%. Setelah itu serbuk 
divortek dan diekstraksi dengan CHCl3.

Fase CHCl3 yang didapatkan ditotolkan pada kertas 
kromatogram silika gel 60 F254 sebagai fase diam. 
Selanjutnya kertas kromatogram di diproses dalam tangki 
pengembang yang telah berisi efluen, yaitu  metanol : 
amoniak (100 : 1,5). Pemrosesan dilakukan sampai 
larutan sampel bergerak sepanjang 8 cm. Kertas 
kromatogram kemudian dikeringanginkan. Untuk melihat 
penampakan spot pada kertas kromatogram dapat dilihat 
di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 
365 nm. Dari spot yang muncul dapat dilakukan 
pengukuran nilai Rf-nya yang merupakan perbandingan 
antara jarak spot dari titik awal dengan jarak batas 
resapan dari titik awal (Wagner, 1984). 

Pengumpulan dan Analisis Data 
Data dikumpulkan berdasarkan hasil pengukuran 

diameter daerah hambatan yang terbentuk dan hasil uji 
KLT. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitik. 
Analisis deskriptif untuk menggambarkan besarnya 
diameter daerah hambatan yang terbentuk dan 
mengkategorikannya. Selain itu untuk menggambarkan 
zat yang terkandung dalam serbuk biji mimba berdasarkan 
hasil uji KLT. Sedangkan analisis analitik dilakukan 
dengan korelasi Rank Spearman dengan tingkat 
signifikansi 99% untuk mengetahui hubungan antara 
konsentrasi rendaman serbuk biji mimba dengan diameter 
daerah hambatan pada Salmonella thyposa dan 
Staphylococcus aureus. Selain itu dilakukan uji Mann-
Whitney test dengan tingkat signifikansi 99% untuk 
mengetahui perbedaan  diameter daerah hambatan pada 
Salmonella thyposa dan Staphylococcus aureus. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Pendahuluan 
Pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji 

pendahuluan untuk menentukan konsentrasi yang akan 
dipakai pada uji selanjutnya. Berdasarkan hasil uji 
pendahuluan I, diketahui bahwa cairan biji mimba dan 
ekstrak biji mimba dengan pengencer aquadest pada 
konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%, tidak mampu 
menghambat pertumbuhan   Salmonella thyposa dan 
Staphylococcus aureus. Pada uji pendahuluan II digunakan 
ekstrak biji mimba dengan pengencer etanol 70% dengan 
konsentrasi yang sama, namun cara ini juga tidak dapat 
menghambat pertumbuhan kedua bakteri uji. Pada uji 
pendahuluan III digunakan ekstrak biji mimba dengan 
pengencer DMSO dengan konsentrasi yang sama,  pada uji 
ini juga tidak ditemukan adanya daerah hambatan pada 
kedua bakteri uji. Pada uji pendahuluan IV  digunakan 
serbuk biji mimba yang direndam dalam aquadest dengan 
konsentrasi yang sama, namun cara ini juga tidak berhasil 
menghambat pertumbuhan kedua bakteri uji. Pada uji 
pendahuluan V digunakan minyak atsiri biji mimba dengan 
konsentrasi yang sama, hasilnya pada konsentrasi 50% 
mampu menghambat pertumbuhan  Salmonella thyposa
dengan  diameter daerah hambatan 3 mm (tidak termasuk 
diameter paper disc 6 mm), konsentrasi 75% sebesar 4 mm 
dan konsentrasi 100% sebesar 5 mm. Sedangkan 
penghambatan  minyak atsiri biji mimba terhadap 
pertumbuhan Staphylococcus aureus, pada konsentrasi 
50% dengan diameter daerah hambatan sebesar 4 mm, 
konsentrasi 75%  sebesar 5 mm dan konsentrasi  100% 
sebesar 6 mm.  

Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa minyak 
atsiri biji mimba mampu menghambat kedua bakteri uji, 
namun demikian tingkat hambatannya lemah dan sedang. 
Selanjutnya uji pendahuluan dilakukan dengan 
menggunakan serbuk biji mimba sebanyak 5 gr yang 
direndam selama 2 hari dalam 40 ml aquadest (rendaman 
serbuk biji mimba 12,5%),  hal ini didasarkan pada cara 
kerja yang tercamtum dalam label serbuk biji mimba yang 
akan digunakan sebagai pestisida. Dengan cara ini 
didapatkan daerah hambatan yang cukup besar, yaitu untuk   
Salmonella typhosa  sebesar 17 mm dan Staphylococcus 
aureus sebesar  18 mm. Berdasarkan hasil ini maka 
penelitian selanjutnya dikembangkan dengan 
menggunakan rendaman biji mimba dengan konsentrasi 
0% (kontrol), 10,5%, 11,5%, 12,5%, 13,5% 14,55 dan 
15,5%.

Penelitian 
Hasil pengukuran diameter daerah hambatan yang 

dibentuk oleh  rendaman serbuk biji mimba pada berbagai 
konsentrasi terhadap pertumbuhan kedua bakteri uji dapat 
dilihat pada Tabel 1, sedangkan hasil pemeriksaan kualitatif 
kandungan senyawa kimia aktif pada rendaman serbuk biji 
mimba  dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dapat dilihat 
pada Tabel 2. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan 
dalam Tabel 1 dapat diketahui bahwa rendaman serbuk biji 
mimba dapat menghambat pertumbuhan Salmonella 
thyposa dan Staphylococcus aureus, meskipun tingkat 
hambatannya berbeda. Hambatan rendaman serbuk biji 
mimba terhadap Salmonella thyposa lebih kecil dari pada 
hambatan terhadap Staphylococcus aureus, namun 
keduanya sama-sama dikategorikan kuat. Hal ini 
dimungkinkan karena Salmonella thyposa merupakan 
bakteri gram negatif yang memiliki dua membran sel yaitu 

outer membrane dan cytoplasmic membrane, sedangkan 
Staphylococcus aureus termasuk bakteri gram positif yang 
hanya memiliki cytoplasmic membrane (Atlas,  1996).  
Membran sel  ini berhubungan dengan mekanisme kerja 
mimba dalam menghambat bakteri. Berdasarkan hasil 
penelitian Baswa et al. (2001) diketahui bahwa aktivitas 
mimba yang utama dalam menghambat pertumbuhan 
bakteri adalah dengan menghambat  sintesis membran sel 
bakteri.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Diameter Daerah Hambatan 
No. Konsentrasi Besarnya Diameter Daerah Hambatan 

(mm)
Salmonella 

thyposa
Staphylococcus

aureus
1. 0 % 0,00 0,00 
2. 10,5% 2,33 2,00 
3. 11,5% 3,00 2,83 
4. 12,5% 18,67 19,67 
5. 13,5% 5,33 4,00 
6. 14,5% 5,00 3,00 
7. 15,5% 4,00 5,00 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Kandungan Senyawa Kimia Aktif  
dalam Rendaman  Serbuk Biji Mimba dengan KLT 
No. Jenis Senyawa Kimia Aktif Hasil Uji 
1. Saponin Positif 
2. Flavonoid Positif 
3. Steroid Negatif 
4. Terpenoid Negatif 
5. Alkaloid Negatif 

Keterangan : (+) : ada, (-) : tidak ada 

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Sukrasno 
dan Tim Lentera (2003), yang menyatakan bahwa biji 
mimba dapat digunakan sebagai antibakteri untuk 
menghambat Salmonella thyposa dan Staphylococcus 
aureus. Selain itu dapat diketahui pula bahwa pada 
konsentrasi 12,5%, rendaman serbuk biji mimba mampu 
membentuk daerah hambatan yang terbesar baik pada  
Salmonella thyposa  (18,67 mm) maupun pada
Staphylococcus aureus (19,67 mm). Hal ini dapat diartikan 
bahwa konsentrasi efektif untuk menghambat kedua bakteri 
uji adalah 12,5%. Dengan demikian biji mimba 
dimungkinkan dapat dijadikan sebagai alternatif  obat 
tradisional untuk pengobatan tipus dan gastroenteritis yang 
disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Namun demikian 
perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan dosis 
dan metode penggunaan yang tepat.  

Menurut Davis and Stout, (1971) cit Ardiansyah (2005) 
bila diameter daerah hambatan 5 mm atau kurang maka 
aktifitas  penghambatannya dikategorikan lemah,  5-10 mm 
dikategorikan sedang, 10-19 mm dikategorikan kuat,  dan 
20 mm atau lebih dikategorikan sangat kuat. Dengan 
demikian tingkat penghambatan rendaman serbuk biji 
mimba pada Salmonella thyposa dengan konsentrasi 
10,5%, 11,5% dan 15,5% termasuk lemah (2,33 mm, 3,0 
mm dan 4,0 mm), konsentrasi 13,5% dan 14,5% termasuk 
sedang (5,33 mm dan 5,0 mm) dan konsentrasi 12,5% 
termasuk kuat (18,67 mm). Sedangkan tingkat 
penghambatan rendaman serbuk biji mimba pada 
Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 10,5%, 11,5%,  
13,5% dan 14,5% termasuk lemah (2,0 mm, 2,83 mm, 4,0 
mm dan 3,0 mm), konsentrasi 15,5% termasuk sedang (5,0 
mm) dan konsentrasi 12,5% termasuk kuat (19,67 mm). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan korelasi Rank 
Spearman dengan tingkat signifikansi 99%, diperoleh nilai 
p=0,001 untuk penghambatan rendaman serbuk biji mimba 
terhadap Salmonella thyposa dan nilai p=0,000  untuk 
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penghambatan terhadap Staphylococcus aureus. Dengan 
demikian nilai p <  0,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan antara konsentrasi rendaman serbuk biji 
mimba dengan diameter daerah hambatan pada 
Salmonella thyposa dan Staphylococcus aureus. 
Sedangkan berdasarkan hasil uji statistik dengan Mann-
Whitney test dengan tingkat signifikansi 99% didapatkan 
nilai p (0,099) > 0,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada perbedaan diameter hambatan pada Salmonella 
thyposa dengan Staphylococcus aureus.

Bila dibandingkan dengan hasil penelitian Ardiansyah 
(2005),  yang menggunakan ekstrak non defatted dan 
ekstrak defatted daun beluntas sebagai bahan antibakteri 
pada bakteri uji yang sama, maka penggunaan biji mimba 
dapat dikatakan lebih unggul. Hal ini dikarenakan diameter 
daerah hambatan yang dibentuk oleh ekstrak non defatted
daun beluntas pada Salmonella thyposa hanya 10,2 ± 0,4 
mm (kuat), dan ekstrak defatted memberikan hambatan 
yang lebih kecil yaitu 8,2 ± 0,5 mm (sedang). Sedangkan 
penghambatan pada  Staphylococcus aureus untuk ekstrak 
non defatted  sebesar 9,1 ± 1,0 mm (sedang), dan ekstrak 
defatted sebesar 7,1 ± 0,6 mm (sedang). Namun demikian 
perbandingan ini tidak bersifat mutlak karena pada hasil 
penelitian Ardiansyah (2005), tidak disebutkan dosis 
ekstrak beluntas yang digunakan, selain itu ada 
kemungkinan strain bakteri uji yang digunakan juga 
berbeda meskipun masih satu spesies. 

Berdasarkan hasil penelitian Winarsih (2006), diketahui 
bahwa ekstrak cacing tanah mampu  menghambat 
Salmonella thypi (Salmonella thyposa). Pada konsentrasi 
20% terbentuk daerah hambatan sebesar 12,3 mm (kuat), 
40% sebesar 14,6 mm (kuat), 60% sebesar 17,3 mm (kuat), 
80% sebesar 29,6 mm (sangat kuat) dan 100% sebesar 
31,6 mm (sangat kuat).  Bila dibandingkan dengan hasil 
penelitian ini maka  terlihat bahwa ekstrak cacing tanah 
dapat memberikan hambatan yang lebih besar terhadap 
Salmonella thyposa dibandingkan biji mimba. Sayangnya 
pada hasil penelitian Winarsih (2006), tidak dijelaskan cara 
pengukuran daerah hambatan, artinya diameter daerah 
hambatan yang dilaporkan tersebut termasuk diameter 
paper disc atau tidak. Bila ternyata diameter daerah 
hambatan yang terbentuk sudah termasuk diameter paper 
disc,  dengan asumsi diameter paper disc sebesar 6 mm, 
maka untuk konsentrasi 20% diameter daerah hambatan 
sesungguhnya hanya sebesar 6,3 mm (sedang), 40% 
sebesar 8,6 mm (sedang), 60% sebesar 11,3 mm (kuat), 
80% sebesar 23,6 (sangat kuat) dan 100% sebesar 25,6 
mm (sangat kuat). Bila hal ini benar maka aktifitas 
penghambatan rendaman serbuk biji mimba dengan 
konsentrasi 12,5% terhadap Salmonella thyposa lebih kuat 
dibandingkan penghambatan ekstrak cacing tanah dengan 
konsentrasi 20%, 40% dan 60%, namun lebih lemah 
dibandingkan penghambatan ekstrak cacing tanah dengan 
konsentrasi 80% dan 100%. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa kandungan 
senyawa kimia aktif dalam rendaman serbuk biji mimba 
berdasarkan hasil uji kualitatif dengan Kromatografi Lapis 
Tipis (KLT)  adalah saponin dengan  nilai Rf sebesar 0,18 
dan flavonoid dengan nilai Rf sebesar 0,33. Saponin 
merupakan senyawa yang termasuk golongan glikosida 
kelompok aglikon. Senyawa glikosida ditemukan pada 
berbagai tanaman berbunga dan mempunyai fungsi khusus 
misalnya sebagai zat warna atau pigmen. Flavonoid 
merupakan golongan fenol alam yang terbesar. Flavonoid 
ditemukan pada semua tumbuhan hijau (Sumarno, 1992). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1). Rendaman 
serbuk biji mimba efektif untuk menghambat pertumbuhan 
bakteri Salmonella thyposa dan Staphylococcus aureus, 2).
Konsentrasi rendaman serbuk biji mimba yang efektif untuk 
menghambat  Salmonella thyposa maupun Staphylococcus 
aureus adalah 12,5% dengan diameter daerah hambatan 
(tidak termasuk diameter paper disc) sebesar 18,67 mm 
(kuat) pada Salmonella thyposa dan 19,67 mm (kuat) pada 
Staphylococcus aureus, dan 3). Kandungan senyawa kimia 
aktif dalam rendaman serbuk biji mimba berdasarkan uji 
KLT adalah saponin dan flavonoid. 
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ABSTRACT 

Raw material supply  which still depends on nature has caused genetic erotion of medicinal plants.  The objectives of the research were to 
study creat (Andrographis paniculata Ness.) morphology; and agroecology in many habitat for cultivated be medical substance.  The 
research were conducted at three different locations, ie. at  lowland (< 400 m above sea level), middleland (400 – 700 m asl.),  and upland 
(> 700 m asl.).  The result showed that creat growth on 180 m – 861 m above sea level with environmental conditions : temperature 
20.320C – 26.930C, relative humidity 78% - 87%, perticipation 2053.2 mm/ year – 3555.6 mm/ year.  The creat can growth on soil mineral 
that contains N medium, P low, K medium, Mg low, Ca verylow until low ,C organic low until medium, and pH less acid until acid.  The 
heihgt plant of creat in middleland is the highest of  in lowland and upland, that also leaf of creat.  The flower, fruit, and root of creat as 
good as in the habitat various. The highest andrographolid contain in middleland (2.27%), whereas in lowland (1.37%) and upland (0.89%).  
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PENDAHULUAN 

Sambiloto (Andrographis paniculata Ness) ialah 
tumbuhan semusim yang termasuk dalam suku 
Acanthaceae.  Sambiloto ialah herba tegak, yang tumbuh 
secara alami di daerah dataran rendah hingga ketinggian ± 
1600 dpl. Habitat sambiloto ialah di tempat terbuka seperti 
ladang, pinggir jalan, tebing, saluran atau sungai, semak 
belukar, di bawah tegakan pohon jati atau bambu. 
Masyarakat memanfaatkan bagian tajuk (daun dan batang) 
tumbuhan sambiloto sebagai bahan obat tradisional untuk  
obat penguat, demam, disentri, kolera, diabetes, sakit paru-
paru, influensa dan bronkitis. 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; Winarto, 2003).  
Karenanya, perlu upaya pembudidayaan tumbuhan 
sambiloto menjadi tanaman. 

Tumbuhan sambiloto memiliki daya adaptasi pada 
lingkungan ekologi setempat.  Tumbuhan tersebut terdapat 
di seluruh Nusantara karena dapat tumbuh dan 
berkembang baik pada berbagai topografi dan jenis tanah.  
Tumbuh baik pada curah hujan 2.000 – 3.000 mm tahun-1,

suhu udara 25 – 320C serta kelembaban yang dibutuhkan 
antara 70 – 90 %.  Tumbuhan sambiloto dapat tumbuh 
pada semua jenis tanah, ialah yang subur, mengandung 
banyak humus, tata udara dan pengairan yang baik.  
Sambiloto tumbuh optimal pada pH tanah 6 – 7 (netral).  
Pada tingkat kemasaman tersebut, unsur hara yang 
dibutuhkan tanaman cukup tersedia dan mudah diserap 
oleh tanaman.  Kedalaman perakaran sambiloto dapat 
mencapai 25 cm dari permukaan tanah (Anonymous, 2002;  
Anonymous, 2003).   

Permasalahan yang timbul kalau sambiloto akan 
dibudidayakan, apakah ada perbedaan agroekologi dan 
morfologi  di berbagai habitat?  Penelitian ini bertujuan 
mempelajari agroekologi dan morfologi sambiloto di 
berbagai habitat untuk dibudidayakan menjadi tanaman 
penghasil bahan baku obat. 

BAHAN DAN METODE 

Survai komunitas tumbuhan dilaksanakan di Kawasan 
Pemangkuan Hutan wilayah Surakarta.  Pelaksanaan 
survai dilaksanakan sejak bulan Mei 2006 hingga Juli 2006. 
Lokasi survai dipilih dengan metode purposive sampling 
pada dataran rendah <400 m dpl., dataran menengah 400 – 
700 m dpl. dan dataran tinggi > 700 m dpl.   

Alat yang digunakan: 1) buku kunci (descriptors), 2) 
kotak specimen, 3) altimeter, 4) kompas, 5) hand counter, 
6) mistar, 7) tali, 8) soil moisture tester,  9) luxmeter 
(Dx100), 10) thermometer  dan  11) higrometer. 
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Untuk mengetahui pengaruh ketinggian habitat terhadap 
organ tumbuhan sambiloto, dilaksanakan percobaan yang 
disusun dengan Rancangan Acak Kelompok (Randomized 
Completely Block Design) faktor tunggal.  Faktor tersebut 
ketinggia habitat (dataran endah, menengah, dan tinggi), 
yang diulang 10 kali (sekaligus sebagai petak contoh).  
Peubahnya meliputi: tinggi,  jumlah cabang, jumlah daun, 
panjang akar, dan kandungan andrographolid.  Data 
dianalisis dengan analisis varian, dilanjutkan dengan uji 
beda jarak berganda Duncan’s (DMRT).  Selain itu 
dilakukan survai terhadap morfologi di berbagai habitat. 
Peubah yang diamati: sifat morfologi tumbuhan yang 
meliputi: tinggi tumbuhan , batang, jumlah cabang, daun, 
bunga, buah (polong) dan akar .  Pengamatan lainnya ialah: 
1)  Informasi umum mengenai: lokasi penelitian, suhu, 
kelembaban udara, dan curah hujan ; 2)  Informasi kondisi 
alam habitat asli sambiloto: jenis tanah, pH tanah, 
kandungan C, N, P dan K tanah (0 – 20 cm) dianalisis di 
Lab., suhu, kelembaban udara dan intensitas cahaya.   
Analisis data dilakukan secara diskriptif.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data (Tabel 1),  sambiloto dapat 
tumbuh di ketinggian tempat 180 m sampai 861 m di atas 
permukaan laut, suhu (20.320C – 26.930C), kelembaban 
udara (78 %– 87 %).  Curah hujan berkisar antara 2053.2 – 
3555.6 mm/th.  Intensitas cahaya di atas tajuk berkisar 
399.74 – 456.95 lux, sedangkan di bawah tajuk 53.29 – 

93.37 lux.  Intersepsi cahaya yang diterima 76.64 – 88.21 
%. Naungan untuk tumbuhan sambiloto antara lain jati, 
mahoni, sengon, melinjo, kelapa, lamtoro.  Sambiloto dapat 
tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi dengan 
ketinggian 900 m di atas permukaan laut, dengan naungan 
jati, pinus dan glirisidae, seperti telah diuraikan oleh Yusron 
et al. (2004). 

Berdasarkan analisis sifat fisik dan kimia tanah (Tabel 
2),  sambiloto dapat hidup pada pH agak masam (dataran 
rendah dan menengah) sampai masam (dataran tinggi);  C 
organik rendah (dataran rendah) sampai sedang (dataran 
menengah dan tinggi).  Unsur hara di habitat sambiloto : N 
sedang, P rendah, K sedang, Mg rendah, sedangkan Ca 
rendah sampai sangat rendah.   

Tumbuhan sambiloto yang tumbuh di habitat dataran 
menengah realtif lebih tinggi (60 – 125 cm) daripada yang 
di dataran rendah (40 – 90 cm) dan tinggi (20 – 60 cm).  
Daunnya juga lebih panjang (+ 8 cm) dan lebar (+ 1.80 cm) 
atau lebih luas dibandingkan di dataran rendah (panjang +
13 cm dan lebar +3.50 cm), dan tinggi (panjang + 5cm dan 
lebar + 1.50 cm) (Tabel 3).  Berdasarkan data empiris 
sambiloto yang tumbuh di dataran menengah banyak yang 
tumbuh di bawah naungan yang lebih rindang daripada di 
dataran rendah dan tinggi. 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa tinggi, jumlah daun , jumlah 
cabang primer dan sekunder berbeda nyata, sedangkan 
pada panjang akat tidak berbeda nyata.  Pada habitat 
daerah tinggi kuantitas tinggi, jumlah daun, jumlah cabang 
primer dan sekunder lebih rendah daripada daerah 
menengah dan rendah. 

Tabel 1.  Karakter agroekologi di berbagai ketinggian tempat  
Lokasi (Location)

D.  Rendah D. Menengah  D. Tinggi

Agroekologi (Agroecology)    
Tinggi tempat (m dpl) 180 450 861 
Suhu udara (oC) 26.93 22.44 20.32 
Kelembaban udara (%) 78 82 87 
Curah hujan (mm/th) 2053.2 2724.6 3555.6 
Intensitas matahari (lux meter) 399.74 (di atas tajuk) 

93.37 (di bawah tajuk) 
412.78 (di atas tajuk) 
69.21 (di bawah tajuk) 

456.95 (di atas tajuk) 
53.89  (di bawah tajuk) 

Intersepsi cahaya (%) 76.64 83.23 88.21 

Tabel 2.  Sifat fisik dan kimia tanah di berbagai habitat sambiloto 
Habitat

Dataran Rendah Dataran Menengah Dataran Tinggi 
Fisik dan kimia tanah       
pH (pH) 5.80 agak masam 5.83 agak masam 5.47 masam 
C Organik (%) 1.36 rendah 2.69 sedang 2.23 sedang 
Bahan organik (%) 2.35 sedang 4,63 tinggi 3.84 tinggi 
N total (%) 0.25 sedang 0.27 sedang 0.32 sedang 
P tersedia (ppm) 5.50 rendah 6.51 rendah 6.65 rendah 
K tertukar (me %) 0.32 sedang 0,.33 sedang 0.35 sedang 
Mg (me %) 0.48 rendah 0.63 rendah 0.43 rendah 
Ca (me %) 1.55 sangat rendah 1.95 sangat rendah 2.05 rendah 
Tekstur : 
Debu (%)  
Lempung (%) 
Pasir (%)  

39.45
43.55
17.00

36.85
42.25
17.90

38.55
47.68
13.77

Titik Layu Permanen (%)  14.34  16.42  16.46  
Kapasitas Lapang (%) 34.34  35.38  38.24  
Jenis tanah  Latosol  Latosol  Latosol  
Keterangan : Kriteria penilaian berdasarkan LPT (1982). 
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Tabel 3.  Ciri morfologi tumbuhan sambiloto di berbagai habitat 
Ciri Morfologi Organ 

Tumbuhan Dataran Rendah Dataran Menengah Dataran Tinggi 
 + 40 –         40 - 90 cm + 60 –          60 - 125 cm +  20        20 - 60 cm 
Daun Daun tunggal, bulat telur, bersilang 

berhadapan, pangkal dan ujung 
runcing, tepi rata, panjang   ±  8 cm, 
+ 8 c    lebar + 1,7 cm 

Daun tunggal, bulat telur, bersilang 
berhadapan, pangkal dan ujung 
runcing, tepi rata, panjang 
+ 13 cm, lebar + 3,5 cm 

Daun tunggal, bulat telur, bersilang 
berhadapan, pangkal dan ujung 
runcing, tepi rata, panjang 
+ 5 cm, lebar + 1,5 cm 

Batang Batan   Batang berkayu, penampang 
melintang pangkal batang bulat. 
Batang muda berbentuk segi empat 
setelah tua bulat 

Batang berkayu, penampang 
melintang pangkal batang bulat. 
Batang muda berbentuk segi empat 
setelah tua bulat 

Batan   Batang berkayu, penampang 
melintang pangkal batang bulat. 
Batang muda berbentuk segi empat 
setelah tua bulat 

Cabang Cabang banyak, monopodial, 
berbentuk segi empat 
(kwadrangularis) dengan nodus yang 
membesar

Cabang banyak, monopodial, 
berbentuk segi empat 
(kwadrangularis) dengan nodus yang 
membesar

Cabang banyak, monopodial, 
berbentuk segi empat 
(kwadrangularis) dengan nodus 
yang membesar 

Bunga Bunga majemuk berbentuk tandan di 
ketiak daun dan ujung batang, 
kelopak lanset, berbagi lima, pangkal 
berlekatan, hijau, benang sari dua, 
bulat panjang, kepala sari bulat, ungu 
putik pendek, kepala putik ungu 
kecoklatan, mahkota lonjong, 
pangkal berlekatan, bagian dalam 
putih bernoda ungu, bagian luar 
berambut, merah 

Bunga majemuk berbentuk tandan di 
ketiak daun dan ujung batang, 
kelopak lanset, berbagi lima, pangkal 
berlekatan, hijau, benang sari dua, 
bulat panjang, kepala sari bulat, ungu 
putik pendek, kepala putik ungu 
kecoklatan, mahkota lonjong, 
pangkal berlekatan, bagian dalam 
putih bernoda ungu, bagian luar 
berambut, merah 

Bunga majemuk berbentuk tandan di 
ketiak daun dan ujung batang, 
kelopak lanset, berbagi lima, pangkal 
berlekatan, hijau, benang sari dua, 
bulat panjang, kepala sari bulat, ungu 
putik pendek, kepala putik ungu 
kecoklatan, mahkota lonjong, 
pangkal berlekatan, bagian dalam 
putih bernoda ungu, bagian luar 
berambut, merah 

Buah Buah muda berwarna hijau setelah 
tua menjadi hitam, terdiri dari 11-12 
biji

Buah muda berwarna hijau setelah 
tua menjadi hitam, terdiri dari 11-12 
biji

Buah muda berwarna hijau setelah 
tua menjadi hitam, terdiri dari 11-12 
biji

Akar Berakar tunggang  Berakar tunggang Berakar tunggang 

Tabel 4.  Pengaruh habitat terhadap morfologi sambiloto  
HabitatNo. Pengamatan 

D. Rendah D. Menengah D. Tinggi 
1 Tinggi (cm) 47,44 b 59,31 b 19,29 a
2 Jumlah daun (buah) 86.53 b 74.93 b 30.70 a
3 Jumlah cabang primer (buah) 22,60 b 19,33 b 11,80 a
4 Cabang sekunder (buah) 61,60 b 51,56 b 24.86 a
5 Panjang akar cm)   9,66 a 11,50 a   7,28 a

Keterangan :Bilangan yang didampingi oleh huruf-huruf yang sama pada pengamatan yang sama berbeda tidak nyata pada uji  
Duncan 5 %. 

Kandungan Andrographolid 
Rancangan yang digunakan RAK dengan 3 perlakuan 

(dataran rendah, menengah, dan tinggi), yang masing-
masing perlakuan ada 10 blok (ulangan).  Data dianalisis 
dengan analisis varian, dilanjutkan dengan uji beda jarak 
berganda Duncan.  Berdasarkan analisis data (Tabel 5),  
kandungan andrographolid tertinggi di habitat dataran 
menengah (2.27 %), dibandingkan dengan yang berasal 
dari dataran rendah (1.37 %), dan dataran tinggi (0.89 %).  
Kandungan andrographolid terbentuk melalui metabolisme 
sekunder.  Kadar metabolit sekunder terbentuk dalam 
tumbuhan sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari 
ekosistem tumbuhnya.  Karenanya, tinggi rendahnya kadar 
metabolit sekunder dalam setiap tumbuhan dipengaruhi 
oleh lingkungan seperti ketinggian tempat, curah hujan dan 
suhu, hal ini telah diungkapkan oleh Vanhaelen et al.
(1991). 

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 1.  Sambiloto tumbuh baik di ketinggian 
180 m – 861 m di atas permukaan laut, suhu 20.320C – 

26.930C, kelembaban udara 78% - 87%, curah hujan 
berkisar 2053.2 mm/ tahun – 3555,6 mm/ tahun.  Intersepsi 
cahaya yang diterima 76.64% - 88.21%.  Sambiloto dapat 
tumbuh pada tanah dengan unsur hara N nilai sedang, P 
rendah, Mg rendah, Ca sangat rendah sampai rendah, C 
organik rendah sampai sedang; sedangkan pH agak 
masam sampai masam. 

Tumbuhan sambiloto yang tumbuh di habitat dataran 
menengah mempunyai morfologi relatif lebih tinggi (60 – 
125 cm) daripada yang di dataran rendah (40 – 90 cm) dan 
tinggi (20 – 60 cm).  Daunnya juga lebih luas : panjang (+ 8 
cm) dan lebar (+ 1.80 cm) dibandingkan di dataran rendah 
(panjang + 13 cm dan lebar +3.50 cm), dan dataran tinggi 
(panjang + 5cm dan lebar + 1.50 cm).  Bunga, buah dan 
akar morfologinya sama baik di dataran rendah, menengah 
maupun tinggi. 

Kandungan andrograpolid di dataran menengah (2,27%) 
lebih tinggi daripada di dataran rendah (1,37%) dan tinggi 
(0,89%).
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ABSTRACT  

Plant adaptation to serpentine soils is a system ideal for studies in evolutionary ecology. Serpentine soils are characterized by low calcium 
to magnesium ratios with Ca at significantly lower concentrations relative to surrounding areas. Although some variation occurs between 
sites which identified three collective traits: poor plant productivity, high rates of endemism and vegetation type distinct from those of 
neighboring areas. The several morphological feature characteristic of serpentine-tolerant species is possess xeromorphic foliage, 
including reduced leaf size and sclerophylls, the stature is significantly reduced relative to counterparts on non serpentine soil and root 
systems of species growing on and off serpentine sites are often more developed on serpentine soils than on neighboring soils. Serpentine
soils are ubiquitous, but patchily distributed and thus promote geographic isolation. Adaptation to edaphic conditions may also beget 
reproductive isolation. Adaptive mutation might be influenced frequently from related species inhabiting surrounding areas. For the future 
studies involving serpentine systems merge the fields of ecology, evolution, physiology, and genetics required for serpentine adaptation. 
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PENDAHULUAN 

Menurut pakar biologi dan ekologi, endemik atau endemis 
berarti eksklusif asli pada suatu tempat (biota), berlawanan 
dengan kosmopolitan atau introduksi yang hadir di berbagai 
tempat. Suatu jenis tumbuhan dikatakan endemik apabila 
keberadaannya unik di suatu wilayah dan tidak ditemukan di 
wilayah lain secara alami. Istilah ini biasanya diterapkan pada 
unit geografi suatu pulau atau kelompok pulau, tetapi kadang-
kadang dapat berupa negara, tipe habitat atau wilayah. 
Tumbuhan yang hidup pada suatu kepulauan cenderung 
berkembang menjadi tipe atau jenis endemik karena isolasi 
geografi. Istilah endemik biasanya digunakan untuk daerah 
yang secara geografi terisolasi. Di dalam suatu pulau dapat 
terbentuk wilayah/habitat endemik karena adanya proses 
pembentukan batuan kapur, batuan serpentin, batuan vulkanik 
atau batuan lainnya. Pada konteks endemisitas, terbentuknya 
habitat dari batuan serpentin menyebabkan terbentuknya jenis 
tumbuhan endemik serpentin. Komunitas tumbuhan pada area 
serpentin umumnya kerdil dan umumnya hanya tumbuh pada 
habitat tersebut. Habitat ini umumnya berupa area terbuka dan 
berbatu, dengan vegetasi umum berupa tumbuhan semak dan 
terkadang pohon dengan daun keperakan atau kecoklatan 
karena struktur bulunya bersifat memantulkan cahaya. 
Kegagalan bertani di tanah serpentin disebabkan hilangnya air 
dan unsur hara yang cepat pada bagian lapis olah tanah.  

PENGETAHUAN TENTANG SERPENTIN 

Habitat serpentin mudah diketahui karena berwarna 
hijau-coklat dengan bebatuan mengkilap berwarna hitam 
legam dan putih pecah atau tersebar (Gambar 1.). Selama 
berada di bawah permukaan bumi, batuan serpentin 
mendapat tekanan tinggi, sehingga pada saat muncul di 
permukaan dengan hilangnya tekanan, batuan pecah ke 
bawah hingga berlapis-lapis dan tidak stabil. Serpentin 
tampak seperti batuan padat berisi besi dan magnesium 
(Mg) bercampur dengan silika, tetapi pada kenyataannya 
kadar besi dan Mg biasanya tidak tinggi pada substrat ini. 
Ahli tanah menamai kondisi ini ultramafik. Tanah serpentin 
juga memiliki kandungan logam berat yang tinggi seperti 
kromium, kobalt, dan nikel. Pertumbuhan tanaman akan 
terhambat oleh kadar tinggi logam ini, bahkan pada banyak 
lokasi kadarnya mencapai ambang beracun bagi tumbuhan. 
Serpentin juga kaya serat silika yang dikenal dengan nama 
asbestos. Mineral asbestos ini lebih banyak merugikan 
manusia daripada tumbuhan karena dapat menyebabkan 
kanker. Tantangan lain pada tanah serpentin adalah 
ketiadaan zat hara (nutrisi). Kandungan kalsium (Ca) pada 
tanah ini biasanya rendah, sebaliknya kandungan Mg tinggi. 
Banyak peneliti percaya bahwa rasio Ca: Mg adalah faktor 
utama yang menentukan daya tahan tumbuhan. Kedua ion 
positif ini bersaing pada lokasi yang sama untuk terserap 
oleh akar. Pada kadar Mg yang tinggi, lokasi penyerapan ini 
menjadi jenuh, sehingga tumbuhan lebih sulit menyerap Ca. 
Rendahnya kandungan Ca memperburuk kondisi ini. Zat 
hara lainnya seperti kalium dan fosfor, sangat miskin pada 
tanah serpentin karena keduanya cepat rusak oleh hujan 
dan tercuci. Nitrogen juga jarang tersedia di tanah serpentin 
sehingga menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman. 
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Secara umum, tanah serpentin bersifat miskin hara dan air. 
Tanah serpentin umumnya hanya mengandung sedikit 
remah-remah tanah di permukaannya, tanah serpentin 
yang dalam hanya terjadi pada ceruk-ceruk di perbukitan 
berupa tanah alluvial, dimana hujan mencuci sedikit partikel 
ke bawah. Tumbuhan pada bukit ini mengelompok dan 
tanahnya masih ultramafik. Jenis tumbuhan serpentin 
umumnya lebih kecil ukurannya daripada tumbuhan non 
serpentin. Kebanyakan jenis tumbuhan ini dapat 
dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: tolerator dan 
avoider. Tolerator adalah tumbuhan yang telah bedadaptasi 
dan menjadi vegetasi yang dominan. Avoider berkecambah 
dari biji atau tumbuh dari bagian di bawah tanah dan 
melengkapi kehidupannya dengan air yang tersedia.  

MEKANISME TOLERAN SERPENTIN 

Kadar Mg yang tinggi dan kadar Ca yang rendah pada 
tanah serpentin kemungkinan merupakan faktor yang paling 
mempengaruhi mekanisme toleransi tumbuhan pada tanah 
serpentin. Faktor ini diperkirakan berperan penting dalam 
mekanisme fisiologi dan evolusi tumbuhan toleran serpentin. 

Perbandingan kalsium dan magnesium 
Rendahnya produktifitas tanah serpentin merupakan 

akibat rendahnya perbandingan Ca: Mg. Pada 
pertumbuhan yang optimum perbandingan Ca: Mg 
semestinya sama (Loew dan May, 1901). Vlamis dan Jenny 
(1948) berpendapat bahwa kadar Ca yang rendah pada 
tanah serpentin dapat menekan sindrom serpentin dan 
kadar Mg yang tinggi menyebabkan depresi ketersediaan 
Ca. Hipotesis ini didukung oleh Kruckeberg (1954), Walker 
(1954), dan Walker et al. (1955) yang menunjukkan bahwa 
pertumbuhan tumbuhan non serpentin pada tanah 
serpentin meningkat secara nyata dengan ditambahkannya 
Ca pada tanah. Tumbuhan non serpentin Phacellia 
californica (Hydrophyllaceae) dapat tumbuhan baik jika 
tanah disuplai dengan Ca (Kruckeberg, 1954). Tumbuhan 
dapat bertahan lebih baik pada tanah serpentin yang 
dipupuk dengan N, P, dan K daripada tidak dipupuk. Tanah 
serpentin yang dicuci larutan klorida, dengan berbagai 
kadar Ca dan Mg serta pupuk N, P, dan K, kesuburannya 
bervariasi pada pertukaran Ca dari 5-80% dan Mg dari 4-
19%. Kesuburan tanah dengan perbandingan Ca: Mg 
paling tinggi sama dengan tanah pertanian produktif, 
sedangkan uji perbandingan Ca: Mg paling rendah 
ditemukan pada tanah asli serpentin. Pada tanah ini 
pertumbuhan tomat (Licopersicon esculantum Mill. var. 
marglobe) tergantung kandungan Ca, sedangkan tumbuhan 
endemik serpentin, Streptanthus glandulosus ssp. 
pulchellus (Brassicaceae) stabil pada kadar Ca yang 
berbeda-beda. Produktifitas rendah pada tanah merupakan 
akibat rendahnya kadar Ca dan tingginya kadar Mg, jadi 
hanya jenis tumbuhan yang toleran terhadap tanah dengan 
tingkat Ca: Mg rendah yang mampu bertahan pada tanah 
serpentin (Walker, 1954).  

Walker et al. (1955) mendapatkan kesimpulan yang 
sama dari penelitiannya terhadap tiga tanaman pangan dan 
tiga tumbuhan endemik serpentin di California, yang 
ditumbuhkan pada tanah dengan teknik pencucian dan 
pemupukan seperti di atas. Pertumbuhan tanaman pangan 
menurun pada tanah dengan tingkat Ca rendah, sedangkan 
tumbuhan asli serpentin tidak terpengaruh berbagai kadar 
Ca. Analisis jaringan tumbuhan menunjukkan bahwa pada 
tanah dengan perbandingan Ca: Mg rendah, tumbuhan asli 
serpentin menyerap lebih banyak Ca dan sedikit Mg 

daripada tanaman pangan. Jenis tumbuhan serpentin dapat 
bertahan pada tanah dengan tingkat Ca rendah karena 
masih dapat menyerap Ca dalam jumlah cukup tanpa 
menyerap Mg dalam jumlah yang berlebihan. Hasil ini 
sejalan dengan pernyataan Vlamis dan Jenny (1948) 
bahwa tumbuhan pada tanah serpentin kebanyakan 
dipengaruhi oleh rendahnya kandungan Ca dan tingginya 
kandungan Mg yang akan menghambat penyerapan Ca. 

Keracunan magnesium 
Tanah serpentin mengandung Mg yang berpotensi 

racun. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa Mg 
merupakan penyebab utama sindrom serpentin (Proctor, 
1970, 1971; Marrs dan Proctor, 1976; Brooks dan Yang, 
1984; Brooks, 1987). Proctor (1970) yang menganalisis 
pengaruh kandungan Mg pada tumbuhan serpentin 
Agrostis canina (Poaceae) dan jenis non serpentin A. 
stolonifera menyimpulkan bahwa tumbuhan serpentin lebih 
menerima Mg yang beracun daripada jenis non serpentin. 
Mg yang beracun terjadi karena rendahnya kadar Ca, 
sehingga perlu penambahan Ca pada tanah dan air. 
Proctor (1971) menyatakan bahwa sindrom serpentin bukan 
akibat terbatasnya Ca, tetapi karena tingginya kandungan 
Mg. Madhok dan Walker (1969) menyatakan bahwa 
hambatan persaingan antara Ca dan Mg pada tanah 
dengan perbandingan Ca: Mg rendah sangat 
mempengaruhi penyerapan keduanya oleh tumbuhan 
endemik serpentin, Helianthus bolanderi ssp. exilis
(Asteraceae) dan H. annuus.

Grover (1960) menunjukkan bahwa jumlah Ca yang 
diserap akar H. bolanderi ssp. exilis meningkat dengan 
meningkatnya kadar Ca, namun peningkatan kadar Mg 
dapat menghambat penyerapan Ca. Madhok dan Walker 
(1969) menyatakan bahwa H. bolanderi ssp. exilis lebih 
toleran pada kadar Mg yang lebih tinggi daripada H.
annuus, serta menyerap lebih banyak Mg dan lebih sedikit 
Ca. Marrs dan Proctor (1976) menyatakan bahwa populasi 
Agrostis stolonifera dari kawasan yang sepenuhnya 
serpentin lebih mampu beradaptasi pada kadar Mg yang 
tinggi daripada varietas dari lokasi serpentin moderat. Main 
(1974) menunjukkan bahwa toleransi Agropyron spicatum
(Poaceae) pada Mg diwariskan. Jenis ini lebih toleran pada 
kadar Mg yang tinggi daripada jenis non serpentin. Brooks 
(1987) menyatakan bahwa sifat toleran pada kadar Mg 
yang tinggi diperlukan dalam pemuliaan tanaman karena 
dapat diwariskan, sehingga Mg yang beracun pada 
tanaman dapat ditoleransi pada kadar tertentu. 

Kebutuhan magnesium 
Tumbuhan serpentin membutuhkan kadar Mg yang 

lebih tinggi daripada tumbuhan non serpentin, meskipun 
beberapa tumbuhan non serpentin juga membutuhkan 
kadar Mg yang tinggi (Madhok dan Walker, 1969; Main 
1974, 1981; Marrs dan Proctor, 1976). Main (1974) 
menunjukkan bahwa jenis serpentin Agropyron spicatum
yang ditumbuhkan pada tanah serpentin dengan kadar Mg 
tinggi, tetap menyerap Mg pada kadar rendah, sehingga 
tumbuhan serpentin memerlukan tanah dengan kadar Mg 
yang tinggi agar tetap dapat menyerap unsur tersebut dan 
unsur hara lainnya. Main (1981) menyatakan bahwa 
tumbuhan endemik serpentin Poa curtifolia (Poaceae) 
membutuhkan kadar Mg yang sangat tinggi untuk tumbuh 
optimum. Pertumbuhan tanaman ini secara positif ber-
hubungan dengan kadar Mg dan berkorelasi negatif dengan 
kadar Ca. Marrs dan Proctor (1976) menunjukkan bahwa 
jenis serpentin A. stolonifera membutuhkan lebih banyak 
kadar Mg tanah daripada jenis non serpentin. Proctor dan 
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Woodell (1975) serta Harrison (1997) menyatakan perlunya 
penelitian untuk mengetahui tingginya kebutuhan Mg pada 
tumbuhan serpentin, suatu kondisi yang membatasi 
pertumbuhan jenis non serpentin. 

Adaptasi dan toleransi tumbuhan serpentin 
Menurut Kruckeberg (1954) proses adaptasi tumbuhan 

non serpentin pada tanah serpentin berawal dari 
perkecambahan biji dan perkembangan tumbuhan non 
serpentin pada tanah serpentin, hal ini terjadi secara 
berulang-ulang dan terjadi persilangan antar populasi 
tumbuhan tersebut sehingga terbentuk keturunan dengan 
ciri-ciri yang bebeda dengan populasi awal. Ciri-ciri ini 
menurun dan terakumulasi pada alel toleran serpentin. 
McNair (1987) mengemukakan bahwa lokasi pertambangan 
dapat menjadi habitat tumbuhan yang toleran logam berat 
seperti Cu. Tumbuhan ini akan mampu pula beradaptasi 
pada lokasi yang miskin unsur hara atau kering seperti 
tanah serpentin. Menurut Antonovics et al. (1971) dan 
Mcnair (1987) permulaan adaptasi pada kondisi tersebut 
ditandai dengan terbentuknya sekumpulan individu (koloni) 
yang berkembang dan memiliki sifat-sifat yang berbeda 
secara turun temurun dibandingkan populasi asalnya. 

Habitat tepi pantai umumnya merupakan lingkungan 
yang keras dan tidak tidak mendukung pertumbuhan 
banyak tumbuhan. Pengaruh kadar Mg yang tinggi pada 
habitat ini serupa dengan habitat serpentin (Proctor 1971). 
Kruckeberg (1954) menemukan bahwa jenis tumbuhan 
yang beradaptasi pada air laut, Achillea borealis ssp. 
californica (Asteraceae), juga mempu beradaptasi pada 
tanah serpentin. Proctor (1971) menemukan hal yang sama 
pada tumbuhan yang beradaptasi di habitat tepi pantai, 
Armeria maritima (Plumbaginaceae) dan Silene maritima
(Caryophillaceae), dimana keduanya juga tumbuh dengan 
baik pada tanah serpentin. Menurut Boyd dan Martens 
(1998) proses adaptasi populasi non serpentin pada kondisi 
serpentin disebabkan adanya: (i) aliran gen dari populasi 
serpentin ke non serpentin yang membawa alel toleran 
serpentin, (ii) sifat adaptasi serpentin sedikit atau kurang 
berperan pada tanaman, atau (iii) sifat adaptasi serpentin 
lebih dari satu fungsi. Hipotesis pertama meluruskan 
gambaran awal yang diusulkan oleh Kruckeberg (1954), 
meskipun gagasan ini hanya didukung sedikit data. 
Hipotesis ketiga menjadi bukti adanya toleransi-silang pada 
tumbuhan serpentin dan non serpentin. Hipotesis kedua 
tampaknya sulit diterima, karena apabila sifat toleran 
serpentin sedikit atau kurang berperan, maka tumbuhan 
serpentin akan tumbuh sebaik tumbuhan non serpentin 
pada tanah “normal”, tetapi pada kenyataanya tumbuhan 
serpentin tidak tumbuh sebaik tumbuhan non serpentin 
apabila ditanam pada tanah non serpentin (Kruckeberg 
1954). Potensi pertumbuhan tumbuhan serpentin lebih 
lambat daripada tumbuhan non serpentin (Brady, 2005).  

Reeves dan Baker (1984) menyatakan bahwa toleransi 
logam pada Thlaspi goesingense (Brassicaceae) yang 
merupakan pembawa gen adaptasi serpentin hanya muncul 
ketika tumbuh pada tanah dengan kadar logam tinggi. 
Populasi T. goesingense dari tanah serpentin dan tanah 
kapur yang ditanaman pada media yang mengandung Ni, 
Co, Zn dan Mn dalam berbagai kadar, menunjukkan bahwa 
tanaman tersebut tetap tumbuh dengan baik pada tanah 
non serpentin tanpa logam berat. Terjadinya akumulasi 
logam dan perbedaan penampilan pertumbuhan pada 
masing-masing populasi dengan tipe tanah yang berbeda 
menunjukkan bahwa toleransi terhadap logam berat bersifat 
genetik. Boyd dan Martens (1998) mendapatkan hasil yang 
sejalan dengan penelitian tersebut pada Thlaspi montanum

var. montanum (Brassicaceae), dalam hal toleransi Ni. Biji 
populasi serpentin dan non serpentin yang ditanam pada 
tanah dengan kisaran kadar Ni “normal” sampai tinggi 
menunjukkan adanya hiperakumulasi Ni pada populasi 
serpentin, meskipun perlakuannya sama, sehingga 
disimpulkan bahwa hiperakumulasi Ni pada T. montanum 
var. montanum bersifat genetik. 

EKOLOGI PADA SISTEM SERPENTIN 

Ekosistem serpentin menarik untuk diteliti karena 
tingginya jenis tumbuhan endemik, keragaman morfologi, 
dan keragaman sifat komunitasnya. Iturralde (2001) yang 
menganalisis ekosistem tumbuhan serpentin di Kuba 
menunjukkan adanya kesamaan adaptasi morfologi pada 
berbagai tumbuhan serpentin seperti adanya sklerofil, 
mikrofil, dan duri rapat pada batang. Batianoff dan Singh 
(2001) yang meneliti perbedaan ekologi dan frekwensi 
endemisitas tumbuhan serpentin dataran rendah dan 
dataran tinggi di Australia timur menyimpulkan bahwa 
kondisi edafik berpengaruh kuat terhadap keragaman jenis 
dan tingkat endemisitas. Cooke (1994) yang meneliti 
pengaruh dinamika komposisi jenis serpentin dan non 
serpentin di gunung Wenatchee, Washington menemukan 
bahwa jenis serpentin kebanyakan toleran pada kadar Ca 
rendah dan kadar Mg dan Ni tinggi. Untuk mengurangi 
kebutuhan air dan mencegah hilangnya air, tumbuhan 
serpentin dapat menurunkan potensial air dan mengatur 
penutupan stomata.  

Beberapa penelitian mengemukakan pentingnya 
toleransi kekeringan untuk bertahan pada tanah serpentin. 
Chiarucci (2004) mengidentifikasi bahwa kekeringan lebih 
menghambat pertumbuhan pada tanah serpentin di 
Tuscany, Italia daripada logam berat. Freitas dan Mooney 
(1995) menunjukkan bahwa populasi Bromus hordeaceus
(Poaceae) yang tumbuh pada tanah serpentin lebih mampu 
beradaptasi terhadap cekaman kekeringan daripada 
populasi yang tumbuh pada batuan pasir. Armstrong dan 
Huenneke (1992) yang memeriksa pengaruh kekeringan 
pada komposisi jenis rumput serpentin di California 
menunjukkan bahwa kekeringan selama empat tahun 
berturut-turut tidak mempengaruhi bonggol asli rumput 
karena sistem perakarannya mampu mencapai kelembaban 
di kedalaman tanah. McCarten (1992) mengemukakan 
bahwa selain komposisi mineral, maka kedalaman tanah 
dan kemiringan lereng merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi struktur komunitas rumput serpentin di 
California, karena mempengaruhi ketersediaan air tanah. 
Rumput tahunan banyak ditemukan pada tanah yang dalam 
dimana akar dapat mengakses kelembaban tanah, 
sedangkan rumput semusim dengan perakaran yang lebih 
sedikit sering ditemukan pada lapisan tanah atas. 
Kombinasi kedalaman dan sifat kimia tanah menciptakan 
mikrohabitat pada rumput serpentin.  

FISIOLOGI PADA TUMBUHAN TOLERAN SERPENTIN 

Tumbuhan toleran-serpentin memiliki kemampuan 
bertahan dengan kondisi miskin unsur hara. Mekanisme 
adaptasi tumbuhan yang toleran pada tanah dengan jumlah 
Ca rendah serta kadar Mg dan logam berat tinggi masih 
belum dipahami sepenuhnya. Lee et al. (1997) 
membandingkan pengaruh kadar sembilan unsur hara pada 
pupuk daun (N, P, K, Ca, Mg, Ni, Cu, Co, dan Cr) terhadap 
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12 jenis tumbuhan serpentin dan non serpentin di Selandia 
Baru. Dalam hal ini, pupuk daun dengan Mg dan Ni secara 
nyata meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman pada 
tanah serpentin daripada non serpentin. Sebaliknya 
keberadaan Ca menurunkan pertumbuhan tanaman pada 
tanah serpentin. Penambahan Cu, Co dan/atau Cr secara 
nyata memperbaiki pertumbuhan pada tanah serpentin. 
Tibbetts dan Smith (1992) menggunakan Sedum anglicum
(Crassulaceae) untuk menganalisis akumulasi Ca dan Mg 
pada sel tumbuhan. Meskipun S. anglicum tidak berasosiasi 
dengan tanah serpentin, jenis ini dipilih karena sel mesofil 
parenkimnya besar dan ukuran vakuolanya lebih dari 95% 
volume sel. S. anglicum dapat ditemukan pada tanah yang 
kaya Mg dan jenis ini toleran pada perbandingan Ca: Mg 
dengan kisaran yang luas, meskipun lebih menyukai Ca 
daripada Mg. Keseimbangan perbandingan Ca: Mg yang 
berhubungan dengan sel tercapai pada kisaran 1: 6, serta 
kurang dari setengah total Mg dan Ca pada sel yang 
membentuk kation bebas. Pengikatan sejumlah besar ion-
ion itu kemungkinan mencegah keracunan pada sel.  

Perbedaan fisiologi adaptasi dua varietas Lasthenia 
californica (Asteraceae) telah diteliti oleh Rajakaruna dan 
Bohm (1999), Rajakaruna (2003a), serta Rajakaruna et al. 
(2003c). Varietas pertama tumbuh pada tanah yang 
memiliki kandungan air, persentase liat, kapasitas 
pertukaran kation, dan kadar Na dan Mg yang lebih tinggi 
daripada tanah varietas kedua, dimana perbandingan Ca: 
Mg lebih tinggi dan kadar Ca, K, dan Ni tinggi. Hasilnya 
mengungkapkan bahwa varietas pertama lebih toleran pada 
kondisi cekaman unsur hara termasuk tingginya kadar Na 
dan Mg, serta kekeringan (Rajakaruna et al., 2003b). 
Varietas pertama menyerap Ca dan Mg dua kali lebih besar 
daripada varietas kedua. Kadar Ca dan Mg pada akar 
varietas pertama sebanyak 127 kali dari kontrol, sedangkan 
pada varietas kedua sebanyak 28 kalinya; berarti pada 
varietas pertama terdapat akumulasi ion yang lebih besar 
(Rajakaruna et al. 2003c). Sebaliknya kadar ion pada akar 
tetap sama pada kedua jenis tersebut, menyatakan bahwa 
kadar ion yang tinggi pada akar varietas pertama mengindi-
kasikan tingginya kecepatan penyerapan dan translokasi 
ion-ion pada varietas pertama. Ini merupakan catatan yang 
berharga pada penelitian ini apabila digabungkan dengan 
penelitian awal (misalnya Madhok 1965; Madhok dan 
Walker 1969; Walker et al. 1955) yang menyatakan bahwa 
dasar fisiologi pada tumbuhan toleran serpentin melibatkan 
satu atau lebih mekanisme yang berbeda (Rajakaruna et al.
2003c), termasuk diskriminasi penyerapan ion pada akar, 
komponen translokasi ion, dan/atau pengikatan ion. 

Proses spesiasi pada tumbuhan serpentin 
Secara molekuler tumbuhan serpentin telah banyak 

mengalami perubahan genetik dibandingkan induknya 
(Gardner dan McNair, 2000). Penelitian DNA pada kloroplas 
dan inti ribosom sel me-nunjukkan adanya kontradiksi topologi 
filogeni keduanya. Penelitian oleh Baldwin (2005) pada Layia 
discoidea dan L. glandulosa (Compositae), Mayer et al. (1994)
pada Streptanthus glandulosus kompleks (Cruciferae), serta 
Pepper dan Norwood (2001) pada Caulanthus amplexicaulis
var. barbarae (Brassicaceae) menunjukkan bahwa tumbuhan 
endemik terjadi karena adanya pertukaran gen antara induk 
yang tumbuh pada tanah non serpentin dengan keturunannya 
yang tumbuh pada tanah serpentin selama berabad-abad. 
Pada Salvia isensis (Lamiaceae) terjadi kontradiksi topologi 
antara kloroplas dan inti ribosom sel DNA (Sudarmono dan 
Okada, 2007). Hal ini diperkuat dengan analisis alozim, yang 
menunjukkan adanya pertukaran alel pada beberapa sistem 
enzim. Pertukaran alel tersebut kemungkinan terjadi karena 

adanya serangga penyerbuk yang bersifat spesialis. 
Pengamatan penulis pribadi menunjukkan bahwa 
pembungaan S. isensis dan S. japonica terjadi pada waktu 
yang sama serta persilangan keduanya kompatibel, sehingga 
menyebabkan perubahan genetik. Kondisi geografi dan 
lingkungan juga mendorong terjadinya radiasi adaptif, seperti 
tanah serpentin, iklim mikro, isolasi penyerbuk, isolasi geografi 
(gunung atau lembah di antara gunung), dan pertukaran gen 
(Brady et al., 2005). 

Jenis-jenis tumbuhan endemik 
Jenis endemik adalah jenis yang ditemukan secara 

eksklusif pada suatu lokasi yang memiliki sifat-sifat spesifik, 
misalnya tanah serpentin. Tanah serpentin dapat dibedakan 
secara alami dari tanah lainnya berdasarkan kondisi 
lingkungannya atau jenis tumbuhannya, yang berbeda secara 
mencolok dengan tempat lain. Suatu jenis tumbuhan dapat 
dinyatakan endemik serpentin apabila hanya ditemukan pada 
kawasan serpentin. Habitat serpentin adalah suatu pulau 
geologi dengan tipe tanah serpentin yang muncul dipermukaan 
bumi berabad-abad yang lalu, kemudian jenis baru tersebar di 
atasnya dari habitat di sekitarnya. Tumbuhan serpentin dapat 
membentuk kelompok dan bertahan lama, berkembang 
memisahkan diri dari kerabatnya yang tumbuh pada tanah non 
serpentin. Pada banyak kasus, jenis baru tumbuhan serpentin 
dapat bertahan karena rendahnya kompetisi pada tipe tanah 
ini. Dalam konteks efek pulau, tanah serpentin adalah habitat 
dari sejumlah besar jenis yang hanya ditemukan pada tanah 
serpentin dan mempunyai daerah yang terbatas. Daerah 
batuan serpentin jarang ada di permukaan bumi, tetapi cukup 
luas di California dan Utah (Amerika Serikat), Honshu (Jepang) 
dan di Indonesia ada di beberapa wilayah yaitu Sulawesi, 
Jawa, dan Nusa Tenggara. Ancaman ter-hadap kawasan ini 
biasanya karena adanya penambangan batu untuk bahan 
bangunan seperti di Kebumen (Jawa Tengah) dan Ende (Nusa 
Tenggara Timur). Di Amerika Serikat, wilayah serpentin 
dijadikan Taman Nasional dan dilindungi dari ancaman 
pertambangan (Anonim, 2002), begitu juga di Gunung 
Asamayama, Jepang. Apabila tidak dilindungi maka tumbuhan 
endemik serpentin akan punah atau jumlahnya menurun. 
Keanekaragaman jenis tumbuhan endemik serpentin relatif 
rendah, sehingga perlu dilindungi secara terus menerus. 
Sepanjang tidak terganggu mereka akan bertahan selama 
ribuan tahun.  

Tanah serpentin di California memiliki beberapa jenis 
tumbuhan endemik, misalnya Mimulus nudatus Curran ex 
Greene (Gambar 2A.) dan Mimulus guttatus DC. (Gambar 
2B.). M. nudatus merupakan herba dengan bunga kuning dan 
hanya ditemukan di sekitar danau Napa. Pada musim hujan, 
ketika rembesan air mengisi celah-celah batuan serpentin 
populasinya cukup besar. Jenis ini mempunyai daun kecil dan 
berbentuk seperti kulit tipis, dan dibedakan dari M. guttatus 
yang daunnya berbentuk sekop. Pohon endemik serpentin 
yang ditemukan terutama adalah Quercus durata var. durata,
yaitu pohon berdaun hijau gelap, melengkung, berduri pada 
tepinya, keras dan berkulit, biji oval dengan ujung membundar. 
Semak endemik yang umum ditemukan antara lain Ceanothus
jepsonii var. albiflorus dan Arctostaphylos vicida ssp. pulchella.
Di Utah, tumbuh pohon Cupressus macnabiana yang 
sebarannya sangat terbatas, dan S. sargentii yang tersebar 
luas pada daerah tangkapan air. Beberapa marga terkait 
dengan habitat serpentin, misalnya separuh dari 24 jenis 
tumbuhan dari marga Streptanthus di California diasosiasikan 
dengan tanah serpentin (Mcnair, 1983; Hughes et al., 2001; 
Anonim, 2002). Jenis endemik serpentin yang lain di California 
disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tumbuhan serpentin endemik atau jarang ditemukan 
pada tanah non serpentin di California (Anonim, 2002).
Jenis Familia 
Polystichum lemmonii Pteridophyta 
Cupressus sargentii  Pinaceae 
Juniperus communis var. jackii Pinaceae 
Asclepias solanoana Apocynaceae 
Cryptantha clevelandii var. dissita    Boraginaceae 
Cryptantha hispidula Boraginaceae 
Nemacladus montanus Campanulaceae 
Minuartia decumbens         Caryophyllaceae 
Minuartia howellii           Caryophyllaceae 
Minuartia rosei            Caryophyllaceae 
Minuartia stolonifera         Caryophyllaceae 
Silene campanulata ssp. campanulata Caryophyllaceae 
Arnica cernua Compositae 
Harmonia doris-nilesiae        Compositae 
Harmonia hallii            Compositae 
Helianthus bolanderi ssp. exilis  Compositae 
Senecio clevelandii          Compositae 
Senecio greenei           Compositae 
Senecio ligulifolius Compositae 
Sedum eastwoodiae Crassulaceae 
Arabis aculeolata             Cruciferae 
Arabis macdonaldiana           Cruciferae 
Arabis serpentinicola Cruciferae 
Cardamiane pachystigma var. dissectifolia  Cruciferae 
Draba carnosula              Cruciferae 
Streptanthus barbatus          Cruciferae 
Streptanthus barbiger           Cruciferae 
Streptanthus brachiatus         Cruciferae 
Streptanthus breweri var. breweri     Cruciferae 
Streptanthus drepanoides        Cruciferae 
Streptanthus morrisonii var. elatus     Cruciferae 
Thlaspi californicum Cruciferae 
Arctostaphylos canescens ssp. sonomensis Ericaceae 
Arctostaphylos stanfordiana ssp. raichei  Ericaceae 
Quercus durata ssp. durata          Fagaceae 
Calamagrostis ophitidis           Gramineae 
Poa piperi Gramineae 
Phacelia corymbosa           Hydrophyllaceae 
Phacelia dalesiana            Hydrophyllaceae 
Phacelia greenei  Hydrophyllaceae 
Lathyrus biflorus           Leguminosae 
Lupinus constancei Leguminosae 
Allium fimbriatum var. purdyi      Liliaceae 
Allium hoffmanii            Liliaceae 
Brodiaea stellaris Liliaceae 
Fritillaria glauca             Liliaceae 
Fritillaria purdyi Liliaceae 
Lilium bolanderi  Liliaceae 
Hesperolinon adenophyllum        Linaceae 
Hesperolinon bicarpellatum        Linaceae 
Hesperolinon didymocarpum        Linaceae 
Hesperolinon disjunctum        Linaceae 
Hesperolinon drymarioides       Linaceae 
Hesperolinon serpenticum        Linaceae 
Hesperolinon tehamense        Linaceae 
Epilobium alpinus Onagraceae 
Collomia diversifolia Polemoniaceae 
Navarettia jepsonii           Polemoniaceae 
Phlox hirsute Polemoniaceae 
Eriogonum congdonii            Polygonaceae 
Eriogonum kelloggii            Polygonaceae 
Eriogonum libertine           Polygonaceae 
Eriogonum nervulosum            Polygonaceae 
Eriogonum ternatum            Polygonaceae 
Eriogonum tripodum Polygonaceae 
Lewisia oppositifolia           Portulacaceae 
Delphinium uliginosum Ranunculaceae 
Ceanothus jepsonii var. albiflorus     Rhamnaceae 
Ceanothus jepsonii var. jepsonii  Rhamnaceae 
Galium serpenticum ssp. scotticum Rubiaceae 
Salix breweri              Salicaceae 
Salix delnortensis Salicaceae 
Collinsia greenei            Scrophulariaceae 
Cordylanthus pringlei          Scrophulariaceae 
Cordylanthus tenuis ssp. brunneus    Scrophulariaceae 
Cordylanthus tenuis ssp. viscidus   Scrophulariaceae 
Mimulus nudatus           Scrophulariaceae 
Penstemon filiformis Scrophulariaceae 
Lomatium ciliolatum var. ciliolatum    Umbelliferae 
Lomatium ciliolatum var. hooveri Umbelliferae 
Lomatium englemannii          Umbelliferae 
Lomatium howellii  Umbelliferae 
Lomatium marginatum var. marginatum  Umbelliferae 
Lomatium marginatum var. purpureum   Umbelliferae 
Lomatium tracyi            Umbelliferae 
Lomatium triterenatum var. triternatum Umbelliferae 
Perideridia leptocarpa         Umbelliferae 
Sanicula peckiana Umbelliferae 
Viola primulifolia ssp. occidentalis Violaceae 

KESIMPULAN 

Tumbuhan endemik serpentin merupakan tumbuhan 
yang mempunyai kemampuan tumbuh pada tanah 
serpentin. Pengaruh lingkungan seperti iklim mikro, isolasi 
geografi dan isolasi reproduksi menyebabkan terjadinya 
perubahan pada kloroplas dan inti DNA sehingga 
memunculkan jenis baru sebagai endemik serpentin. 
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