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PEDOMAN UNTUK PENULIS 

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

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

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

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

The objective of this research was to screen 31 of bacteria isolates that have potency to control Rhizoctonia solani growth and isolates 
capability to produce surfactin. R. solani growth inhibition was performed uses paper discs containing a 5 days cultivation of isolates 
culture. Surfactin activity assay was performed on LB agar medium. Results of the screening showed that the highest growth inhibition was 
obtained for isolates code 54 (96.43%), KC4 (93.45%), and 163 (93.19%). All of the isolates were cooproducer of surfactin and iturin, and the 
highest biosurfactan index was obtained for isolate KB2 (3.91).The four potential isolates were identified, as Bacillus pantotheinticus (isolate 
54 and isolate 163), Bacillus brevis (isolateKC4), and Bacillus sp(isolate KB2).

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: biocontrol, Bacillus pantotheinticus, Bacillus brevis, Bacillus sp., Rhizoctonia solani, surfactin.

PENDAHULUAN 

Pestisida tidak hanya berdampak merugikan pada 
kesehatan manusia dan lingkungan, tetapi juga pada lahan 
pertanian dan menyebabkan produk pertanian tidak aman 
dikonsumsi. Adanya kandungan p,p’-DDT, dan fungisida 
(HCB) pada air susu ibu di Indonesia sebagaimana 
dilaporkan oleh Shaw et al. (2000), menjadi bukti bahwa 
pestisida dapat berakibat sangat merugikan kesehatan 
manusia. Mengingat dampak serius dari pemakaian 
pestisida kimia terhadap kesehatan manusia, lingkungan 
dan lahan pertanian, dan kepedulian terhadap pelestarian 
lingkungan telah menjadikan pentingnya agen biokontrol 
untuk dipelajari dan dikembangkan sebagai produser 
berbagai senyawa antibiotik yang aman digunakan untuk 
mengatasi masalah penyakit tanaman. Kesempatan untuk 
menemukan agen biokontrol untuk jamur patogen sangat 
besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan 
biodiversitas yang tinggi. 

Bakteri sebagai agen biokontrol mempunyai beberapa 
kelebihan diantaranya; bakteri merupakan mikroorganisme 
yang banyak terdapat di tanah, produksi massa bakteri juga 
lebih mudah dan lebih cepat daripada mikroorganisme lain 
seperti jamur. Bakteri sebagai agen biokontrol yang pernah 
dilaporkan adalah Agrobacterium, Pseudomonas, Bacillus, 
Alcaligenes, Streptomyces (Shoda, 2000). Rhizoctonia 

solani adalah salah satu jamur patogen soilborne terpenting 
yang dapat berkembang pada kedua kultivasi,di tanah 
maupun tanpa tanah,penyebab penyakit pada padi, kacang, 
tomat, dan tanaman lainnya (Sneh et al.,1991). Diantara 
golongan jamur, genus Trichoderma adalah agent 
biokontrol untuk Rhizoctonia solani (Lin et al.,1994) dan dari 
golongan bakteri biasanya digunakan Pseudomonas dan 
Bacillus (Gasoni et al., 1998).  

R. solani bersifat patogen pada kacang panjang 
(Glycine max (L.) Merr.) dan menyerang tunas tomat 
(Solanum lycopersicon) (Asaka and Shoda, 1996; Yu et al.,
2002). Mekanisme penghambatan pertumbuhan oleh agen 
biokontrol terhadap jamur patogen tanaman dapat melalui 
antibiotik yang dihasilkannya atau kompetisi makanan. 
Contoh antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan 
jamur misalnya iturin dan surfaktin (Huang et al., 1993).

Iturin terdiri atas tujuh buah residu asam amino yang 
bersifat hidrofilik dan ekor hidrokarbon dengan panjang 10-
13 karbon yang bersifat hidrofobik (Gambar 1 dan 2). 
Surfaktin adalah antibiotik yang memiliki kerja sebagai 
suatu biosurfaktan, surfaktin dapat merusak permeabilitas 
membran sel dengan cara menurunkan tegangan 
permukaan (Huang et al., 1993). Surfaktin merupakan 
antibiotik yang mampu menghambat pertumbuhan jamur 
patogen, oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan 
pengujian kemampuan isolat bakteri untuk menghasilkan 
surfaktin dengan indeks biosurfaktan tertinggi.  

Penelitian ini bertujuan untuk menskrining 31 isolat 
bakteri yang berpotensi sebagai agen pengendali hayati R.
solani dengan uji daya hambat terhadap pertumbuhan R. 
solani dan kemampuannya dalam menghasilkan surfaktin. 
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Gambar 1. Struktur iturin (Huang et al. 1993). R = CH3(CH2)10-, 
CH3CH2(CH3)CH(CH2)8-, (CH3)2(CH)(CH2)9-, CH3(CH2)12, (CH3)2CH(CH2)10.

Gambar 2. Struktur surfaktin (Huang et al. 1993). R’ = 
(CH3)2CH(CH2)9-

BAHAN DAN METODE 

Bahan. Sebanyak 31 isolat bakteri, yaitu: isolat A12, A13,
A14, J11, J13, J51, J52, KB2, KB3, KB4, KB6, KC2, KC3, KC4,
KC5, 13, 163, 19, 22, 224, 256, 32, 42, 62, 63, Y1, 262, 264, 54, 
55, 56), biakan R. solani, bubuk jagung dan kedelai (pakan 
ternak), polipepton, ekstrak khamir, NaCl, Potato Dekstrose 
Agar (PDA), agar teknis, baktopepton, ekstrak daging sapi, 
susu skim, larutan garam fisiologis, KH2PO4, K2HPO4,
MgSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, ZnSO4, MnCl2, tripton, dekstro-
sa KM, tributyrin, 0,85% NaCl dan akuades. Sumber Isolat 
adalah gambut, tanah sawah, tanah yang tanamannya 
berpatogen, tanah kebun, tanah lava gunung berapi, dan 
kompos.

Pembuatan media Luria Bertani (LB). Sebanyak 10 g 
polipepton, 5 g ekstrak khamir, dan 5 g NaCl dilarutkan da-
lam 1 L akuades. Lima mL larutan tersebut diambil 
menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam tabung 
reaksi, kemudian disterilkan dengan otoklaf. Untuk LB agar 
ditambahkan 2% agar (w/v) dan setelah disterilkan, dituang 
ke dalam cawan petri di laminar air flow hood.

Pembuatan media produksi antibiotik. Media 
produksi antibiotik dibuat dengan melarutkan 2.5 g bubuk 
kedelai (pakan ternak), 1.5 g bubuk jagung (pakan ternak), 
0.05 g KH2PO4, dan 0.025 g MgSO4 ke dalam 50 mL akua-
des, kemudian disterilisasi menggunakan otoklaf. 

Pembuatan media PDA. Media PDA dibuat dengan 
melarutkan 39 g PDA ke dalam 1 L akuades dan 
disterilisasi menggunakan otoklaf dan dituang ke dalam 
cawan petri di laminar air flow hood.

Pembuatan media Nutrien Agar. Media NA dibuat de-
ngan melarutkan 5 g bakto pepton, 3 g ekstrak daging sapi 
dan 22 g agar ke dalam 1 L akuades, dilarutkan dengan 
pengaduk magnet. Lima mL diambil menggunakan 
mikropipet ke dalam tabung reaksi dan disterilisasi 
menggunakan otoklaf.  

Prekultivasi. Tabung reaksi berisi 5 mL LB steril diino-
kulasi dengan satu ose isolat bakteri yang diuji. Kemudian 
diinkubasikan pada shaker inkubator, suhu 37oC, 124 rpm, 
selama 16 jam.  

Kultivasi. Media produksi antibiotik sebanyak 50 mL di 
dalam erlenmeyer (ukuran 200 ml) diinokulasi dengan 500 

L prekultivasi isolat bakteri. Diinkubasi selama 7 hari 

menggunakan shaker. Uji in vitro dilakukan pada hari ke-5, 
menggunakan paper disc.

Uji in vitro kultivasi isolat terhadap R. solani. Petri
yang berisi PDA steril diinokulasi bagian tengahnya dengan 
R. solani menggunakan ose jamur, ukuran dari miselia 
jamur yang diinokulasikan adalah 5x5 mm bujur sangkar. 
Selanjutnya di keempat bagian petri dengan jarak yang 
sama dari biakan R. solani diletakkan paper disc yang 
sebelumnya dicelupkan ke dalam kultivasi isolat yang telah 
diinkubasi selama 5 hari pada medium produksi antibiotik. 
Untuk perbandingan pertumbuhan R. solani, petri yang 
berisi PDA steril diinokulasi bagian tengahnya dengan R.
solani yang berbentuk bujur sangkar ukuran 5x5 mm. Uji ini 
menggunakan empat ulangan. Persentase penghambat-an 
pertumbuhan R. solani dihitung dengan perhitungan 
sebagai berikut: 

% penghambatan R. solani  = A K – A P x 100% 
  A K  
A K = luas biakan R. solani kontrol
A P = luas biakan R. solani perlakuan 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Yuliar, 2002) 
didapatkan hasil bahwa produksi optimal senyawa 
antifungal, iturin A yang menghambat pertumbuhan R.
solani adalah pada hari ke 5 inkubasi. Oleh karena itu agen 
biokontrol diinkubasi 5 hari pada media produksi untuk 
mendapatkan daya hambatnya yang  optimal. Inkubasi 7 
hari, dimaksudkan  untuk melihat perubahan populasi dan 
pH agen bionktrol pada media produksi, yang ada 
hubungannya dengan produksi senyawa antifungal pada 
fase stationer dari grafik pertumbuhan. pH media kultivasi 
agen biokontrol cenderung basa pada waktu produksi 
senyawa antifungal. 

Pengukuran pH dan penghitungan populasi bakteri. 
Lima mL media produksi antibioik pada hari ke-2,5 dan 
7 disampling dan diukur pH-nya menggunakan pH meter 
(merk SCHOOT). Populasi bakteri dihitung menggunakan 
metode plate count, dari media produksi antibiotik 
diencerkan dengan larutan garam fisiologis steril dari 
pengenceran 10-2 hingga 10-8, setelah itu sebanyak 100 

L dipipet ke dalam petri yang telah berisi LB agar dan 
diratakan dengan spatula kaca, diinkubasi selama 1-2 hari 

Uji aktivitas surfaktin. Tributyrin sebanyak 20 L
dipipet dan diratakan dengan spatula kaca ke dalam petri 
yang berisi agar LB. Isolat bakteri diinokulasikan dan 
diinkubasikan selama 2 hari. Zona bening yang terlihat 
menunjukkan bahwa isolat bakteri menghasilkan surfaktin. 
Zona bening akan diukur indeks biosurfaktannya, yaitu 
nisbah antara diameter zona bening dengan diameter 
isolatnya. Uji aktivitas ini menggunakan empat ulangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Daya hambat isolat terhadap pertumbuhan jamur R. solani 
Hasil uji daya hambat isolat terhadap pertumbuhan 

jamur patogen R. solani dapat dilihat pada Gambar 3 dan 
Gambar 4. Hasil penelitian menunjukkan semua isolat 
mampu menghambat pertumbuhan R. solani dengan 
persentase sekitar 60% hingga 96%. Isolat dengan daya 
hambat terbesar adalah nomor 54 (96,43%), KC4 (93,45%), 
dan 163 (93,19%).  Huang et al. (1993) menyatakan bahwa 
uji daya hambat isolat terhadap pertumbuhan jamur R.
solani merupakan uji semi kuantitatif penentuan 
kemampuan isolat bakteri untuk menghasilkan iturin. 
Penghambatan pertumbuhan R. solani oleh 31 isolat bakteri 
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diduga melalui mekanisme antibiosis. Nishijima et al. (2005) 
mengatakan bahwa spesies Bacillus menghasilkan sedikit-
nya 66 jenis antibiotik dan strain tertentu dari Bacillus
merupakan agen biokontrol. Tiga isolat yang memilki daya 
hambat terbesar terhadap pertumbuhan jamur R. solani,
selanjutnya diidentifikasikan di Laboratorium Bakteriologi, 
Balai Penelitian Veteriner (Balitvet), Bogor. Hasilnya 
menunjukkan bahwa isolat 54 dan 163 adalah Bacillus 
pantotheinticus dan isolat KC4 adalah Bacillus brevis.

Jumlah populasi dan nilai pH pada medium produksi 
Hasil pengukuran pH dan penghitungan jumlah bakteri 

pada hari ke 2, 5 dan 7 dapat dilihat pada Gambar 5. Nilai 
pH naik dari sekitar 6 pada hari ke dua inkubasi menjadi 
lebih dari 8 pada hari ke tujuh masa inkubasi. Naiknya nilai 
pH adalah karena isolat menghasilkan metabolit sekunder 
seperti iturin dan surfaktin yang dibuktikan dengan 
kemampuan isolat dalam menghambat pertumbuhan R.
solani (Gambar 4) dan terbentuknya missel oleh surfaktin 
yang dihasilkan isolat, yang dicirikan dengan adanya 
clearing zone pada Gambar 6.  

Gambar 5. Populasi dan nilai pH isolat. 

Hasil penghitungan jumlah 
bakteri menunjukkan bahwa 
pada hari ke-2 hingga hari ke-7 
jumlah bakteri mengalami 
kenaikan. Pertumbuhan mikroba 
penghasil antibiotik dan 
produksinya tergantung pada 
komposisi media, khususnya 
pada sumber karbon dan 
nitrogen serta kondisi fermentasi 
(Theobald et al., 2000). Jumlah 
bakteri yang semakin banyak 
akan menghasilkan jumlah 
metabolit sekunder yang 
semakin banyak pula, hal ini 
terlihat dari hasil percobaan yang 
menunjukkan daya hambat 
terbesar (95,67%) dihasilkan 
oleh isolat nomor 54 yang 
memiliki jumlah bakteri terbanyak 
(1195 x 106).

Uji aktivitas biosurfaktan  
Prinsip uji aktivitas 

biosurfaktan adalah berdasarkan 
sifat surfaktin yang mampu membentuk misel mengelilingi 
komponen hidrofobik. Isolat bakteri yang mampu 
menghasilkan surfaktin akan menimbulkan daerah halo di 
sekitarnya karena surfaktin yang dikeluarkan akan 
membentuk misel mengelilingi komponen hidrofobik, yang 
dalam penelitian ini adalah tributirin.  

Hasil percobaan (Gambar 6 dan 7) menunjukkan bahwa 
semua isolat bakteri mampu menghasilkan surfaktin 
dengan indeks biosurfaktan yang berbeda-beda, berkisar 
antara 1 hingga 3.9. Isolat yang memiliki indeks 
biosurfaktan terbesar adalah isolat nomor KB2 (3,92). Hasil 
ini menunjukkan bahwa isolat-isolat bakteri dalam kerjanya 
menghambat pertumbuhan jamur R. solani memproduksi 
sekaligus iturin dan surfaktin. Hal ini berarti semua isolat 
yang diuji adalah kooproduser iturin dan surfaktin. Genus 
Bacillus, umumnya merupakan kooproduser senyawa 
antibiotik polipeptida (Feignier et al., 1996). Surfaktin 
seperti halnya iturin merupakan metabolit sekunder yang 
dihasilkan oleh bakteri pada fase stasioner. Surfaktin dapat 
berperan sebagai anti jamur dengan cara membentuk misel 
dengan komponen membran sel jamur. 

Gambar 6. Hasil uji aktivitas biosurfaktan setelah inkubasi 2 hari. 
Daerah halo yang terbentuk disekitar isolat menunjukkan terjadinya 
interaksi antara tributirin dan surfaktin. 

A B 
Gambar 3. Hasil uji daya hambat isolat terhadap pertumbuhan jamur R. solani. Foto diambil 
setelah inkubasi 3 hari. A. Penghambatan pertumbuhan jamur R. solani oleh isolat pada paper 
disc; B. Kontrol (pertumbuhan jamur R. solani tanpa kultur isolat). 
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Gambar 4. Persentase penghambatan pertumbuhan R. solani oleh 31 isolat-isolat bakteri.  

Gambar 7. Indeks biosurfaktan dari 31 isolat. 

KESIMPULAN 

Dari hasil skrining terhadap 31 isolat bakteri, didapatkan 
dua species Bacillus yang berpotensi untuk agen biokontrol 
Rhizotonia solani yaitu B. pantotheinticus (Isolat 54 dan163)
dan B. brevis (Isolat KC4), dengan daya hambat terbesar 
sekitar 93-96%. Semua isolat yang diuji adalah kooproduser 
iturin dan surfaktin. Indeks surfaktin terbesar (3,91) 
dihasilkan oleh Bacillus sp (isolat KB2).
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ABSTRACT  

Actinomycetes is a major microbial group observed in soil, and contributes to nutrient cycling. This study is intended to verify physiological 
characters and phosphate solubilizing ability of Actinomycetes isolated from soil of Raja Ampat, West Papua. Most of isolates (RCW16-9, 
RCW16-8, W5-6, RCW25-1, RCW26-5, W28-4, W3-1, W3-7, W17-7, and W10-1) belonged to Streptomyces genera. The isolates produce 
clear zone in Pivoskaya after 3 days incubation. The liquid growth of this isolate rapidly utilizes glucose, and after 24 days of incubation 
almost 95% glucose was consumed. Decrease of pH from 6.1 to 4.3 may stimulate dissolution of calcium phosphate, and about 21 mg/L-P 
was observed in bulk solution. An increase of phosphomonoesterase activity during incubation is concomitant with the release of
orthophosphate into bulk solution. Acidity of cultures increased may stimulate solubilization of calcium phosphate. Most strains produce 
phosphomonoesterase enzyme, indicating that actinomycetes are important soil microbes responsible for mediation and stimulation of both 
inorganic and organic phosphate dissolution. Physiological and biomass growth character of phosphate solubilizing actinomycetes could be 
important taxonomic indicator for identifying and grouping soil actinomycetes.  
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PENDAHULUAN 

Sebagian besar mikrobia tanah berpotensi sebagai bio-
fertilizer, terutama mikrobia yang hidup pada daerah 
perakaran (rhizosphere). Salah satu di antaranya adalah 
mikrobia pelarut fosfat (aktinomisetes). Mikrobia tersebut 
telah terbukti mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan produksi tanaman (Chang et al., 1986; 
Widawati et al., 2002, 2005, 2006). Mekanisme peningkatan 
ini tidak diketahui secara pasti, tetapi diduga melibatkan 
proses yang kompleks termasuk disolusi senyawa 
polipeptida, oksidasi, dan reduksi. 

Proses solubilisasi dan insolubilisasi unsur hara makro 
dan mikro di dalam tanah banyak dipengaruhi oleh pH dan 
status mikrobia tanah yang pada akhirnya berpengaruh 
terhadap ketersediaan unsur hara tersebut bagi tanaman. 
Ketersediaan fosfat di dalam tanah pada umumnya 
terbatas, karena sebagian besar fosfat difiksasi oleh Fe dan 
Al menjadi Fe-fosfat dan Al-fosfat terutama pada tanah 
mineral masam (pH < 5). Pada pH yang tinggi (pH > 7) 
fosfat akan terikat menjadi Ca-fosfat. Ca-fosfat yang sulit 
larut dapat tersedia bagi tanaman melalui proses pelarutan 
dan pembentukan senyawa organik oleh mikrobia tanah 
(Cunningham dan Kuiack, 1992). Ketersediaan mikronutrien 

Mn dan Fe untuk pertumbuhan tanaman dan pengaruhnya 
terhadap penyakit tanaman juga dipengaruhi oleh aktivitas 
mikrobia tanah. Pseudomonas yang hidup pada daerah 
perakaran mampu melakukan penambatan Fe3+

menggunakan siderophore membentuk Fe-kelat, sehingga 
Fe3+ tidak tersedia bagi mikrobia penyebab penyakit (Baker 
et al., 1986), tetapi tersedia bagi tanaman baik dalam 
bentuk Fe3+ maupun Fe2+. Aktinomisetes merupakan 
kelompok mikrobia yang paling banyak dijumpai dalam 
tanah, tetapi rentang distribusi populasinya sangat tinggi. 
Peran aktinomisetes dalam stimulasi dan mediasi 
biotransformasi senyawa fosfat yang tidak tersedia menjadi 
senyawa yang lebih tersedia bagi tanaman belum banyak 
dilaporkan. Telah diketahui bahwa aktinomisetes memiliki 
kemampuan memproduksi senyawa antibiotik dan 
beberapa jenis aktinomisetes telah digunakan sebagai agen 
biokontrol. Berdasarkan informasi tersebut, aktinomisetes 
sangat mungkin dapat digunakan sebagai mikrobia 
pendukung usaha pertanian berbasis hayati.  

Eksplorasi aktinomisetes di kepulauan Raja Ampat 
merupakan kegiatan ex situ konservasi mikrobia tropika dari 
kawasan yang belum banyak mengalami gangguan 
kegiatan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengkaji kemampuan aktinomisetes sebagai pelarut fosfat 
serta mempelajari mekanisme metabolisme yang 
menstimulasi terjadinya pelarutan fosfat. Pemahaman 
tentang hal-hal di atas penting untuk lebih mengoptimalkan 
peran aktinomisetes dalam mendukung konsep pertanian 
berbasis penggunaan mikrobia lokal (indigenous).
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BAHAN DAN METODE 

Pengambilan sampel 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari tanah, seresah daun, sedimen, pasir laut, rumput laut 
koral, dan air laut. Untuk sampel tanah dan pasir diambil 
sebanyak 500 g, dikering-anginkan kemudian disaring 
menggunakan saringan dengan diameter lubang 1000 µm. 
Sampel serasah diambil sebanyak 100-500 g. Tanah dan 
serasah diambil dari alas hutan dan bagian perakaran 
tumbuhan. Sampel air yang diambil sebanyak 100 mL, 
sedang koral dan batuan serta sampel rumput laut diambil 
dari dasar laut dan pantai. Pengambilan sampel dilakukan 
secara acak sesuai dengan tipe ekosistem.  

Pengolahan sampel di laboratorium 
Pengisolasian mikrobia dilakukan dengan beberapa 

metode pendekatan antara lain adalah metode rehidration 
centrifugation (RC) dan sodium dedocyl sulfonate (SDS).

Metode rehidration centrifugation (RC). Sampel
tanah dan serasah dikeringanginkan selama 7 hari pada 
suhu ruangan. Sampel yang sudah kering digerus dengan 
mortar porselin lalu diayak dengan saringan  1000 µm. 
Sampel diambil untuk kemudian dilakukan analisis. Metode 
analisis menggunakan teknik RC. Sebanyak 0,5 g sampel 
tanah atau seresah disuspensikan dalam 50 mL 10 mM 
bufer fosfat yang mengandung 10% ekstrak tanah, diaduk 
dan didiamkan 90 menit pada suhu kamar. Suspensi 
diambil sebanyak 8 mL dan disentrifugasi selama 20 menit 
dengan kecepatan 3000 rpm. Sampel hasil sentrifugasi 
(supernatan) didiamkan tegak selama 30 menit. Supernatan 
diambil sebanyak 1 mL dan dilakukan pengenceran dengan 
seri dari 10-1 - 10-4. Masing-masing hasil pengenceran 
diambil sebanyak 0,2 mL dan ditanam pada media humic 
acid vitamin agar (HVA), lalu diinkubasi pada suhu kamar 
selama 1-2 minggu. Koloni aktinomisetes yang tumbuh 
dipindahkan ke media yeast starch agar (YSA) untuk 
mendapat isolat murni. Media HVA yang digunakan dibuat 
dengan komposisi per liter: 40 g humic acid, 0,02 g CaCO3,
0,01 g FeSO4.7H2O, 1,71 g KCl, 0,05 g MgSO4.7H2O, 0,5 g 
NaHPO4, agar 18 g, dan vitamin solution 5 mL. Komposisi 
vitamin terdiri dari thiamin HCl 0,5 mg, riboflavin 0,5 mg, 
nicotinic acid 0,5 mg, piridoxin HCl 0,5 mg, myo inositol 0,5 
mg, Ca-panthotenat 0,5 mg, P-aminobenzoic acid 0,5 mg, 
biotin 0,25 mg, dan akuades 100 mL. Kecuali akuades, 
bahan-bahan di atas adalah pure analysis (pa)

Metode sodium dedocyl sulfonate (SDS). Sampel 
tanah sebanyak 1 g disuspensikan dalam 10 mL akuades 
steril, lalu dihomogenkan dengan vortex selama 15 menit. 
Sampel dibiarkan dalam tabung selama 1 menit, lalu 
diambil sebanyak 1 mL menggunakan mikropipet pada 
bagian tengah suspensi (di atas endapan tanah di dasar 
tabung). Suspensi yang telah diambil sebanyak 1 mL 
diinokulasikan dalam 9 mL media SDS-YE (larutan bufer 
fosfat pH 7 dengan penambahan 6% ekstrak yeast dan 
0,05% sodium dodecyl sulfida yang sudah disterilkan) lalu 
diinkubasi dalam water bath selama 20 menit pada suhu 
40oC. Tahap berikutnya sampel diencerkan kembali 
menggunakan akuades steril. Penanaman dilakukan dalam 
media HVA agar pada tingkat pengenceran 10-3 sampai 10-

5 dengan menginokulasikan 0,2 mL sampel ke media dan 
ditebarkan (spread), lalu diinkubasi selama 14-21 hari pada 
suhu ruangan (28oC). Koloni yang tumbuh dari masing-
masing cawan petri dihitung. Koloni yang dihitung dari 
setiap cawan petri harus lebih dari 10 koloni (Lee dan 
Hwan, 2002), sehingga diperoleh total jumlah koloni per 
gram sampel tanah. 

Identifikasi dan preservasi. Isolat yang sudah tumbuh 
pada media YSA diidentifasi melalui pengamatan
makroskopik dan mikroskopik. Pada 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). Identifikasi beberapa 
isolat juga dilakukan secara molekuler melalui pendekatan 
16S rDNA. Analisis molekuler yang dilakukan berupa 
ekstraksi DNA, PCR menggunakan primer 9F dan 1510R, 
purifikasi DNA dan sekuensing menggunakan DNA 
analyzer. Isolat yang sudah teridentifikasi dipreservasi 
menggunakan pendinginan -80oC dan kultur kerja pada 
media YSA. 

Uji potensi isolat pelarut fosfat. Aktivitas aktinomisetes 
pelarut fosfat ditentukan berdasarkan pembentukan zona 
bening pada media Pikovskaya (Rao, 1994). 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 (holozone)
dengan membandingkan diameter zona bening dan 
diameter koloni setelah dinkubasi selama 2 minggu pada 
temperatur ruangan. 

Uji aktivitas pelarutan fosfat. Biakan yang mempunyai 
ratio zona bening per luas koloni lebih dari tiga, yaitu: 
RCW16-9, RCW16-8, W5-6,RCW-25-1, RCW26-5, W28-4, 
W3-1, W3-7, W17-7, dan W10-1, ditumbuhkan pada media 
Pikovskaya cair. Aktivitas pelarutan fosfat ditentukan 
dengan mengukur kadar fosfat bebas (ortofosfat) dengan 
metode ascorbic acids, jumlah senyawa karbon (glukosa) 
yang terabsorpsi ke dalam sel dilakukan dengan cara 
sentrifugasi kultur pada kecepatan 10.000 rpm selama 15 
menit, pada suhu 4°C, supernantan yang terbentuk 
selanjutnya disaring dengan filter steril dengan diameter 
0,45 µm, kemudian sample diinjeksi pada TOCvSCN 500.  

Pengukuran fosfat bebas. Reagen yang digunakan 
dalam analisis fosfat bebas adalah: H2SO4 5N = 14 mL 
H2SO4 diencerkan menjadi 100 mL dengan akuades 
(larutan A), 0,324 g (K(Sb O) C4 H4O6.1/2 H2O) dilarutkan 
dalam akuades, sehingga volumenya menjadi 100 mL 
(larutan B), 4 g (NH4)2Mo7O24 dilarutkan dalam akuades, 
sehingga volumenya menjadi 100 mL (larutan C), 1,76 g 
Asam askorbat dilarutkan dalam akuades, sehingga 
volumenya menjadi 100 mL (larutan D). Reagen tersebut 
dicampurkan dengan mengambil 10 mL larutan A + 1 mL 
larutan B + 3 mL larutan C + 6 mL larutan D, lalu dikocok 
hingga homogen. Selanjutnya 5 g sampel disentrifus 
selama 10 menit, kemudian ke dalam 3 mL supernatan 
hasil sentrifugasi ditambahkan 0,5 mL campuran reagen 
(A+B+C+D) dan diinkubasi selama 15-30 menit. Fosfat 
bebas diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang 
gelombang 880 nm. Untuk standarisasi digunakan KH2PO4
yang dibuat berdasarkan ppm yang diinginkan. 

Pengukuran pH dan Aktivitas PME-ase. Asiditas kultur 
dan supernatan diukur secara langsung dengan mengguna-
kan pH meter. Pengukuran aktivitas PME-ase dilakukan 
dengan cara: sampel sebanyak 5 mL disentrifus selama 10 
menit, kemudian diambil 1 mL supernatan dan ke dalamnya 
ditambahkan 1 mL PNPP lalu diinkubasi selama 2 jam pada 
suhu 38oC (dilakukan pada waterbath). Setelah inkubasi, ke 
dalam supernatan tersebut ditambahkan 1 mL CaCl2 dan 4 
mL NaOH, lalu disentrifuse selama 10 menit dan diukur 
PME-ase dengan spektrofotometer pada panjang 
gelombang 400 nm dengan akuades sebagai kontrol. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebanyak 139 isolat aktinomisetes diiisolasi dari pulau 
Waegeo, kepulaun Raja Ampat, Papua Barat. Lebih dari 
50% isolat yang diuji mampu melakukan pelarutan Ca-
fosfat seperti diindikasikan oleh terbentuknya zona bening 
di sekitar koloni yang sedang tumbuh (Gambar 1.), lalu 10 
isolat (RCW16-9, RCW-8, W5-6,RCw-25-1, RCW 26-5, W 
28-4, W3-1, W3-7, W17-7, dan W10-1) yang mempunyai 
kemampuan melarutkan Ca-fosfat dengan perbandingan 
zona bening dengan luas koloni lebih dari dua dipilih untuk 
dilakukan uji fisiologi, meliputi pertumbuhan biomassa, profil 
penggunaan glukosa, perubahan pH, solubilisasi Ca-fosfat, 
dan aktivitas enzim phosphomono-sterase.  

Gambar 1. Aktinomisetes tanah yang mampu melarutkan kalsium 
fosfat.

Absorpsi senyawa karbon 
Senyawa organik (glukosa) digunakan sangat cepat 

oleh aktinomisetes. Tiga isolat (W28-4, W-37 dan RCW 16-
9) menggunakan glukosa paling cepat dibandingkan isolat 
yang lain (Gambar 2.). Lebih dari 50% glukosa yang 
terdapat di dalam media digunakan dalam 72 jam. Setelah 
14 hari inkubasi, lebih dari 90% senyawa karbon di dalam 
media telah terabsorpsi oleh aktinomisetes, sehingga yang 
tertinggal di dalam media sangat rendah, yaitu berkisar 
antara 198-911 mg/L. Glukosa sebagai satu-satunya 
sumber karbon dapat digunakan dengan mudah oleh 
aktinomisetes. Ke-10 biakan yang diuji merupakan genus 
Streptomyces. Genus ini mampu menggunakan beberapa 
sumber karbon yang lain seperti laktosa, maltosa, 
selubiose, dan dekstrosa (Kurtboke, 2001). Transfromasi 
senyawa karbon menghasilkan beberapa asam organik 
seperti sitrat, malat, dan glukonat (Tilaki et al., 2005). 
Terbentuknya asam organik inilah yang mungkin 
menyebabkan terjadinya penurunan pH dan berpengaruh 
terhadap aktivitas metabolisme sel.  

Profil pH  
Absorbsi glukosa dan kemungkinan biokonversi senya-

wa tersebut menjadi asam-asam organik menyebabkan 
penurunan pH dari sekitar 6,0 menjadi sekitar 4,2 (Gambar 
3.). Penurunan pH merupakan salah satu penyebab terjadi-
nya pelarutan Ca-fosfat menjadi ortofosfat. Kemasaman 
tanah juga berpengaruh kepada proses biotransformasi 
elemen makro dan mikro seperti Mn, Zn, Cu dan Mo. 
Pelarutan elemen-elemen tersebut berpengaruh terhadap 
patogenitas mikrobia patogen dan ketahanan tanaman 
terhadap penyakit (Altomare et al., 1999).

Pelarutan kalsium fosfat 
Pelarutan kalsium dari Ca-fosfat menghasilkan ortofosfat, 

konsentrasi tertinggi ortofosfat di dalam media dicapai 
setelah 14 hari inkubasi. Konsentrasi tertinggi sekitar 21,1 
mg/L pada isolat RCW 16-6 (Gambar 4.). Mekanisme pela-
rutan fosfat sangat kompleks yang melibatkan perubahan 
pH akibat sintesis senyawa organik yang dilepaskan ke 
dalam media, reaksi oksidasi reduksi, organik ligand 
kompetitor (Cunningham dan Kuiack, 1992). Pelarutan 
fosfat yang terjadi oleh aktinomisetes kemungkinan melalui 
penurunan pH (Gambar 3.), dengan nilai koefisien korelasi 
antara peningkatan pelarutan fosfat dengan penurunan pH 
sekitar (-)0,85-(-)0,97. Disolusi ortofosfat oleh aktinomisetes 
sekitar 21 mg-P/L lebih tinggi dibandingkan dengan fungi 
Trichoderma harzianum yang hanya sekitar 17 mg-P/L 
(Altomare et al., 1999). Hal ini menunjukkan bahwa strain 
aktinomisetes tersebut cukup baik digunakan sebagai agen 
bio-fertilizer. Penggabungan fungi dan bakteri efektif 
memacu solubilisasi kalsium fosfat (Duffy et al., 1996).

Aktivitas enzim fosfomonoesterase  
Enzim fosfatase merupakan kompleks enzim yang 

terpenting di dalam tanah yang berfungsi melarutkan fosfat 
organik menjadi fosfat yang tersedia bagi tanaman. 
Fosfomonoesterase merupakan salah satu enzim fosfatase 
yang dihasilkan oleh mikrobia tanah untuk melepaskan satu 
ikatan ester pada fosfat organik. Aktivitas enzim PME 
meningkat selama inkubasi. Aktivitas tertinggi adalah pada 
RCW16-6 dan RCW16-8, dan aktivitas terendah pada W 
10-1 (Gambar 5.). Strain RCW16-6 dan RCW16-8 dapat 
memecah ikatan ester dari fosfat inorganik dan juga 
memecah ikatan ester pada senyawa organik fosfat yang 
dominan pada material tumbuhan seperti fitin, inositol dan 
nukleosida. Aktivitas konversi glukosa menjadi biomassa 
yang dikenal sebagai “yield coefficient” berbeda pada 
masing-masing strain. Isolat RCW-26-5 dan RCW-8 
menghasilkan biomassa terbesar, sedangkan strain W3-1 
menghasilkan biomassa paling rendah (Tabel 1).  

Tabel 1. Pertumbuhan biomassa sel aktinomisetes selama inkubasi. 

0 hari 14 hari Kode
isolat Spesies teridentifikasi BB

(g/L)
BK

(g/L)
BB

(g/L)
BK

(g/L)
RCW16-9 Streptomyces sp1 8,29 1,70 149,80 100,78
RCW16-8 Streptomyces sp2 8,29 1,24 37,40 29,79
W5-6 Streptomyces sp3 8,10 1,51 67,14 53,08
RCW25-1 Thermomonospora sp 15,20 2,54 39,40 20,65
RCW 26-5 Streptomyces sp4 4,70 0,61 67,40 33,38
W 28-4 Streptomyces sp5 14,27 2,52 86,60 49,79
W3-1 Streptosporangium sp 8,86 2,29 67,00 28,26
W3-7 Streptomyces sp6 6,01 0,86 74,20 37,80
W17-7 Streptomyces carpinensis 6,96 0,69 96,40 48,14
W10-1 Streptomyces olivochromogenes 7,14 1,43 66,60 28,02

Pertumbuhan biomassa sel akan mempengaruhi 
kemampuan isolat untuk tumbuh pada ekosistem campuran 
dan untuk mereduksi mikrobia lain, terutama mikrobia 
patogen. Kemampuan absorbsi substrat dan pertumbuhan 
biomassa menentukan keberhasilan mikrobia untuk 
beradaptasi dan tumbuh dan berkompetisi dengan mikrobia 
lain. Isolat RCW26-5 dan RCW16-8 akan mampu tumbuh 
dan berkembang menggunakan fosfat inorganik (kalsium 
fosfat), dan fosfat organik dari material tanaman dan 
hewan. Rasio absorpsi glukosa dengan sintesis biomassa 
menunjukkan perbedaan fisiologi dari masing-masing strain, 
yang berguna membantu penggolongan strain untuk keperluan 
identifikasi dan kajian taksonomi serta ekologi. 
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Gambar 2. Absorpsi glukosa oleh aktinomisetes. 
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Gambar 3. Profil pH selama waktu inkubasi. 
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Gambar 4. Profil ortofosfat di dalam media 
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Gambar 5. Aktivitas enzim fosfomonoesterase pada bulk solution selama inkubasi 
pembentukan biomassa. 

KESIMPULAN 

Aktinomisetes tanah dari pulau 
Waigeo mampu melarutkan kalsium 
fosfat serta memiliki kemampuan 
mensintesis enzim fosfomonoesterase. 
Semua aktinomisetes yang diuji mampu 
menggunakan glukosa. Glukosa 
kemudian diubah menjadi biomassa sel 
dan senyawa organik yang lebih lanjut 
menurunkan pH kultur karena aktivitas 
disolusi kalsium fosfat menjadi 
ortofosfat. Karakteristik fisiologi dari 
aktinomisetes di atas dapat digunakan 
sebagai penciri penggolongan 
aktinomisetes untuk kajian taksonomi. 
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ABSTRACT  

Vegetable oil can be produced from a perennial plant such as coconut (Cocos nucifera L.). There are few techniques for coconut oil 
extraction, such as physical, chemical, and fermentative processes. The fermentation process uses microbial inoculum as starter. Ground 
coconut meat was soaked in warm water, than squeezed several times to get coconut milk. After being allowed to stand for 4-5 hours, it 
separated into two layers, cream and skim. Starter was prepared from a mixture of milk and coconut water (1:9, v/v) which enriched with 
2% tomato extract, 0.5% urea, and 1.0% molasses and then preincubated for 5 days under agitation. Starter with different concentration 
(1.0; 2.5; 5.0; and 10%) were added onto coconut milk and allowed to be fermented for over night. The extracting oil was analyzed for 
further experiment, especially, on its antibacterial activity. The maximum yield of 23% was achieved by using 2.5% starter. Total protein, 
fat, FFA, and cholesterol content of the fermented coconut oil were 0.05%, 96.45%, 0.29%, and 0.008%, respectively. The gas 
chromatogram showed that this oil contained high lauric acid (46.20%), and 13.94% miristic, 5.97% palmitic, 9.00% palmitoleic, and 
19.73% stearic acid, respectively. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: coconut oil, fermentation, antibacterial activity, biochemistry analysis.

PENDAHULUAN 

Buah kelapa (Cocos nucifera L.) telah menjadi salah satu 
sumber makanan sejak jaman dahulu. Buah ini merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indo-
nesia. Dalam kehidupan tradisional, daging buah kelapa 
merupakan sumber nutrisi yang penuh dengan santan 
berasa gurih. Pada sebagian besar kepulauan di Indonesia, 
kelapa merupakan sumber pangan yang telah dikonsumsi 
sejak puluhan bahkan ratusan generasi (Prior et al., 1981). 

Terdapat beberapa cara untuk mengekstraksi minyak 
dari daging buahnya, yaitu secara fisika, kimia, dan fermen-
tasi. Proses tradisional melalui cara fisika (pemanasan) 
menghasilkan minyak dengan kualitas rendah karena 
kandungan airnya tinggi dan menyebabkan ketengikan 
(Che-Man et al., 1996). Ekstraksi minyak dengan cara kimia 
dapat menyebabkan penurunan kualitas beberapa unsur 
nutrisi penting, antara lain asam laurat dan tokoferol serta 
menyebabkan tingginya bilangan peroksida (PDII-LIPI, 
1998). Minyak kelapa fermentasi (fermikel) memiliki banyak 
kelebihan di antaranya tahan lama, tidak mudah tengik dan 
hampir tanpa kandungan kolesterol. Fermikel mengandung 
lebih dari 95% trigliserida (trigliserol) serta beberapa jenis 
asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuhnya 
meliputi asam laurat, miristat, palmitat, dan stearat, 
sedangkan asam lemak tidak jenuhnya meliputi asam oleat, 
linoleat, dan linolenat. Asam lemak jenuh yang dominan 
adalah asam laurat (Van der Vossen dan Umail 2001; 

Sulistyo et al., 1999). Kelebihan proses ekstraksi secara 
fermentasi dibandingkan cara lain adalah kemudahannya 
sehingga dapat diproduksi secara praktis, hemat bahan 
bakar, residu galendo lebih sedikit, tingkat ketengikan 
rendah dengan daya simpan lebih lama, aroma lebih 
harum, dan bebas senyawa penginduksi koles-terol 
(Rosenthal dan Niranjan, 1996; Sulistyo et al., 1999). 
Secara biologi, fermikel lebih aman dan menguntungkan 
dibanding-kan minyak tradisonal yang diproduksi dari 
kopra, karena dapat mencegah terjadinya infeksi oleh 
serangga dan jamur penghasil aflatoksin yang berpotensi 
menimbulkan keracunan. Produk minyak ”kelentik” yang 
diproses secara tradisonal dianggap tidak ekonomis dan 
bermutu rendah, sehingga daya saingnya rendah di 
pasaran lokal dan regional (Sulistyo dan Soeka, 1999). 

Proses ekstraksi minyak secara fermentasi melibatkan 
enzim-enzim pemecah emulsi santan. Aktivitas enzim 
dipengaruhi oleh konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, 
pH, suhu dan lamanya reaksi enzimatik (Pelczar dan Chan, 
1986). Biakan mikrobia yang digunakan diharapkan 
memiliki aktivitas proteolitik, amilolitik, dan lipolitik yang 
berperan dalam menghidrolisis protein, karbohidrat, dan 
lemak (Ishwanto, 2001). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji kemampuan enzimatik dari biakan mikrobia untuk 
mengekstraksi minyak kelapa secara fermentasi. 

MATERI DAN METODE 

Media biakan mikrobia 
Media agar dekstrosa kentang (PDA) dibuat dengan 

cara menambahkan 20 g dekstrosa, 20 g agar batang ke 
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dalam 1 L ekstrak kentang, lalu dipanaskan sampai larut 
dan disterilisasi dengan autoklaf selama 15 menit pada 
suhu 120ºC, kemudian didinginkan sampai suhu 50ºC dan 
ditempatkan dalam cawan petri atau tabung reaksi. Biakan 
khamir dan kapang diperoleh dari bagian koleksi Bidang 
Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, LIPI dengan nomor 
koleksi O1, SC1, F2, F3, dan G3. Isolat O1 adalah khamir 
Sacharomycopsis, sedangkan isolat lainnya belum 
teridentifikasi. Kelima biakan ditumbuhkan pada media PDA 
dengan jarum ose, kemudian diinkubasi selama 1 hari pada 
suhu 37ºC, hingga diperoleh biakan yang murni yang akan 
digunakan sebagai starter fermikel. 

Aktivitas enzimatik 
Media seleksi untuk menguji aktivitas amilolitik dan 

proteolitik secara kuantitatif adalah media agar yang 
mengandung 0,5% KH2PO4, 1% MgSO4.7H2O, 0,5% 
ekstrak khamir, 2,5% agar dan 1,0% pati terlarut (untuk 
seleksi amilolitik) dan susu skim (untuk seleksi proteolitik). 
Uji kualitatif aktivitas amilolitik dan proteolitik dilakukan 
pada media agar yang telah ditumbuhi biakan berumur 3 
hari. Aktivitas proteolitik dan amilolitik ditandai dengan 
adanya zona bening di sekitar koloni, dimana untuk 
aktivitas amilolitik media terlebih dahulu ditaburi larutan 
iodium agar zona beningnya dapat terlihat jelas. Uji lipolitik 
menggunakan media yang mengandung ekstrak khamir 
3%, tributirin 10%, dan polivinil alkohol 1%. Aktivitas lipolitik 
ditandai dengan adanya zona bening di sekitar koloni. 

Substrat santan kelapa 
Buah kelapa diperoleh dari Pasar Bogor. Kelapa yang 

sudah tua diparut lalu dicampur dengan air hangat (1:2), 
setelah diperas dan disaring, santan ditampung pada 
wadah berkatup kemudian dibiarkan selama 1-2 jam. 
Santan terpisah menjadi dua bagian, yaitu bagian krim dan 
skim santan. Krim santan digunakan untuk diproses 
menjadi minyak sedangkan skim santan digunakan untuk 
pembuatan starter. 

Starter dan proses fermikel 
Starter fermikel dibuat dari skim santan yang dicampur 

air kelapa (1:9), serta ditambahkan molase 1%, ekstrak 
tomat 2%, urea 0,5%, dan bahan penginduksi minyak 
kelapa 1%, kemudian ditempatkan dalam erlenmeyer dan 
disterilisasi dengan autoklaf. Hasil sterilisasi didinginkan 
sampai suhu ruang, kemudian masing-masing ditambahkan 
inokulum, sehingga setiap media cair mempunyai volume 
200 mL. Media cair diagitasi selama 7 hari pada suhu ruang 
selanjutnya kelima jenis starter ditambahkan pada krim 
santan pada konsentrasi yang berbeda, yaitu 1%, 2,5%, 5% 
dan 10% kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 
ruang. 

Analisis kualitas dan kuantitas fermikel 
Rendemen. Analisis kuantitatif dan kualitatif fermikel

dilakukan terhadap rendemen fermikel. Rendemen 
ditentukan dengan metode gravimetri (v/v) dengan rumus: 

Rendemen =  volume minyak terbentuk (mL) x 100% 
  volume krim santan (mL) 

Pengujian organoleptik. Hal ini dilakukan mengguna-
kan uji hedonik terhadap warna dan aroma fermikel dengan 
skala: suka (1), agak suka (2), biasa (3), dan tidak suka (4). 

Kadar asam lemak bebas (FFA). Sampel fermikel (5 g) 
diuji dalam Erlenmeyer. Terlebih dahulu disiapkan 50 mL 
etanol-benzena (1:1), lalu dipanaskan selama 10 menit 

pada penangas air suhu 70ºC, setelah itu ditambahkan tiga 
tetes indikator phenolptalin (pp) dan dititrasi dengan KOH-
alkohol sampai warna kemerah-merahan. Larutan dicampur 
dengan sampel fermikel kemudian dipanaskan kembali 
selama 5 menit, setelah ditambahkan pp, kemudian dititrasi 
dengan KOH-alkohol sampai terjadi perubahan warna 
merah jambu. Kadar FFA ditentukan dengan rumus: 

FFA (%) =  A x N x M      x 100%  
 sampel (mg) 

A = Jumlah KOH-alkohol, N = normalitas larutan KOH-
alkohol, M = BM asam laurat 

Kadar lemak. Sampel sebanyak 1 g yang telah 
dikeringkan dalam oven selama ± 30 menit, ditempatkan ke 
dalam kertas saring yang telah diketahui bobotnya. Kertas 
saring dimasukkan ke dalam soxhlet dan diekstraksi selama 
5 jam. Sampel dikeluarkan dari soxhlet, lalu dikeringkan 
dalam oven, didinginkan dalam desikator, dan selanjutnya 
ditimbang sampai bobotnya tetap. Kadar lemak dapat 
ditentukan dengan rumus: 

 Kadar lemak =  b-c x 100% 
 a 

a = bobot sampel, b = bobot sampel dan kertas saring 
sebelum ekstraksi, c = bobot sampel dan kertas saring 
setelah ekstraksi. 

Kadar protein. Sampel fermikel sebanyak 0,1 g 
dimasukkan ke dalam labu Kjeidhal, ditambahkan 7,5 mL 
H2SO4, 0,5 g Na2SO4, 0,5 g CuSO4, dan dipanaskan, lalu 
didinginkan dan diberi 50 mL akuades, kemudian 
dipanaskan kembali dan didestilasi dengan menambahkan 
akuades 200 mL, 40 mL NaOH 40% dan 1 g Zn. Semuanya 
ditampung dalam Erlenmeyer yang berisi 25 mL asam borat 
2%, dan diberi indikator BCG, selanjutnya dititrasi dengan 
HCl 0,01 N. Pengukuran protein untuk blanko (tanpa 
sampel) mengikuti prosedur yang sama. Kadar protein 
dapat dicari dengan rumus: 

Kadar protein = (b-a) x N x 0,014 x 6,25 x 100% 
    c 

a = mililiter blanko, b = mililiter sampel, c = bobot sampel. 
Kadar kolesterol. Sampel sebanyak 0,25 mL dipipet ke 

dalam labu ukur 25 mL, lalu diencerkan dengan CHCl3
sampai tanda tera. Hasil pengenceran diambil 5 mL, 
kemudian ditambah 0,1 mL asam asetat glasial, 2 mL asam 
asetat anhidrat dan 0,1 mL H2SO4 sambil dikocok dengan 
vorteks, didiamkan selama 15 menit kemudian diukur 
absorbansinya pada panjang gelombang 640 nm. 

Analisis kromatografi gas (GC). Sebanyak 20-30 mg 
sampel fermikel dimasukkan ke dalam tabung bertutup, di-
tambahkan 1 mL NaOH 0,5 N dalam metanol, lalu dipanas-
kan di atas penangas air bersuhu 70ºC selama 20 menit. 
Setelah larutan didinginkan, ditambah 2 mL BF3 20% dalam 
metanol dan dipanaskan lagi di atas penangas air pada 
suhu 70ºC selama 20 menit. Setelah dingin, larutan 
ditambah dengan 2 mL NaCl jenuh dan 1 mL heksana, 
kemudian dikocok dan dibiarkan hingga terpisah. Lapisan 
heksana pada bagian atas dipindahkan dengan pipet ke 
dalam tabung berisi 0,1 g Na2SO4 anhidrat untuk menyerap 
air dan dibiarkan selama 15 menit. Sebanyak 4 L fase 
heksana yang merupakan hidrolisat fermikel diinjeksikan ke 
dalam peralatan GC. Standar yang digunakan adalah asam 
laurat, asam miristat, asam palmitat, asam palmitoleat, 
asam stearat, dan asam oleat. 

Aktivitas antibakteri. Pengujian aktivitas antibakteri 
pada fermikel ditentukan dengan melihat lingkaran bening 
di sekitar media PDA dengan metode kertas cakram.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap pendahuluan digunakan 5 isolat khamir (O1, 
SC-1, F2, F3, G3) hasil seleksi pada penelitian sebelum-
nya, untuk pembuatan starter yang akan digunakan untuk 
menentukan rendeman fermikel terbanyak. Minyak yang 
dihasilkan dari proses fermentasi yang menggunakan 5 
isolat tersebut kemudian dianalisis kandungan protein, 
kolesterol, lemak dan FFA untuk menguji biakan unggulan 
yang akan digunakan. Hasil analisis kadar fermikel yang 
diperoleh dari berbagai isolat menunjukkan persentase 
yang bervariasi antara 18-25% (rata-rata 22,5%). 

Gambar 1. Pengaruh konsentrasi starter pada ekstraksi minyak 
hasil fermentasi. Keterangan: starter dari kiri ke kanan adalah O1, 
SC-1, F2, F3, G3.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada konsentrasi starter 
1%, rendeman fermikel tertinggi diperoleh dari isolat O1, 
(24,67%) sedangkan terendah oleh isolat SC-1 (18,23%) 
dengan hasil rata-rata 21,45%. Pada konsentrasi starter 
2,5% hasil tertinggi diperoleh dari isolat yang sama, O1 
(27,76%) dan terendah dari isolat SC-1 (19%) dengan hasil 
rata-rata 23,38%. Pada konsentrasi 5% dan 10% hasil 
tertinggi, terendah dan nilai rata-ratanya masing-masing 
adalah 22,17%, 16,67% dan 19,34%. Dengan demikian 
diperoleh hasil bahwa konsentrasi starter 2,5% dari isolat 
O1 dapat memberikan rendemen fermikel yang tertinggi.  

Hasil rendemen yang diperoleh belum maksimal karena 
dalam ampas kelapa hasil perasan masih ditemukan kadar 
lemak cukup tinggi, sehingga untuk meningkatkan proses 
penyantanan secara lebih efisien dapat digunakan alat 

penghancur, agar seluruh kandungan lemak yang masih 
tersisa dalam ampas kelapa dapat diekstraksi secara 
maksimum. Derajat kerusakan sel-sel endosperm kelapa 
sebagai akibat proses penyantanan yang baik, menyebab-
kan bahan yang terkandung dalam sel akan terlarut 
termasuk partikel lemak dan minyak. Proses penyantanan 
akan menjadi lebih efisien dan pemisahan komponen 
minyak dari komponen lainnya menggunakan aktivitas 
enzim mikrobia secara fermentasi menjadi lebih efektif. 
Hasil analisis kualitatif fermikel dari kelima isolat yang diuji 
ditunjukkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil analisis minyak kelapa hasil fermentasi (fermikel).

Isolat FFA 
(%) 

Protein
(%) 

Lemak
(%) 

Kolesterol 
(%) 

O1 0,29 0,65 95,45 0,0090 
SC-1 0,31 0,35 90,62 0,0080 
F2 0,78 0,15 85,88 0,0080 
F3 0,34 0,20 92,01 0,0085 
G3 0,27 0,05 91,62 0,0080 

Santan diperoleh dari kelapa yang tua karena kandung-
an kalori dan lemaknya mencapai maksimal sehingga 
sangat membantu proses pemisahan dan rendemen 
minyak yang diperoleh juga lebih banyak dibandingkan 
kelapa muda. Kadar protein terbesar terkandung dalam 
endosperm (daging buah) kelapa setengah tua, sedangkan 
kelapa tua mengandung kadar protein, kolesterol dan FFA 
yang paling rendah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 
Fermikel yang diproses menggunakan isolat O1 
mengandung kadar lemak dan protein yang tinggi, 
sedangkan isolat-isolat yang lain walaupun memiliki kadar 
lemak tertinggi namun kadar protein, FFA, kolesterol dan 
lemaknya masih lebih kecil dibandingkan dengan isolat O1. 
Rata-rata kadar kolesterol yang rendah pada fermikel hasil 
ekstraksi dengan biakan mikrobia menunjukkan bahwa 
dalam fermikel hanya sedikit terkandung kolesterol. 

Dari hasil analisis rendemen minyak, kadar lemak, 
protein, FFA dan kolesterol, menunjukkan bahwa isolat O1 
memiliki keunggulan diatas rata-rata dibandingkan isolat-
isolat lainnya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa isolat 
O1 adalah khamir yang tergolong ke dalam Sacharomycopsis.
Hasil uji kualitatifnya terhadap aktivitas amilase, protease 
dan lipase ditunjukkan pada Gambar 2A. Gambar ini 
menunjukkan hasil pengujian kelima isolat terhadap 
aktivitas amilolitik yang ditandai dengan adanya lingkaran 
bening disekitar koloni isolat uji. Isolat O1 hanya memiliki 

    
Gambar 2. Minyak kelapa hasil ekstraksi secara fermentasi. A. Aktivitas kualitatif amilolitik kelima isolat, O1, SC1, F2, F3, G3. B. Aktivitas 
kualitatif proteolitik kelima isolat, O1, SC1, F2, F3, G3. C. Pemisahan santan. D. Uji aktivitas antibakteri dari fermikel. B = blanko; MZ = 
minyak zaitun; MB = minyak kopra; MM = fermikel.
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aktivitas amilolitik yang kecil yang ditandai dari adanya 
zona bening berukuran kecil disekitar koloni pada media 
mengandung pati terlarut, hal ini menunjukkan bahwa 
khamir ini dapat memutuskan ikatan rantai karbohidrat. 

Gambar 2B menunjukkan hasil pengujian kelima isolat, 
yaitu O1, SC1, F2, F3, G3 terhadap aktivitas proteolitik, 
yang ditandai dengan adanya lingkaran bening disekitar 
koloni dari isolat uji pada media mengandung susu skim. 
Gambar di atas menunjukkan adanya zona bening yang 
besar disekitar koloni O1 yang hampir sebanding dengan 
isolat F3 (±3 cm). Adanya aktivitas proteolitik pada 
Sacharomycopsis, menunjukkan bahwa biakan khamir ini 
dapat memutuskan ikatan protein. Hasil uji aktivitas lipolitik 
tidak menunjukkan hasil yang signifikan karena tidak 
adanya zona bening disekitar koloni biakan uji. Fungsi 
enzim lipolitik adalah untuk memecah ikatan lemak menjadi 
ester. Hasil ini mengindikasikan bahwa Sacharomycopsis 
ini tidak menghasilkan enzim lipolitik, sehingga tidak terjadi 
reaksi pemutusan ikatan lemak yang terkandung dalam 
santan kelapa.  

Melalui proses fermentasi, ekstraksi minyak diperoleh 
dengan cara memecah ikatan protein yang berperan se-
bagai stabilisator emulsi. Fermentasi santan kelapa terjadi 
karena adanya peranan mikrobia dalam santan kelapa. 
Mikrobia tersebut menghasilkan enzim protease yang 
menghidrolisis protein menjadi polipeptida. Pemecahan 
protein pada emulsi santan akan menyebabkan terjadinya 
pemisahan antara fasa minyak dilapisan paling atas, air 
pada lapisan bawah dan protein pada lapisan tengah 
(Gambar 2C). Karena berat jenis minyak lebih kecil 
daripada air, maka lapisan minyak lebih mudah dipisahkan 
dari lapisan air. Untuk memisahkan lapisan minyak dari 
protein dilakukan dengan cara penyaringan menggunakan 
kertas saring. 

Untuk mengetahui fungsi biologis fermikel sebagai 
minyak makan yang aman dan menyehatkan, dilakukan uji 
aktivitas antibakteri minyak hasil fermentasi tersebut pada 
cawan petri yang mengandung media yang ditumbuhi 
biakan mikrobia uji, untuk melihat ada tidaknya zona bening 
disekitar koloni. Zona bening yang terbentuk di sekitar 
koloni isolat menandakan adanya aktivitas antibakteri. Zona 
bening yang dihasilkan tidak membentuk lingkaran tetapi 
berbentuk semacam goresan bening sebagaimana terlihat 
pada Gambar 2D. 

Fermikel mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan 
minyak lain, diantaranya adalah warna minyak yang jernih 
dan mengeluarkan aroma yang berbeda dengan minyak 
zaitun atau minyak kopra. Hal ini merupakan kelebihan dari 
minyak hasil fermentasi dibandingkan dengan minyak 
lainnya. Dari aroma dan cita rasanya fermikel dapat 
langsung dikonsumsi untuk memperoleh manfaatnya 
secara langsung bagi kesehatan. Komponen utama asam 
lemak dari fermikel adalah asam lemak jenuh berantai 
sedang (C8-C12). Asam lemak utama yang terkandung 
dalam fermikel adalah asam laurat (C12) yang berfungsi 
sebagai senyawa nutrisi dengan aktivitas biologis menarik. 

Hasil analisis kuantitatif asam lemak pada fermikel dan 
hasil uji menggunakan GC dapat dilihat pada Tabel 2. 
Fermikel lebih dikenal sebagai minyak kelapa murni karena 
proses pembuatannya dilakukan secara alami (fermentasi), 
tanpa mengalami proses secara kimia maupun fisika, 
sedangkan minyak nabati lainnya diproses menggunakan 
cara kimia dan fisika (mekanik) karena itu muncul adanya 
warna kekuningan pada minyak yang dihasilkan. Minyak 
yang dihasilkan secara fermentasi, menghasilkan 
komponen asam lemak laurat (46,70%) yang tinggi. Asam 
laurat yang terkandung pada fermikel mempunyai peranan 

yang sangat penting bagi kesehatan. Kandungan asam 
laurat pada fermikel yang setara dengan kandungan asam 
laurat pada air susu ibu (ASI), mengindikasikan adanya 
suatu peran penting dalam hal pembentukan antibodi pada 
tubuh manusia. Oleh karena itu semakin tinggi kandungan 
asam laurat pada bahan makanan yang dikonsumsi, maka 
semakin tinggi pula nilai manfaatnya bagi kesehatan, 
apabila ditinjau dari aspek fungsi ASI dalam meningkatkan 
nutrisi, kesehatan dan imunitas. 

Tabel 2. Hasil analisis komposisi asam lemak pada sampel minyak 
nabati

Asam lemak Fermikel
(%) 

Minyak zaitun  
(%) 

Minyak kopra  
(%) 

C 10 15,15 0,38 7,29 
C 12 46,70 1,34 36,20 
C 14 13,94 0,92 18,23 
C 16-0 5,97 13,55 11,00 
C 16-1 9,00 - - 
C 18-0 19,73 - 14,70 
C 18-1 - 83,68 - 

Kandungan utama fermikel adalah 92% asam lemak 
jenuh, 6% asam lemak tak jenuh tunggal, dan 2% asam 
lemak tak jenuh majemuk. Dari 92% asam lemak jenuh 
yang terdapat dalam fermikel, 64% merupakan asam lemak 
jenuh rantai medium (medium chain saturated fatty acid =
MCSFA) yang terdiri dari asam laurat (C12), asam kaprat 
(C10), dan asam kaprilat (C8). Sementara itu asam lemak 
jenuh rantai panjang terdiri dari asam palmitat, asam 
stearat, asam arakhidat serta asam lemak tak jenuh rantai 
panjang terdiri dari asam palmitoleat, asam oleat dan asam 
linoleat. 

Minyak nabati selain kelapa mengandung golongan asam-
asam lemak tidak jenuh rantai panjang (MUFA/PUFA) 
berukuran molekul besar-besar yang berbahaya untuk 
kesehatan. Jika dipakai untuk menggoreng atau 
dipanaskan, disamping akan mengalami polimerisasi, juga 
membentuk “asam lemak-trans” dan “radikal bebas” yang 
bersifat toksik dan karsinogenik. Oleh sebab itu minyak 
nabati harus diproses terlebih dahulu sebelum diserap oleh 
dinding usus. Minyak nabati tersebut mula-mula diuraikan 
menjadi unit asam-asam lemak ukuran kecil melalui proses 
hidrolisis dan emulsi dengan bantuan cairan empedu dan 
enzim dari kelenjar pankreas, menjadi unit-unit asam lemak 
bebas sebagai cikal bakal lipoprotein. Selanjutnya senyawa 
tersebut mengalami metabolisme dalam hati dan 
didistribusikan ke seluruh tubuh dalam bentuk energi, 
kolesterol dan timbunan lemak dalam tubuh. Jadi, semua 
jenis minyak nabati selain kelapa akan berakhir di dalam 
tubuh sebagai energi, kolestrol dan timbunan lemak. 
Kolesterol dan lemak inilah yang sering kali menjadi dasar 
penyebab berbagai jenis penyakit kronis, degeneratif dan 
kanker (Enig, 1993; 1999). 

Asam lemak trans adalah lemak tidak jenuh yang ter-
bentuk dari sebuah proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi 
adalah proses dimana lemak tidak jenuh (MUFA/PUFA) 
dipanaskan pada suhu tinggi dan ditambahkan zat 
hidrogen. Proses ini bertujuan untuk lebih mengentalkan 
lemak tidak jenuh yang bersifat cair dan mencegahnya agar 
tidak cepat teroksidasi dan basi. Asam lemak tidak jenuh 
secara alamiah lebih mudah teroksidasi dan berbau busuk 
karena tidak memiliki ikatan hidrogen yang penuh. Hal ini 
sangat berbeda dengan asam lemak jenuh pada fermikel
yang lebih tahan terhadap proses oksidasi dan tidak mudah 
berbau busuk karena memiliki ikatan hidrogen yang penuh. 
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KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian di atas didapatkan kesimpulan, 
biakan yang paling unggul (O1, Sacharomycopsis),
menghasilkan rendemen minyak hasil proses fermentasi 
yang tertinggi yaitu sekitar 23% dengan hasil terbanyak 
adalah media substrat yang diinokulasi dengan starter dari 
biakan O1 pada konsentrasi 2,5%. Hasil analisis kadar 
protein, lemak, asam lemak bebas dan kolesterol masing-
masing adalah 0,05%, 96,45%, 0,29% dan 0,0080%, 
sedangkan kualitas dari minyak yang dihasilkan memiliki 
sifat sebagai produk minyak yang berwarna jernih dan 
memiliki aroma yang harum dan khas fermentasi. Hasil 
analisis menggunakan GC pada asam lemak yang 
terkandung dalam fermikel menunjukkan adanya komponen 
asam laurat 46,70%, asam miristat 13,94%, asam palmitat 
5,97%, asam palmitoleat 9,00% dan asam stearat 19,73%. 
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ABSTRACT  

This study was conducted to determine the influence of pauh kijang (Irvingia malayana Oliv.) stem bark ethanol extract in decreasing 
parasitemia in mice infected with Plasmodium berghei. Mice were divided into 6 groups as treatments: (1) negative control (CMC), pauh 
kijang ethanol extract with the concentration of (2)1, (3)10, (4)100, (5) 1000 mg/kg BW, and (6) quinine as positive control. The result 
showed that meridian effective dose (ED50) of pauh kijang ethanol extract was 36.95 mg/kg BW. Treatment of 100 mg/kg BW lowered
parasitemia level by 63.8%, and this treatment did not give significant different (P>0.05) compared to positive control. The result suggests 
that pauh kijang ethanol extract had antiplasmodial activity since this extract reduces parasitemia more than 30%. 
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PENDAHULUAN 

Beberapa jenis tumbuhan suku Simarubaceae telah 
dikenal masyarakat sebagai tumbuhan obat, diantaranya 
pasak bumi (Eurycoma longifolia), buah makasar (Brucea 
javanica) dan ki pahit (Picrasma javanica). Pada umumnya 
jenis-jenis tumbuhan tersebut telah dimanfaatkan sebagai 
obat antimalaria, selain itu pada suku Simarubaceae masih 
terdapat jenis-jenis lain yang belum diketahui aktivitas 
biologinya terutama untuk antimalaria. Salah satu jenisnya 
yang kurang dikenal adalah Irvingia malayana, dan lebih 
dikenal sebagai pauh bayan (Palembang), pauh kijang, 
kayu bongin dan sepah (Kubu) (Heyne, 1987). Pauh kijang 
telah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain 
kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan sedang 
lemak dari bijinya digunakan pada pembuatan sabun dan 
lilin (Nooteboom, 1972). 

Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan sebagai bahan obat 
malaria merupakan hal penting yang kemungkinan dapat 
mengatasi masalah resistensi malaria. Hal ini menjadi 
penting karena malaria merupakan salah satu penyakit 
yang menjadi fokus perhatian dunia secara global, 
mengingat penderita malaria di dunia mencapai 300-500 
juta orang (Chowdurry dan Bagasra, 2007) dan tingkat 

kematian 2-3 juta orang/tahun (Dua et al., 2004). 
Penyebaran malaria cukup luas di banyak negara termasuk 
Indonesia (Silalahi, 2004). Pada periode 20 tahun terakhir 
infeksi malaria meningkat dua kali, salah satu faktor utama 
penyebab peningkatan infeksi tersebut adalah timbulnya 
strain resisten terhadap obat malaria yang tersedia. 
Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Indonesia terjadi pada 
tahun 1998 dengan jumlah penderita 17.076 sedangkan 
pada KLB tahun 2004 di Sukabumi (Jawa Barat) dan 
Kepulauan Karimun Riau terdapat 909 penderita sedang 
pada bulan Juni 2005 terdapat 5000 penduduk terserang 
malaria di Kabupaten Pangkal Pinang (Aryanti et al., 2006). 

 Oleh karena itu pemanfaatan tumbuhan obat tradisional 
diharapkan dapat mengatasi malaria, dan salah satunya 
adalah I. malayana. Pada penelitian ini dilakukan pengujian 
antimalaria secara in-vivo menggunakan P. berghei yang 
diinduksi pada mencit putih (Mus musculus).

BAHAN DAN METODE 

Bahan  
Bahan penelitian berupa kulit batang Irvingia malayana

diperoleh dari Wanariset Samboja, Kalimantan Timur. Kulit 
batang dibersihkan selanjutnya dicacah dan dikering 
anginkan kemudian dioven pada suhu 50oC. Kulit batang 
yang telah kering selanjutnya digiling menjadi serbuk (mesh 
40). Identifikasi tumbuhan dilakukan di Herbarium 
Bogoriense, Pusat Penelitian Biologi-LIPI, Cibinong-Bogor.  
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Cara kerja 
Ekstraksi. Serbuk kulit batang Irvingia malayana

ditimbang kemudian dimaserasi dengan etanol. Filtrat yang 
ada ditampung, maserasi dilakukan berulang-ulang sampai 
filtrat yang tertampung tidak berwarna. Filtrat dipekatkan 
dengan evaporator sehingga diperoleh ekstrak etanol 
pekat.

Penapisan fitokimia. Penapisan fitokimia dilakukan 
untuk mengetahui komponen kimia yang terdapat pada 
tumbuhan menggunakan metode Cuilei (1982). Komponen 
yang diidentifikasi meliputi alkaloida, flavonoida, tanin, 
kuinon dan steroid/ triterpen.  

Uji efektivitas dosis. Mencit yang digunakan adalah 
mencit putih jantan (Mus musculus) dari galur DDY berumur 
2-3 bulan dengan berat badan antara 20-30 gram /ekor. 
Sebelum perlakuan, hewan coba terlebih dahulu 
diaklimatisasi selama 14 hari dengan pemberian 1 dosis 
obat cacing kemudian diberi 1 dosis antibiotika selama 3 
hari berturut-turut. Pakan dan air minum diberikan secara 
ad-libitum. Mencit diinokulasi dengan 0.2 ml suspensi P.
berghei secara intra peritoneal kemudian diinkubasi selama 
48 jam. Pada hari berikutnya mencit diambil darah dari 
vena ekor untuk mengetahui infeksi parasit pada mencit. 
Pada uji ini mencit yang positif terinfeksi P. berghei 
dikelompokkan menjadi 6 kelompok perlakuan, dimana 
masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor, dan ini 
merupakan hari yang ke 0 pada pengamatan. Dosis yang 
digunakan adalah 1, 10, 100 dan 1000 mg/kg BB. Pada uji 
variasi dosis juga digunakan kelompok kontrol negatif 
(CMC-Na 1%), sedang kontrol positif adalah klorokuin 25 
mg/kg BB. Tingkat parasitemia awal dihitung dengan 
mengambil darah dari ekor untuk dibuat preparat apus. 
Setelah pemberian ekstrak, darah dari ekor diambil selama 
7 hari berturut-turut dan dibuat juga preparat ulas darah 
untuk menghitung tingkat parasitemia (persen eritrosit yang 
terinfeksi) pada masing-masing perlakuan. Pemeriksaan 
persentase parasitemia dilakukan dengan mikroskop 
cahaya dengan perbesaran 1000 x, dan dilakukan per 1000 
eritrosit.

Analisis data 
Program yang digunakan untuk analisis data adalah 

SPSS dengan cara ANOVA satu arah, apabila terdapat 
perbedaan nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 
Terkecil (BNT) untuk membandingkan perbedaan masing-
masing kelompok perlakuan. Data yang dianalisis adalah 
data penurunan jumlah eritrosit terinfeksi dalam kaitannya 
dengan dosis ekstrak yang diberikan pada perlakuan. 
Sedangkan nilai ED50 dihitung berdasarkan analisis probit.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Simarubaceae merupakan suatu familia tumbuhan yang 
beberapa jenis diantaranya telah dimanfaatkan sebagai 
bahan obat untuk mengatasi penyakit yang disebabkan 
oleh protozoa seperti malaria di Asia dan Afrika (Willcox et 
al., 2004). Beberapa jenis yang telah diketahui manfaatnya 
dan digunakan oleh masyarakat antara lain buah makasar, 
pasak bumi dan ki pahit. Irvingia malayana juga merupakan 
salah satu tumbuhan dari famili Simarubaceae. Hasil 
penapisan fitokimia yang dilakukan menunjukkan ekstrak I.
malayana mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, quinon, 
saponin, steroid/triterpen.  

Senyawa kimia tersebut kemungkinan dapat mem-
punyai sifat bioaktif. Menurut Robinson (1991) flavonoid 
dapat menghambat reaksi oksidasi, dan penampung yang 

baik radikal hidroksi dan superoksida sehingga dapat 
melindungi lipid membran terhadap reaksi yang merusak.  

Tabel 1. Persentase penurunan parasitemia pada mencit yang 
terinfeksi P. berghei pada pemberian ekstrak I. malayana.

Dosis ekstrak (mg/kg BB) Penurunan parasitemia (%) 
Kontrol negatif (CMC) 0a

Kontrol positif  66,54c

1 0a

10 32,76b

100 63,81c

1000 * 
Keterangan: *: hewan coba mati pada pertengahan perlakuan. 
Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan nyata (P<0.05).  
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Gambar 1. Persentase parasitemia pada pemberian variasi dosis 
ekstrak I. malayana. 

Hasil pada Gambar 1 menunjukkan bahwa hewan coba 
pada kelompok perlakuan kontrol negatif (CMC) 
menunukkan peningkatan parasitemia selama periode 
perlakuan, hal ini juga terjadi pada perlakuan kelompok 
perlakuan 1 mg/kg BB. Berdasarkan uji statistik dengan uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat disimpulkan bahwa 
peningkatan parasitemia pada kelompok perlakuan 1 mg/kg 
BB tidak berbeda nyata (P>0.05) dengan kelompok 
perlakuan kontrol negatif (CMC-Na), Berdasarkan hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak pada 
konsentrasi 1 mg/kg BB tidak dapat menghambat 
pertumbuhan P.berghei, sedangkan pemberian pada 
konsentrasi 10 mg/kg BB menurunkan tingkat parasitemia 
sebanyak 32.76% dan secara statistik berbeda nyata 
(P<0.05) dengan perlakuan 1 mg/kg BB. Penurunan tingkat 
parasitemia pada perlakuan 10 mg/kg BB masih lebih 
rendah dari pada perlakuan kontrol positif. Penurunan 
tingkat parasitemia pada perlakuan 100 mg/kg BB adalah 
63.81%, lebih besar secara nyata (P<0.05) bila 
dibandingkan dengan perlakuan 10 mg/kg BB. Perlakuan 
100 mg/kg BB menurunkan tingkat parasitemia setara 
(P>0.05) dengan pemberian kina 25 mg/kg BB, sedangkan 
pemberian ekstrak I. malayana pada konsentrasi 1000 
mg/kg BB mengakibatkan kematian hewan coba mulai pada 
hari ke 5. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya senyawa 
yang bersifat toksik pada ekstrak I. malayana. Persentase 
penurunan tingkat parasitemia meningkat dengan 
meningkatnya konsentrasi ekstrak. Hal ini disebabkan 
konsentrasi senyawa yang bersifat antiplasmodial juga 
meningkat. Menurut Pouplin et al. (2007) suatu ekstrak 
dikatakan mempunyai sifat antiplasmodial apabila dapat 
menurunkan tingkat parasitemia lebih dari 30%. Kayser et
al. (2000) menyatakan bahwa tiap bahan atau obat 
antimalaria mempunyai mekanisme penghambatan yang 
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spesifik, begitu pula senyawa-senyawa yang berasal dari 
tumbuhan. Sifat antiplasmodial pada ekstrak I. malayana 
kemungkinan disebabkan adanya quassinoid yang 
umumnya terdapat pada jenis tumbuhan dari famili 
Simarubaceae. Menurut Ong (2001) quassonoid atau yang 
juga dikenal sebagai simaroubolides merupakan senyawa 
kimia yang paling penting pada jenis tumbuhan dari famili 
Simaroubaceae. Quassinoid merupakan terpenoid 
teroksigenasi yang menghambat sintesis protein pada sel 
mamalia dan juga parasit malaria (Pouplin et al., 2007). 
Quassia amara dan Quassia undulata yang juga 
merupakan jenis tumbuhan dari famili Simaroubaceae juga 
menunjukkan adanya aktivitas antiplasmodial pada tikus 
(Mbatchi et al., 2006). Selain quassinoid yang bersifat 
antiplasmodial dengan cara menghambat sintesis protein 
maka jenis-jenis tumbuhan dari famili Simaroubaceae juga 
mengandung alkaloid yang juga dapat bersifat antimalaria 
meskipun aktivitasnya lebih rendah dari quassinoid (Willcox 
et al., 2004). Alkaloid cryptolepine dari Cryptolepis 
sanguinolenta juga bersifat antiplasmodial (Wright, 2005). 
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian 
Pouplin et al. (2007) yang menyimpulkan bahwa ekstrak I. 
malayana merupakan salah satu tumbuhan yang 
mempunyai sifat antiplasmodial terhadap P. falciparum.

Nilai efektifitas dosis (ED50) dilakukan dengan analisis 
ekstrapolasi. Berdasarkan analisis ekstrapolasi maka 
diperoleh nilai ED50 adalah 36,95 mg/kg BB. Artinya 
pemberian ekstrak pauh kijang pada dosis 36,95 mg/kg BB 
dapat menurunkan tingkat parasit 50%.  

KESIMPULAN 

Pemberian ekstrak pauh kijang pada dosis  10 mg/kg 
BB dapat menurunkan tingkat parasitemia lebih dari 30%, 
yang berarti ekstrak tersebut mempunyai sifat anti-
plasmodial. Persentase penurunan tingkat parasitemia 

meningkat dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Nilai 
ED50 ekstrak pauh kijang adalah 36,95 mg/kg BB. 
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ABSTRACT  

RAPD-PCR method and isozyme analysis were used to obtain information of genetic relationship among cucumber varieties. Such 
information is urgently utilized to support plant breeding program of cucumber. Research was done at the Biotechnology Laboratory of 
Plant Pest and Diseases, Faculty of Agriculture of Brawijaya University, Malang and Molecular Biology Laboratory, Faculty of Matemathic 
and Natural Sciences of Brawijaya University, Malang. DNA isolation was done using CTAB method by additional NaCl modification.
Sixteen primers from operon were employed to amplify DNA genome by RAPD-PCR. Two enzymes, Esterase and AAT were chosen for 
isozyme analysis. Clad 97 Program was used for analyzing the data and results in data grouping based on proximity value. Cluster analysis 
based on isozyme data indicated that there was an adequate lower genetic variation in cucumber, where seven of nine tested varieties 
showed proximity value of 1.00. Eleven of sixteen primers in RAPD-PCR analysis produced DNA bands. Relativity analysis by using
RAPD-PCR method showed high enough of genetic variation. Relativity analysis by using both methods showed that variety 07 was the 
furthermost. The proximity value between varieties 01 and 02 was 0.916667, these varieties have the higest proximity value among all 
varieties. 
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PENDAHULUAN 

Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan salah satu 
jenis sayur yang cukup populer di hampir semua negara. 
Mentimun berasal dari dataran tinggi Himalaya dan pada 
saat ini budidayanya sudah meluas ke seluruh wilayah 
tropis dan subtropis. Di Indonesia mentimun banyak di-
tanam di Jawa dan Sumatra (Elsya, 2003). Buah mentimun 
mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, kalium, dan 
besi, serta vitamin A, B, dan C. Kemajuan di bidang 
teknologi kecantikan mengungkap bahwa mentimun dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan kosmetika untuk perawatan 
kecantikan dengan diolah menggunakan teknologi modern. 
Dari sudut pandang ekonomi, mentimun memiliki prospek 
yang cukup baik, karena diminati di banyak negara.  

Mentimun di Indonesia memiliki cukup banyak varietas. 
Beberapa macam penanda yang dapat digunakan untuk 
membedakan varietas antara lain: morfologi tanaman, pola 
pita isozim, dan pola pita DNA. Karakter morfologi sering-
kali dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Pengamatan 
morfologi juga harus memperhatikan umur tanaman, karena 
perubahan umur mempengaruhi perubahan morfologi. Sifat 
genetik cenderung stabil terhadap perubahan lingkungan, 
dan tidak dipengaruhi oleh umur, sehingga penanda genetik 
dapat memberikan informasi yang relatif lebih akurat 

(Pratamaningtyas, 1997; Sukartini, 2001).  
Metode RAPD-PCR merupakan kombinasi teknik PCR 

menggunakan primer-primer dengan sekuen acak untuk 
keperluan amplifikasi lokus acak dari genom (Rafalski et al.,
1991). Metode ini mempunyai keunggulan pada 
kesederhanaan tekniknya dan cepat pengerjaannya (Hu 
dan Quiros, 1991), sehingga RAPD layak digunakan dalam 
suatu analisis yang menggunakan jumlah sampel cukup 
besar dan dimanfaatkan dalam upaya pemuliaan tanaman, 
genetika populasi, dan studi biodiversitas (Rafalski et al.,
1991; Waugh dan Powell,1992; Yang dan Quiros, 1993). 
Penggunaan penanda RAPD akan menguntungkan industri 
benih karena dapat meningkatkan efisiensi identifikasi 
kultivar dan menurunkan biaya (Horejsi dan Staub, 1998).  

Penanda isozim juga dapat digunakan dalam analisis 
keragaman genetik karena dikendalikan oleh gen tunggal 
dan bersifat kodominan dalam pewarisannya. Kelebihannya 
adalah mudah dilakukan dan membutuhkan bahan dalam 
jumlah sedikit. Metode isozim telah banyak dimanfaatkan 
oleh pemulia tanaman untuk mengidentifikasi varietas. 
Wardani (1999) melakukan analisis isozim esterase dan 
peroksidase untuk memilih tetua tanaman tebu yang 
berpotensi produksi tinggi. Di Indonesia, Rahayu dan 
Hartana (2002) meneliti kekerabatan marga Cucurbitaceae 
di Jawa menggunakan pewarna isozim aspartat amino 
transferase (AAT), endopeptidase (ENP), asam fosfatase
(ACP), dan peroksidase (PRX).

Informasi hubungan genetik antara individu di dalam 
dan di antara spesies mempunyai kegunaan penting bagi 
perbaikan tanaman. Dalam program pemuliaan tanaman, 
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pendugaan hubungan genetik sangat berguna untuk me-
ngelola plasma nutfah, identifiksi kultifar, membantu seleksi 
tetua untuk persilangan, serta mengurangi jumlah individu 
yang dibutuhkan untuk pengambilan sampel dengan 
kisaran keragaman genetik yang luas (Thorman et al.,
1994). Staub dan Ivandic (2000) telah melakukan analisis 
genetik terhadap koleksi mentimun di Amerika Serikat 
mengguna-kan metode RAPD dan isozim untuk 
mendeterminasi struktur populasi dari koleksi yang ada. 
Analisis hubungan kekerabatan secara molekuler dapat 
memberikan informasi genetik tetua yang akan dipilih dalam 
persilangan, sehingga bermanfaat untuk budidaya 
mentimun, antara lain untuk perakitan varietas unggul.  

BAHAN DAN METODE 

Tempat dan waktu penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi, 

Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, 
Universitas Brawijaya (Unibraw) dan Laboratorium Biologi 
Molekuler Fakultas MIPA Unibraw Malang. Penelitian 
dilaksanakan dari bulan Juli 2003 s.d. September 2004. 

Alat dan bahan 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

daun tanaman mentimun (Cucumis sativus L.) yang 
benihnya diperoleh dari sebuah perusahaan benih di Jawa 
Timur. Sampel yang diteliti sebanyak sembilan varietas, 
dengan kode: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Bahan-
bahan yang dibutuhkan dalam analisis DNA total dengan 
metode RAPD-PCR adalah: CTAB, EDTA, Tris-HCL, PVP, 
akuades steril, mercaptoethanol, NaCl, nitrogen cair, 
khloroform, isoamil alcohol, etanol absolut, alkohol 70%, 
PCR buffer reaction, dNTP mix, Taq DNA polymerase, 
MgCl2, dan primer. Primer yang digunakan sebanyak 16 
macam. Sebanyak 1 kb Ladder Gibco, BRL digunakan 
sebagai penanda, dengan buffer TAE (tris acetic acid 
EDTA) dan TE. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam analisis 
isozim adalah: akuades, asam borak, borak, sukrosa, asam 
askorbit, sistein, Tris-HCl, TEMED (N,N,N’,N’ tetramethyl-
ethylenediamine), APS (ammonium persulphate), akrilamid, 
bisakrilamid, tris-base, gliserol, aseton, -naphthyl asetat, 
-naphthyl asetat, Na-Phospate, sodium malate, 0,2 M 

buffer phospat pH 6,5, garam Fast Blue RR salt. Selain itu 
digunakan juga -ketoglutaric acid, L-aspartic acid, PVP-40, 
EDTA, sodium phosphate dibasic, dan glisin. 

Analisis RAPD-PCR 
Isolasi DNA total. Sampel diambil dari daun segar, 

diekstrak dengan menambahkan bufer ekstraksi (100 mM 
Tris-HCl, 20 mM EDTA, 1,4 M NaCl, 2% CTAB, 1% PVP, 
1% mercapto-ethanol). Selanjutnya diinkubasi pada suhu 
65oC. Sampel disentrifugasi pada kecepatan 7600 rpm. 
Supernatan ditambahkan larutan CI, selanjutnya disentri-
fugasi pada 10.000 rpm. Supernatan ditambahkan NaCl 
hangat, diinversi selama 5 menit, dan ditambahkan lagi CI. 
Supernatan dipisahkan dengan sentrifugasi pada 10.000 
rpm kemudian ditambah dengan etanol absolut dingin, dan 
diinkubasi pada suhu ruang. Larutan disentrifugasi pada 
13.000 rpm. Pelet dicuci dua kali dengan alkohol 70%. 
Pelet dikeringanginkan, lalu ditambah buffer TE pH 8.  

Amplifikasi DNA. Amplifikasi dilakukan pada kondisi: 3 
menit pada 95oC untuk denaturasi awal, denaturasi selama 
45 detik pada 94oC, annealing primer selama 45 detik pada 
35oC, 90 detik pada 72oC untuk elongasi, ketiga tahap 

terakhir dilakukan 39 kali siklus. Dilanjutkan pada tahap 
elongasi akhir selama 10 menit pada 72oC. tahap terakhir 
adalah perendaman pada 4oC selama 60 menit. Reaksi 
amplifikasi dilakukan pada volume sampel 25 µL, dengan 
komposisi sebagai berikut: 8 mM dNTP mix, PCR buffer 
10x, MgCl2, Taq DNA polymerase, DNA template, primer, 
ditambah akuabides hingga volume mencapai 25 µL. Hasil 
amplifikasi divisualisasi menggunakan elektroforesis 
horisontal dengan gel agarosa 1%. Gel agarosa diberi EtBr 
yang mampu melakukan khelat dengan DNA, sehingga 
dapat dilihat di bawah sinar ultraviolet (Toha, 2001).  

Analisis isozim 
Satu bagian sampel (g) dilumatkan dan dilarutkan dalam 

empat bagian buffer sampel (mL). Sampel disentrifugasi 
dengan kecepatan 8500 rpm selama 20 menit pada suhu 
4oC untuk mendapatkan supernatan. Supernatan 
dielektroforesis selama 180 menit. Running buffer yang 
digunakan adalah larutan tris-glisin pH 8,3. Gel yang telah 
dielektroforesis, selanjutnya direndam dalam pewarna 
isozim esterase yang terdiri atas -napthyl asetat, -napthyl 
asetat aseton, buffer Na-phosphate pH 6,0, dan fast blue 
RR salt (Brewer dan Sing, 1970). Larutan pewarna untuk 
mendeteksi adanya enzim AAT terdiri atas -ketoglutaric 
acid, L-aspartic acid, PVP 40, EDTA Na salt, sodium 
phosphate dibasic, fast blue RR salt, dan H2O. Gel yang 
telah dielektroforesis, diinkubasi dalam larutan pewarna. 
Setelah terbentuk pita, gel dicuci menggunakan akuades 
steril. Seluruh gel yang telah diwarnai selanjutnya difiksasi. 

Analisis data 
Pola pita DNA hasil amplifikasi diterjemahkan dalam 

data biner, demikian pula pada analisis isozim, data biner 
ditentukan berdasarkan kemunculan pita. Selanjutnya data 
ini digunakan untuk menghitung koefisien similaritas 
(persamaan) dan menyusun dendogram. Koefisien 
persamaan antar aksesi dihitung menggunakan rumus Nei 
dan Li (1979). Analisis data menggunakan program Clad 
97. Koefisien persamaan menggunakan skala nilai 0,00 s.d. 
1,00. Nilai 1,00 menunjukkan nilai persamaan 100% yang 
berarti juga nilai jarak genetiknya 0,00. Pengelompokan 
kluster ditampilkan dalam suatu dendogram. Hubungan 
kekerabatan antar varietas C. sativus ditentukan oleh nilai 
persamaan yang dihubungkan dalam diagram fenetik.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

RAPD-PCR
Isolasi DNA pada penelitian ini dilakukan menggunakan 

metode buffer CTAB yang dimodifikasi dengan penambah-
an NaCl, metode ini menghasilkan fragmen tunggal genom 
yang relatif sama. Dari 16 primer yang digunakan, 
ditemukan 11 primer yang menghasilkan polimorfisme 
cukup jelas untuk analisis RAPD pada komoditas C. 
sativus, yaitu primer: OPO-01, OPO-04, OPO-05, OPO-10, 
OPO-11, OPO-13, OPO-14, OPO-15, OPO-16, OPO-18, 
OPO-20. Menurut Waugh dan Powel (1992) primer yang 
banyak digunakan dalam analisis molekuler tanaman 
adalah yang terdiri 9-10 nukleutida. Primer-primer yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki proporsi GC% 
antara 60-70%. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan 
Newton dan Graham (1994) bahwa jika mungkin 
menggunakan primer dengan susunan keempat basa yang 
jumlahnya seimbang, sedangkan yang sesuai untuk 
eukariot yaitu proporsi GC sebesar 60%.  
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Gambar 3. Hasil amplifikasi DNA sembilan varietas C. sativus 
menggunakan primer OPO-06: L. 1Kb Ladder; 01. var. 01; 02. var. 
02; 03. var. 03; 04. var. 04; 05. var. 05; 06. var. 06; 07. var. 07; 08. 
var. 08; 09. var. 09. 

Hasil analisis kekerabatan sembilan varietas mentimun 
menggunakan pendekatan RAPD-PCR menunjuk-kan 
adanya jarak dan variasi genetik antar varietas. Sampel 
yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah 
varietas 02 dan 03. Varietas  02, 03, 05, 07, dan 08 mem-
bentuk suatu kelompok. Varietas 01 dan 04 membentuk 
kelompok sendiri dan memiliki kedekatan dengan varietas 
06, sedang varietas 09 terpisah dari kedua kelompok di 
atas, artinya varietas 09 memiliki hubungan kekerabatan 
paling jauh dengan varietas-varietas yang lain. Analisis 
dengan metode ini menunjukkan adanya variasi genetik 
yang cukup tinggi pada sembilan varietas yang diuji.  

Isozim 
Pola pita isozim esterase pada C. sativus yang dihasilkan 

dari penelitian ini tampak pada Gambar 1. Jarak migrasi 
setiap pita dapat dihitung dengan rumus Rf (relative 
ferguson) yaitu: dengan membandingkan jarak pita yang 
terbentuk dari sumuran dengan jarak migrasi terjauh 
(Hames dan Rickwood, 1990). Analisis terhadap isozim 
esterase menghasilkan tiga pola pita yang berbeda. Pola 
pertama tampak pada varietas 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 
08, yaitu muncul tiga pita pada Rf 0,0875; 0,4375; 0,4625. 
Pola kedua tampak pada varietas 07. Pola ini memiliki 
kemiripan dengan pola pertama yaitu adanya pita pada Rf
0,0875; 0,4375; 0,4625, tetapi terdapat tambahan dua pita 
pada Rf 0,8125 dan 0,8375. Pola ketiga tampak pada 
varietas 09, pola ini sangat berbeda dengan varietas lain, 
dimana terdapat dua pita yang berada pada posisi Rf
0,3875 dan 0,5000. Varietas 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 08 
tampak sama, sehingga diduga di antara varietas -varietas  
tersebut tidak terdapat variasi genetik. Sedangkan varietas 
07 memiliki perbedaan walaupun masih terdapat kemiripan 
pada pola pita yang dihasilkan, dapat dinyatakan varietas  
ini memiliki hubungan kekerabatan yang relatif dekat 
dengan tujuh varietas di atas. Varietas yang tampak 
memiliki hubungan terjauh di antara kesembilan varietas 
yang diuji adalah varietas 09. Hasil analisis kekerabatan 
dengan isozim esterase ini, menunjukkan variasi genetik 
yang cukup rendah pada sembilan varietas C. sativus .

Pola pita isozim aspartat amino transferase (AAT) pada 
sembilan varietas C. sativus pada penelitian ini tampak 
pada Gambar 2. Analisis terhadap isozim AAT menghasil-
kan dua pola pita yang berbeda dan satu varietas tidak 
memiliki pita. Pola pita pertama tampak pada varietas 01, 
02, 03, 04, 05, 06, dan 08, yaitu muncul enam pita pada Rf
0,1500; 0,1625; 0,1875; 0,2125; 0,2625; 0,3250 (Gambar 
2.). Pola pita kedua tampak pada varietas 09. Pola pita ini 
memiliki kemiripan dengan pola pita pertama, yaitu: adanya 
pita pada Rf 0,1500; 0,1625; 0,1875, tetapi pita selanjutnya 
tidak ditemukan, sedangkan pada varietas 07 tidak muncul 
pita, dimungkinkan kandungan enzim AAT dalam varietas 

ini sangat rendah. Hasil analisis kekerabatan dengan isozim 
esterase dan AAT menunjukkan bahwa variasi genetik 
pada sembilan varietas yang diamati relatif rendah, 
terutama pada varietas  01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 08, 
dimana pola pita yang muncul sama persis.  

Gambar 1. Pola pita isozim esterase C. sativus: 1. var. 01; 2. var. 
02; 3. var. 03; 4. var. 04; 5. var. 05; 6. var. 06; 7. var. 07; 8. var. 08; 
9. var. 09. 

Gambar 2. Pola pita isozim AAT C. Sativus: 1. var. 01; 2. var. 02; 
3. var. 03; 4.var. 04; 5.var. 05; 6. var. 06; 7. var. 07; 8. var. 08; 9. 
var. 09. 

Penggabungan data hasil analisis RAPD-PCR dan isozim 
menunjukkan bahwa variasi genetik di antara sembilan 
varietas C. sativus yang diuji cukup tinggi. Adanya 
perbedaan hasil antara metode RAPD-PCR dan analisis 
isozim dapat diterima dengan penjelasan bahwa metode 
RAPD-PCR menganalisis pada tingkatan DNA, dimana 
DNA sebagai cetak biru makhluk hidup merupakan materi 
genetik yang membawa informasi genetik induk kepada 
keturunannya. Semua makhluk hidup memiliki materi 
genetik untuk mempertahankan kelangsungan struktur, 
sifat, fungsi, dan aktivitas kimia dalam sel (Toha, 2001), 
sehingga DNA merupakan bahan dasar keturunan atau 
substansi dari gen (Kimball, 1994). Isozim merupakan 
molekul multiple suatu enzim yang dijumpai baik dalam satu 
individu atau pada anggota yang berbeda dari satu spesies 
(Sofro, 1994). Wirahadikusumah (2001) menjelaskan enzim 
sebagai golongan protein dalam jumlah paling banyak di 
dalam sel, mempunyai fungsi sebagai katalisator reaksi 
biokimia. Protein itu sendiri merupakan ekspresi dari DNA 
dimana proses sintesisnya melalui penerjemahan kodon-
kodon pada mRNA menjadi polipep-tida, dan setiap kodon 
tersusun atas basa-basa nukleotida.  

Analisis kekerabatan 
Diagram fenetik yang diperoleh dari analisis ini (Gambar 

3.), menunjukkan bahwa varietas 01 dan 02 memiliki 
hubungan paling dekat di antara sembilan varietas yang 
diuji. Nilai kedekatan keduanya adalah 0,916667 atau 
91,67%. Varietas 03 dekat dengan varietas 08 pada nilai 
0,86111. Varietas 05 memiliki kedekatan dengan kelompok 
varietas 01 dan 02 pada nilai 0,847222. Kelompok ini dekat 
dengan varietas 04 dengan nilai kedekatan 0,824074. 
Selanjutnya kelompok yang terbentuk dari varietas 01, 02, 
04, 05, memiliki kedekatan 78,24% dengan kelompok 
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varietas 03 dan 08.  Varietas 06 memiliki kedekatan dengan 
kelompok di atas sebesar 0,709105. Sedangkan varietas 09 
memiliki nilai kedekatan 0,527263. Varietas yang terjauh 
hubungan kekerabatannya adalah varietas 07 yang 
memiliki nilai kedekatan 0,486625. 

Berdasarkan Gambar 3, varietas terjauh adalah varietas 
07. Di sini tampak bahwa data yang diperoleh dari hasil 
analisis isozim memberikan kontribusi yang cukup besar 
pada penyusunan diagram fenetik. Hal ini dimungkinkan 
karena hasil dari analisis isozim AAT menunjukkan tidak 
adanya pita sama sekali pada varietas 07, dalam 
perhitungan nilai similaritas dan penyusunan diagram 
phenethyc cukup berpengaruh karena jumlah pita yang 
dihasilkan pewarnaan isozim AAT relatif besar, yaitu enam 
pita. Analisis kekerabatan ini menunjukkan adanya variasi 
genetik yang cukup tinggi pada sembilan varietas yang 
diuji. Variasi genetik yang muncul, diduga dipengaruhi oleh 
asal tetua. Varites-varietas  yang memiliki kedekatan 
genetik, diduga beasal dari tetua yang berkerabat dekat, 
sebaliknya varietas -varietas  yang jarak genetiknya relatif 
tinggi, diduga berasal dari tetua yang jauh hubungan 
kekerabatannya dengan tetua varietas  yang lain.  

Gambar 3. Diagram fenetik (genetic identity) sembilan varietas C.
sativus menggunakan metode RAPD-PCR serta analisis isozim 
esterase dan AAT.

Hasil di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam pe-
nentuan induk untuk pembuatan bibit. Semakin jauh hu-
bungan kekerabatan antar sampel, maka semakin kecil ke-
berhasilan persilangan, tetapi kemungkinan untuk memper-
oleh genotip unggul lebih besar jika persilangan berhasil. 
Semakin beragam genetik, maka semakin besar kemung-
kinan diperoleh genotipe unggul. Perkawinan antara 
individu berjarak genetik dekat atau hubungan 
kekerabatannya sama mempunyai efek pening-katan 
homozigositas, sebaliknya perkawinan antara individu 
berjarak genetik besar atau kekerabatannya jauh mempu-
nyai efek peningkatan heterozigositas. Informasi ini ber-
dampak baik bagi proses pembuatan bibit unggul. Perka-
winan tetua dengan variasi genetik yang relatif tinggi akan 
menghasilkan individu dengan heterozigositas lebih tinggi.  

Penggunaan dua metode dalam analisis kekerabatan 
mentimun ini, juga memberikan informasi bahwa analisis 
isozim lebih efisien dari segi biaya dan waktu pengerjaan 
serta metode yang dilakukan cukup sederhana, sedangkan 
keuntungan metode RAPD-PCR adalah diperoleh informasi 

yang lebih akurat. Perbedaan hasil dari metode RAPD-PCR 
dan isozim ini, dimungkinkan juga karena sedikitnya jumlah 
isozim yang digunakan sebagai penanda, sehingga hasil 
yang diperoleh kurang beragam. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Analisis kekerabatan C. sativus dengan penanda 
RAPD-PCR dan isozim menunjukkan bahwa varietas 
terjauh adalah varietas 07, sedangkan yang memiliki nilai 
kedekatan paling tinggi adalah varietas 01 dan 02 dengan 
nilai kedekatan 0,916667. Analisis kekerabatan ini 
menunjukkan adanya variasi genetik yang cukup tinggi 
pada sembilan varietas yang diuji. Berdasarkan hasil 
penelitian, maka disarankan untuk dilakukan penelitian 
serupa dengan jumlah varietas, jumlah primer dan jumlah 
isozim yang lebih banyak.  
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ABSTRACT  

Amorphophallus titanum Becc. (Araceae), is known by titan arum (western) or bunga bangkai (Indonesian), is the bulkiest inflorescence in 
the world. The species is valued for its unique character of their inflorescence. The species has been overexploited and is considered as 
vulnerable plant species. The present study is carried out to assess genetic diversity and to estimate genetic relationship among 22 
accessions collected from two different populations in Sumatra using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Nine RAPD primers
generated 143 scorable bands which 137 (95.84%) of them were polymorphic. Clustering analysis was performed based on RAPD profiles 
using the UPGMA method. The range of genetic dissimilarity value among accessions was from 0.14 to 0.59, while the range of genetic
dissimilarity among populations was from 0.67 and 0.77. These values showed that A. titanum from Sumatra were more genetically diverse 
among genotypes than that of among populations. 
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PENDAHULUAN 

Amorphophallus titanum Becc (Araceae), yang dikenal 
dengan nama bunga bangkai (atau bunga bangkai raksasa) 
merupakan tanaman dengan perbungaan terbesar di dunia 
dan termasuk tumbuhan langka Indonesia (IUCN, 2000; 
Mogea et al., 2001). Tanaman ini pertama kali dikenal 
dalam dunia ilmu pengetahuan setelah ditemukan oleh Dr. 
Odoardo Beccari pada tahun 1878 di Lembah Anai, 
Sumatera Barat. Secara alami A. titanum tersebar di 
seluruh hutan hujan Sumatera sebagai tumbuhan bawah 
kanopi (undergrowth) pada tanah berkapur, namun 
tumbuhan ini ditemukan pula di tempat terbuka, di hutan 
sekunder, pinggir jalan, pinggir sungai, atau di tepi hutan. A.
titanum memiliki tiga siklus hidup yang jelas, yaitu: tahap 
vegetatif, dorman, dan generatif. Siklus vegetatif terutama 
untuk pertumbuhan umbi yang dapat mencapai bobot 
hingga 100 kg. Siklus ini dimulai pada awal musim hujan 
dengan dihasilkannya satu daun tunggal yang besar, dan 
berlangsung selama 6-12 bulan, dilanjutkan siklus dorman 
selama 1-4 tahun sebelum memasuki siklus pembungaan. 
Siklus pembungaan umumnya tidak teratur (Bown, 1988; 
Graham dan Hadiah, 2004; Hetterscheid dan Ittenbach, 
1996). 

Kelestarian A. titanum terancam sehingga dilindungi 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 

(Lampiran PP. No. 7/1999). Kerusakan habitat merupakan 
ancaman utama kelangsungan jenis tumbuhan ini di alam, 
di samping hilangnya vektor alami penyebar biji (burung 
rangkong). Penangkapan dan pemburuan hewan yang 
memegang peranan dalam ekologi jenis ini merupakan 
ancaman yang serius terhadap keberadaan tumbuhan ini di 
alam (Graham dan Hadiah, 2004). A. titanum memerlukan 
penyerbukan silang untuk membentuk biji, karena saat 
masak bunga betina dan jantan tidak sama, sedangkan 
bunga betina dan bunga jantan masak atau siap melakukan 
penyerbukan hanya dalam satu malam. Jarangnya 
tumbuhan ini berbunga dan semakin jarangnya tumbuhan 
ini ditemukan di alam, menyebabkan kesempatan 
tumbuhan ini untuk melakukan penyerbukan semakin kecil. 
Kelestarian tanaman ini dengan demikian memerlukan 
bantuan manusia dalam bentuk pembibitan masal dan 
cepat, misalnya kultur jaringan dan diikuti reintroduksi di 
alam.

Di Sumatera, A. titanum memiliki morfologi yang relatif 
homogen. Hal ini menunjukkan struktur genomnya yang ter-
batas, sehingga dapat menguntungkan untuk konservasi ex
situ dan pengembalian spesimen tanaman ke alam. Karena 
tanaman ini nampaknya tidak memerlukan adaptasi spesifik 
terhadap kawasan tertentu, maka program translokasi dan 
reintroduksi yang berkaitan dengan upaya konservasi ex
situ tidak harus dibatasi pada lokasi spesimennya dikoleksi 
(Graham dan Hadiah, 2004). Hingga saat belum ada 
penelitian genetik yang dapat mendukung upaya konservasi 
dan reintroduksinya.  

Informasi keragaman genetik sangat diperlukan untuk 
mendukung kegiatan konservasi. Besarnya keragaman 
genetik mencerminkan sumber genetik yang diperlukan 
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untuk adaptasi ekologi dalam jangka waktu pendek dan 
evolusi dalam jangka panjang. Penanda molekuler banyak 
digunakan dalam analisis keragaman genetik tanaman, 
salah satunya adalah random amplified polymorphic DNA 
(RAPD). RAPD digunakan untuk mengidentifikasi genotipe 
tanaman karena memiliki kelebihan dalam pelaksanaan dan 
analisis. RAPD memerlukan ekstraksi DNA, kondisi 
amplifikasi optimum, dan analisis data yang kesemuanya 
dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Penanda 
RAPD diperoleh dengan amplifikasi segmen DNA random 
(acak) dari primer tunggal arbitrari. Primer yang digunakan 
biasanya berukuran 10 bp dan memiliki kandungan GC 50-
80% dan tidak mengandung sekuen palindrom. 

Kondisi reaksi PCR membatasi ukuran pita hingga 100-
3000 bp. Oleh karena itu hanya fragmen komplemen DNA 
dalam kisaran ukuran inilah yang akan diamplifikasi oleh 
sekuen DNA primer. Secara umum keuntungan 
menggunakan penanda RAPD antara lain: (i) primer umum 
(universal) dapat digunakan untuk semua jenis; (ii) tidak 
memerlukan pustaka probe (probe libraries), radioaktif, 
transfer ‘southern’, atau informasi sekuen primer; (iii) hanya 
sekuen primer yang diperlukan untuk transfer informasi, 
dan (iv) prosesnya dapat dilakukan secara otomatis 
(Williams et al., 1990). Walaupun metode ini tidak 
sempurna dan memiliki kelemahan dalam konsistensi 
produk amplifikasi (Jones et al., 1997), tetapi kelemahan ini
dapat diatasi dengan mengoptimalkan ekstraksi, dan 
kondisi PCR serta pemilihan primer yang tepat. Marka
RAPD digunakan karena selain relatif mudah dan murah, 
juga sudah banyak digunakan pada jenis-jenis tumbuhan 
tropis, khususnya dari suku Araceae (Irwin et al., 1998; 
Jiménez et al., 2002; Prana dan Hartati, 2003, Nowbuth et
al., 2005). Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari 
karakter genetik populasi A. titanum yang ada di dua lokasi 
habitat alami di Sumatera, yaitu: Sumatera Barat dan 
Bengkulu menggunakan marka RAPD.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 
nomor aksesi Amorphophallus titanum Becc. hasil koleksi 
dari Kabupaten Padang, Sumatera Barat dan Kabupaten 
Bengkulu, Bengkulu masing-masing diwakili oleh 12 dan 13 
sampel (Tabel 1.), Seluruh material DNA A. titanum ini 
berupa daun-daun dari kedua lokasi tersebut yang 
dikeringkan dengan silika gel (3:1), dengan merujuk pada 
Widjaya dan Poerba (2004). 

Ekstraksi dan isolasi DNA 
Ekstraksi DNA 25 aksesi A. titanum dilakukan dengan 

metode CTAB yang dimodifikasi (Delaporta et al., 1983). 

Optimasi dan amplifikasi DNA dengan PCR  
 Amplifikasi DNA dilakukan dengan metode William et

al. (1990) yang dimodifikasi. Amplifikasi DNA dengan 
polymerase chain reaction (PCR) menggunakan arbitrary 
primer yang disusun oleh 10 oligonucleotide (10-oligomer). 
Sebelumnya dilakukan optimasi PCR. Beberapa variabel 
seperti konsentrasi primer, konsentrasi DNA template, 
konsentrasi Taq DNA Polymerase, dan suhu annealing 
yang digunakan untuk PCR diteliti dan dicoba untuk 
mendapatkan produk PCR yang optimal. Sebanyak 8 jenis 
primer Kit A, C, N, dan U dari Operon Technology Ltd. 
(OPA 11, OPA 19, OPC 04, OPU 03, OPU 06, OPU 07, 
OPU 14 dan OPN 19), dengan urutan basa nitrogen yang 
berbeda dan mengandung G+C  60% telah diaplikasikan 
pada reaksi PCR, sedangkan sebagai cetakan DNA (DNA 
template) adalah 25 aksesi A. titanum hasil koleksi dari dua 
lokasi di Sumatera. Berdasarkan hasil optimasi PCR di 
atas, PCR dilakukan pada total volume 15 L pada setiap 
tabung PCR 200 L. Masing-masing tabung PCR berisi 0,2 
nM dNTPs; 1,5 L bufer reaksi; 2 mM MgCl2; 25 ng DNA 
sampel; 5 pmole primer tunggal; dan 1 unit Taq DNA 
polymerase (Promega).  

Tabel 1. Aksesi A. titanium yang digunakan dalam analisis RAPD. 

No. No. koleksi Populasi Lokasi Letak geografi
1 YSP 665 1 Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0019’00.02”E100022’00.21”*) 
2 YSP 666 1 Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0019’00.02”E100022’00.21”*) 
3 YSP 667 1 Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0019’00.02”E100022’00.21”*) 
4 YSP 668 1 Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0019’00.02”E100022’00.21”*) 
5 YSP 669 1 Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0019’00.02”E100022’00.21”*) 
6 YSP 670 1 Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0019’00.02”E100022’00.21”*) 
7 YSP 671 1 Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0019’00.02”E100022’00.21”*) 
8 YSP 672 2 Sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0018’59.98”E100022’00.54”*) 
9 YSP 673 2 Sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat  S0018’59.98”E100022’00.54”*) 
10 YSP 674 2 Sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat S0018’59.98”E100022’00.54”*) 
11 YSP 675 2 Sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat  S0018’59.98”E100022’00.54”*) 
12 YSP 678 2 Sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Padang, Sumatera Barat  S0018’59.98”E100022’00.54”*) 
13 YSP 682 - CA Batang Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat S0012’41.89”E100022’15.37”*) 
14 YSP 685 3 Desa Bukit Ganting, Kayu Tanam, Sumatera Barat S0014’00.53”E100020’56.53”*) 
15 YSP 687 3 Desa Bukit Ganting, Kayu Tanam, Sumatera Barat S0014’00.53”E100020’56.53”*) 
16 YZ011 - Air Ketapang, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03039’57.7”E102033’50.5”
17 YZ032 4 Rimbo Lengkadang, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S3040’19.5”E102033’33.27”
18 YZ043 4 Rimbo Lengkadang, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03040’19.5”E102033’33.27”
19 YZ094 4 Rimbo Lengkadang, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03040’19.5”E102033’33.27”
20 YZ115 4 Rimbo Lengkadang, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03040’19.5”E102033’33.27”
21 YZ196 5 Bukit Kambing, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03041’14.49”E102030’23.2”
22 YZ207 5 Bukit Kambing, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03041’14.49”E102030’23.2”
23 YZ258 6 Air terjun Cuup, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03040’55.1”E102030’38.4”
24 YZ279 6 Air terjun Cuup, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03040’55.1”E102030’38.4”
25 YZ3110 6 Air terjun Cuup, Kabupaten Bengkulu, Bengkulu  S03040’55.1”E102030’38.4”
Keterangan: *) Lokasi diperkirakan dengan program “Google Earth” (http: //earth.google.com).  
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Gambar 1. Pola pita-pita RAPD pada 25 aksesi A. titanium dengan primer OPA-11 dan OPU-03. 

Tabel 4. Matriks ketidaksamaan genetik 25 koleksi A. titanium

 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
1 0,00                                                 
2 0,26 0,00                                               
3 0,28 0,26 0,00                                             
4 0,25 0,19 0,22 0,00                                           
5 0,21 0,24 0,26 0,19 0,00                                         
6 0,24 0,28 0,29 0,27 0,15 0,00                                       
7 0,22 0,30 0,30 0,27 0,18 0,14 0,00                                     
8 0,22 0,27 0,23 0,22 0,17 0,19 0,16 0,00                                   
9 0,28 0,27 0,33 0,25 0,17 0,19 0,23 0,28 0,00                                 
10 0,23 0,35 0,26 0,28 0,23 0,25 0,24 0,19 0,25 0,00                               
11 0,32 0,21 0,27 0,21 0,23 0,30 0,31 0,24 0,26 0,34 0,00                             
12 0,24 0,29 0,28 0,23 0,19 0,22 0,21 0,18 0,24 0,25 0,29 0,00                           
13 0,22 0,23 0,22 0,21 0,18 0,18 0,21 0,19 0,22 0,21 0,26 0,19 0,00                         
14 0,26 0,26 0,27 0,28 0,23 0,23 0,26 0,23 0,27 0,27 0,27 0,21 0,21 0,00                       
15 0,25 0,26 0,22 0,26 0,21 0,22 0,25 0,18 0,27 0,23 0,27 0,23 0,18 0,19 0,00                     
16 0,50 0,47 0,44 0,48 0,46 0,43 0,49 0,47 0,47 0,50 0,51 0,47 0,47 0,45 0,42 0,00                   
17 0,43 0,45 0,38 0,40 0,38 0,42 0,41 0,39 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,39 0,39 0,36 0,00                 
18 0,50 0,49 0,44 0,44 0,47 0,54 0,52 0,48 0,52 0,48 0,52 0,51 0,46 0,46 0,49 0,44 0,34 0,00               
19 0,49 0,51 0,45 0,48 0,47 0,47 0,44 0,42 0,47 0,45 0,51 0,42 0,46 0,45 0,45 0,41 0,32 0,40 0,00             
20 0,42 0,47 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45 0,44 0,47 0,42 0,51 0,44 0,43 0,42 0,42 0,36 0,28 0,31 0,30 0,00           
21 0,48 0,54 0,45 0,51 0,48 0,49 0,49 0,48 0,50 0,50 0,59 0,47 0,48 0,49 0,47 0,35 0,27 0,29 0,21 0,25 0,00         
22 0,44 0,43 0,48 0,45 0,43 0,46 0,45 0,43 0,45 0,45 0,50 0,45 0,46 0,42 0,42 0,47 0,32 0,36 0,33 0,23 0,34 0,00       
23 0,47 0,48 0,48 0,49 0,48 0,54 0,50 0,47 0,54 0,49 0,54 0,49 0,50 0,46 0,47 0,52 0,34 0,33 0,33 0,33 0,40 0,24 0,00     
24 0,48 0,50 0,46 0,48 0,48 0,55 0,54 0,47 0,56 0,47 0,55 0,50 0,49 0,46 0,47 0,51 0,31 0,33 0,35 0,33 0,37 0,27 0,14 0,00   
25 0,53 0,56 0,53 0,55 0,51 0,56 0,51 0,52 0,57 0,52 0,57 0,51 0,55 0,49 0,51 0,53 0,39 0,32 0,37 0,35 0,39 0,27 0,23 0,31 0,0

Reaksi PCR menggunakan Thermocylcer (Perkin Elmer 
480) selama 45 siklus. Pemanasan pertama pada suhu 
940C selama 5 menit, diikuti oleh 45 siklus yang terdiri atas 
denaturasi 1 menit pada suhu 940C, annealing 1 menit 
pada suhu 360C, dan 2 menit ektensi pada suhu 720C.
Setelah 45 siklus selesai, kemudian diikuti 4 menit pada 
suhu 720C dan pendinginan pada suhu 40C selama 30 
menit. Hasil amplifikasi difraksinasi secara elektroforesis 
menggunakan Mupid Mini Cell pada gel agarosa 2,0% 

dalam bufer TEA (Tris-EDTA) selama 50 menit pada 50 V. 
Kemudian direndam dalam larutan ethidium bromida 
dengan konsentrasi akhir 15 L/100 mL selama 10 menit. 
Hasil pemisahan fragmen DNA dideteksi dengan UV 
transluminator, kemudian difoto dengan kamera polaroid. 
Sebagai standar digunakan 1 KB DNA ladder (Promega) 
untuk menetapkan ukuran pita hasil amplifikasi DNA. Pita 
hasil amplifikasi kemudian dicatat dan diberi nilai.  
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Analisis data 
Setiap pita RAPD dianggap sebagai satu lokus putatif. 

Hanya lokus yang menunjukkan pita yang jelas yang diberi 
nilai, yaitu: ada (1) dan kosong (0). Matriks binari fenotipe 
RAPD ini digunakan untuk analisis klaster menggunakan 
UPGMA program NTSYS-pc versi 2.0 (Rohlf, 1997). Nilai 
kesamaan genetika diambil dari simple matching coef-
ficient (Dunn dan Everitt, 1982; Rohlf, 1997), sedang nilai 
ketidaksamaan genetik merupakan pengurangan nilai da-
lam matrik kemiripan oleh nilai 1 (Dunn dan Everitt, 1982). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil ekstraksi dan isolasi DNA ke-25 aksesi A. titanum 
dengan metode ini menunjukkan kualitas DNA yang cukup 
bagus dengan kuantitas bervariasi dari 50-200 ng/ L,
sehingga amplifikasi DNA dapat dilanjutkan. 

Analisis profil RAPD 
Hasil amplifikasi DNA dengan PCR menggunakan 8 

jenis primer RAPD menunjukkan ke-25 aksesi A. titanum 
menghasilkan produk PCR yang dapat dibaca dan diberi 
nilai, sehingga hasilnya dapat dianalisis (Gambar 1). 
Sekuens dari kedelapan primer ini dan jumlah marka RAPD 
yang dihasilkan tertera pada Tabel 2.  

Pengamatan terhadap DNA banding pattern setelah gel 
elektroforesis menunjukkan bahwa setiap jenis primer 
menghasilkan pita DNA yang berbeda. Jumlah pita yang 
dihasilkan setelah amplifikasi DNA dengan PCR sangat 
tergantung bagaimana primer mengenal homolognya pada 
cetakan DNA yang digunakan (Tingey et al., 1994). 
Semakin banyak situs penempelan dari primer yang di-
gunakan semakin banyak jumlah pita DNA yang dihasilkan. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa diperoleh 143 
fragmen DNA yang berukuran dari 100 bp hingga 1,1 Kb, 
dimana 137 (95,80%) di antaranya merupakan pita 
polimorfik. Tingkat polimorfisme yang relatif tinggi dengan 
marka RAPD menunjukkan indeks marka yang tinggi. Rata-
rata setiap primer menghasilkan 17,8 pita yang dapat 
dideteksi dan diberi nilai. Jumlah pita polimorfik tertinggi 
(23) terdapat pada primer OPU-07, sedangkan jumlah 
terendah (13) terdapat pada primer OPU-03 (Tabel 2.). Hal 
ini sesuai dengan hasil seleksi primer sebelumnya (Poerba, 
2007, data tidak ditunjukkan), dimana kedelapan primer ini 
merupakan primer yang menghasilkan pola pita polimorfik 
untuk A. titanum.

Tabel 2. Primer yang digunakan dan jumlah pita DNA hasil 
amplifikasi pada 25 sampel A. titanium.

Kode
Primer

Urutan basa 
5’-3”

Jumlah 
fragmen DNA 

Fragmen DNA 
polimorfik 

OPA-11 CAATCGCCGT 21 20 (95,24%)  
OPA-19 CAAACGTCGG 20 20 (100%)  
OPC-04 CCGCATCTAC 14 14 (100%)  
OPN-14 TCGTGCGGGT 15 13 (86,67%)  
OPN-19 GTCCGTACTG 16 16 (100%)  
OPU-03 CTATGCCGAC 13 11 (84,61%)  
OPU-06 ACCTTTGCGG 21 20 (95,24%)  
OPU-07 CCTGCTCATC 23 23 (100%)  
Jumlah 143 137 (95,80%)  

Hasil pengamatan menunjukkan adanya sembilan 
fragmen DNA unik yang dideteksi pada empat primer, yaitu: 
OPA-11, OPC-04, OPU-03, dan OPU-06. Fragmen-fragmen 
unik tersebut terdapat pada aksesi no. 3 pada OPU-06150,

450, aksesi no. 4 pada OPA-11100, OPC-04500, aksesi no. 12 

pada OPC-04500, aksesi no. 16 pada OPA-111100, OPU-
06550, aksesi no. 19 pada OPA-11350, dan aksesi no. 23 
pada OPU-03300. (Tabel 3.).  

Tabel 3. Pita DNA unik pada A. titanium

Kode
Primer

Jumlah 
pita unik

Ukuran (nomor aksesi)  

OPA-11 3 OPA-11100 (4), OPA-11350 (19), OPA-111100 (16) 
OPC-04 2 OPC-04500 (4, 12)  
OPU-03 1 OPU-03300 (23)  
OPU-06 3 OPU-06150 (3) OPU-06450 (3)  

Analisis ketidaksamaan genetik 
Data RAPD digunakan untuk membuat pair-wise

comparison 25 aksesi A. titanum berdasarkan produk 
amplifikasi DNA. Nilai ketidaksamaan genetik untuk ke-25 
aksesi A. titanum berkisar dari 0,14-0,59 dengan yang 
tertinggi (0,59) terdapat antara no. 11 dan no. 21 (Tabel 4.), 
yang berarti kedua aksesi ini sangat berbeda secara 
genetik satu dengan yang lain. Kedua aksesi ini berasal 
dari dua lokasi yang berbeda. Nilai ketidaksamaan genetik 
terendah 0,14 terdapat antara aksesi no. 23 dan no. 24, 
artinya kedua aksesi ini memiliki properti genetik yang 
sangat mirip satu dengan yang lain. Kedua aksesi ini 
berasal dari lokasi yang sama.  

Indeks ketidaksamaan genetika antar populasi diperkira-
kan dan ditabulasi (Tabel 5.). Nilai ketidaksamaan genetika 
antar populasi berkisar antara 0,24-0,52, mengindikasikan 
bahwa ketidaksamaan genetika antar populasi A. titanum 
yang diteliti ini cukup tinggi, artinya populasi A. titanum
merupakan populasi yang beragam. Nilai ketidaksamaan 
genetik tertinggi (0,52) terdapat antara populasi 2 (Sungai 
Batang Anai, Sumbar) dan populasi 6 (Air terjun Cuup, 
Bengkulu); lalu antara populasi 1 (Lembah Anai, Sumbar) 
dan populasi 6 (Air terjun Cuup, Bengkulu) (0,51), dan 
antara populasi 3 (Kayu Tanam, Sumbar) dan populasi 6 
(0,48), serta antara populasi 2 (Lembah Anai, Sumbar) dan 
populasi 5 (Bukit Kambing, Bengkulu) (0,48). Nilai 
ketidaksamaan genetik yang paling rendah, terjadi antara 
populasi 1 dan 2 (0,24), populasi 2 dan 3 (0,24) serta 
populasi 1 dan 3 (0,25). Hal ini mengindikasikan bahwa 
pemisahan geografis menyebabkan persilangan 
(rekombinasi genetik) terjadi hanya di dalam populasi 
terdekat, sehingga nilai ketidaksamaan genetika antar 
populasi yang terpisah secara geografis cenderung lebih 
besar.

Tabel 5. Perkiraan nilai ketidaksamaan genetik antar populasi A. 
titanium.

Populasi 1 2 3 4 5 6 
1 -      
2 0,24 -     
3 0,25 0,24 -    
4 0,45 0,46 0,43 -   
5 0,47 0,48 0,45 0,28 -  
6 0,51 0,52 0,48 0,34 0,32 - 
Keterangan: 1 =  Lembah Anai Sumbar, 2 = Sungai Batang Anai 
Sumbar, 3 = Kayu Tanam Sumbar, 4 = Rimbo Legadang Bengkulu, 
5 = Bukit Kambing Bengkulu, 6 = Air Terjun Cuup, Bengkulu. 

Analisis klaster 
Analisis klaster pada 25 aksesi A. titanum menunjukkan 

pemisahan aksesi ke dalam dua klaster utama, sejalan 
dengan letak geografis asal populasi. Populasi A. titanum 
dari Sumatera Barat mengelompok tersendiri dalam satu 
klaster yang terpisah dengan populasi dari Bengkulu pada 
koefisien kesamaan 0,53 (Gambar 2). Dengan demikian, A. 
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titanum yang berasal dari Sumatera Barat dan Bengkulu 
mempunyai karakter genetik yang berbeda. Pendugaan 
pertama adalah lokus polimorfik yang digunakan dalam 
analisis ini sudah dipilih yang memiliki polimorfisme tinggi, 
sehingga perbedaan genetik dapat dideteksi dengan jelas.  

Similarity coefficient

Gambar 2. Dendrogram 25 aksesi A. titanium

Hasil ini menunjukkan adanya keragaman genetik di 
antara individu dalam populasi, demikian juga keragaman 
genetik terdeteksi antar populasi, walaupun keduanya 
memiliki nilai tidak terlalu besar. Keragaman genetik 
individu A. titanum yang tercermin dalam nilai kisaran 
ketidaksamaan genetik (0,14-0,59), relatif sedang apabila 
dibandingkan dengan tanaman cendana yang memilki nilai 
ketidaksamaan genetik 0,06-0,91 (Poerba et al., 2007, data 
tidak ditunjukkan).  

Hasil penelitian mengenai pendugaan keragaman 
genetika pada A. titanum ini dapat diterapkan untuk tujuan 
konservasi dan pembudidayaan. Untuk tujuan konservasi 
ex situ ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu: pemilihan 
provenans (sumber/asal) dan pemilihan individu. Pemilihan 
provenans dilakukan dengan mengacu nilai ketidaksamaan 
genetika. Dalam area konservasi ex situ, provenans yang 
akan dipilih untuk ditanam dalam suatu lokasi sebaiknya 
merupakan kombinasi provenans yang memiliki kisaran 
nilai ketidaksamaan genetik yang cukup luas, sehingga 
keturunan yang dihasilkan nantinya merupakan hasil 
perkawinan acak yang diharapkan memiliki variasi genetika 
yang lebih luas dari induknya. Setelah itu, baru ditentukan 
individu yang akan dipilih untuk ditanam dari hasil seleksi 
provenans. Pemilihan individu dapat dilakukan dengan 
mengacu hasil analisis klaster kesamaan genetik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian 
lanjutan untuk memperoleh gambaran yang lebih 
menyeluruh mengenai kondisi keragaman genetika A.
titanum di berbagai populasi yang ada di Sumatera 
menggunakan lebih banyak primer RAPD dan/atau 
menggunakan marka molekuler selain RAPD. 

KESIMPULAN 

Keragaman genetik A. titanum dapat dideteksi 
menggunakan marka RAPD. Dari 8 primer RAPD diperoleh 
143 pita DNA yang 95,8% diantaranya merupakan pita 

polimorfik. Hasil dendrogram menunjukkan terdapat dua 
kelompok utama, kelompok pertama terdiri dari 15 aksesi 
dari Padang, Sumatera Barat dan kelompok kedua terdiri 
atas 10 aksesi dari Bengkulu. Nilai ketidaksamaan genetik 
ke 25 individu A. titanum berkisar antara 0,14 hingga 0,59, 
yang menunjukkan keragaman genetik yang sedang. Nilai 
ketidaksamaan genetika tertinggi (0,58) tercatat antara 
populasi 2 (Sungai Batang Anai, Sumbar) dan populasi 6 
(Air Terjun Cuup, Bengkulu), sedangkan ketidaksamaan 
genetik terendah (0,24) tercatat antara populasi 1 (Lembah 
Anai, Sumbar) dan populasi 2 (Sungai Batang Anai, 
Sumbar) serta antara populasi 2 (Sungai Batang Anai) dan 
populasi 3 (Kayu Tanam, Sumbar). Upaya konservasi dan 
pembudidayaan A. titanum hendaknya didasarkan atas 
kondisi properti genetika setiap populasi dan individu dalam 
setiap populasi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih 
menyeluruh mengenai kondisi keragaman genetika A.
titanum perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 
berbagai populasi yang ada di Sumatera menggunakan 
lebih banyak primer RAPD dan/atau menggunakan marka 
molekuler selain RAPD untuk mendeteksi keragaman 
genetika yang lebih akurat. 
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ABSTRACT  

The aim of this study was to undstand chemical properties of different rattan species traded in Central Sulawesi Province. The chemical of 
rattan were tested according to SII.1657-85 for wich character of holoselulosa, SII.0443-81 for wich character of -selulosa, SII.0528-81 for 
wich character of lignin, and SII.1292.85 for wich character of silica. The study indicated that chemical properties of rattan varied amongst 
the species. The differences are supposed to have important criteria in identifying different species of rattan species traded in Central 
Sulawesi. Based on the result the highest quality of rattan is Calamus inops and the lowest is Calamus ornatus var. celebicus (lambang). 
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PENDAHULUAN 

Rotan tumbuh subur di daerah tropik, termasuk 
Indonesia. Di Sulawesi, rotan banyak ditemukan di Kendari, 
Kolaka, Tawuti, Donggala, Poso, Buol Toli-toli, Gorontalo, 
Palopo, Buton dan Pegunungan Latimojong (Alrasjid, 
1980). Dalam klasifikasi tumbuhan, rotan termasuk suku 
Palmae dan digolongkan dalam anak suku Calamoideae. Di 
Asia Tenggara diperkirakan terdapat lebih dari 516 jenis 
rotan yang berasal dari sembilan marga, yaitu: Calamus, 
Daemonorops, Korthalsia, Plectocomia, Plectocomiopsis, 
Myrialepis, Calosphata, Bejaudia, dan Ceratolobus.
(Dransfield, 1974, 1979, 1984; Cronquist, 1981; Uhl dan 
Dransfield, 1987; Mogea, 2006). Pengelompokan jenis-jenis 
rotan lazimnya didasarkan atas persamaan ciri-ciri atau 
sifat-sifat morfologinya, seperti akar, batang, daun, bunga, 
buah, dan alat-alat tambahan. Penerapan sifat morfologi 
saja kadang-kadang menemui kelemahan, sehingga pe-
nempatan suatu takson dalam klasifikasi sering diragukan.  

Penentuan jenis dan kualitas rotan yang diperdagang-
kan hanya didasarkan pada penampakan dan kekerasan 
batangnya sesuai SII-0802-83 tentang ukuran rotan 
batangan berkulit, SII-01-3526-1994 tentang standar mutu 
rotan bulat dan Standar Kehutanan Indonesia tentang 
klasifikasi kualitas rotan sesuai Surat keputusan Menteri 
Kehutanan No. 54/Kpts-II/1985. Syarat kualitas yang 
ditetapkan dalam perdagangan rotan lebih menekankan 
pada penampakan morfologi batang, tanpa memperhatikan 
aspek lainnya seperti sifat fisik, mekanik, dan sifat kimia 
batangnya (Rachman dan Jasni, 2006; Tellu, 2007), se-
hingga sering menimbulkan kerancuan. Secara morfologi, 
sifat batang seringkali memiliki kesamaan antara satu jenis 
dengan jenis lainnya, misalnya Calamus koordersianus 

dengan C. zollingerii dan C. inops dengan C. leiocaulis. Jika 
rotan yang berkualitas dicampur dengan yang tidak 
berkualitas, maka kualitas produk rotan menjadi rendah dan 
berakibat harga jualnya turun (Tellu, 2007).  

Penelitian tentang kimia rotan, hingga sekarang belum 
banyak dilakukan. Salah satu jenis rotan yang telah diteliti 
adalah C. caesius. Jika batang rotan ini dilengkungkan 
terjadi retak-retak dan terkelupas, karena adanya kristal 
silika pada bagian epidermis (Parameswaran dan Liese, 
1985; Weiner dan Liese, 1988, 1990; Astuti, 1991; Rulliaty, 
1996; Tellu, 2005; Rachman dan Jasni, 2006). Yudodibroto 
(1984) membedakan jenis rotan berdasarkan ada atau 
tidaknya kristal silika pada lapisan luar, termasuk epidemis. 
Sifat kimia diduga dapat dijadikan sebagai sifat pembanding 
untuk identifikasi jenis dan tingkat kualitas rotan, karena 
kandungan kimia setiap jenis rotan bervariasi (Tellu, 2006). 
Sifat kimia berhubungan dengan struktur dan ukuran sel 
serta jaringan sehingga mempengaruhi sifat fisik dan 
mekanik rotan (Sanusi, 2003; Tellu, 2006).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sifat 
kimia jenis-jenis rotan yang diperdagangkan di Provinsi 
Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini dipilih enam sifat, 
yaitu holoselulosa, -selulosa, hemiselulosa, lignin, silika 
dan kimia total, karena keenam sifat tersebut sangat 
relevan dengan kepentingan taksonomi dan penentuan 
kualitas rotan. Holoselulosa termasuk hemiselulosa atau 
disebut juga selulosa adalah fraksi polisakarida total dalam 
rotan yang bebas zat ekstraktif dan lignin. -Selulosa 
adalah bagian selulosa yang mempunyai berat molekul 
tinggi, DP > 200 unit glukosa, merupakan bagian yang 
tertinggal setelah bagian selulosa lainnya larut pada 
perlakuan natrium hidroksida 8,3%. Lignin adalah senyawa 
aromatik berbentuk amorf, merupakan bagian dari rotan 
yang bebas zat ekstraktif dan bukan karbohidrat, sedang-
kan silika merupakan salah satu dari komponen abu 
anorganik yang tersisa setelah seluruh komponen organik 
diisolasi melalui proses pengabuan pada suhu tertentu.  
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BAHAN DAN METODE  

Bahan utama penelitian adalah batang rotan yang 
dikoleksi langsung dari hutan alam di Sulawesi Tengah 
sebanyak sembilan jenis (Tabel 1). Jumlah sampel setiap 
jenis rotan sebanyak 30 batang yang diambil secara acak. 
Variabel kimia yang diamati adalah kandungan holoselu-
losa, -selulosa, hemiselulosa, lignin, silika dan kimia total. 
Setiap variabel dilakukan pengukuran masing-masing 30 
kali yang diambil dari setiap sampel. Cara kerja mencakup 
metode  pengabuan, diikuti ekstraksi, titrasi dan fiksasi 
berdasarkan prosedur SII (Departemen Perindustrian RI, 
1981-1985), yakni sebagai berikut: (i) kadar holoselulosa 
mengikuti prosedur SII.1657-85; (ii) kadar -selulosa 
mengikuti prosedur SII.0443-81; (iii) kadar hemiselulosa 
dihitung berdasarkan selisih selulosa dan -selulosa; (iv) 
kadar lignin mengikuti prosedur SII.0528-81; (v) kadar silika 
mengikuti prosedur SII.1292.85; (vi) kandungan kimia total 
dilakukan dengan menjumlahkan kandungan holoselulosa 
dengan lignin dan silika. Analisis data dilakukan dengan 
analisis varians dan uji beda rerata berganda Duncan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rerata hasil pengukuran sifat kimia batang sembilan 
jenis rotan disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1.  

Uji beda rerata 
Data pada Tabel 1 menunjukkan hasil analisis uji beda 

rerata sifat kimia kesembilan rotan yang diperdagangkan di 
Sulawesi Tengah. Hasil analisis homogenitas menunjukkan 
varian yang tinggi dengan signifikansi pada 0,01, kecuali 
holoselulosa, -selulosa dan kandungan kimia total pada 

0,05. Hasil uji homogenitas menunjukkan variasi yang 
signifikan, sehingga dilanjutkan uji ANOVA. Hasil analisis 
varians menunjukkan nilai F yang signifikan pada 0,01,
sehingga dilanjutkan dengan analisis beda rerata berganda 
Duncan. Hasil tersebut menggambarkan bahwa semua sifat 
kimia yang dianalisis menunjukkan adanya perbedaan antar 
jenis rotan (perhitungan statistik tidak ditunjukkan).  

Holoselulosa
Kandungan holoselulosa setiap jenis rotan umumnya 

berbeda nyata satu dengan lainnya pada 0,05. Sembilan 
jenis rotan yang diteliti, terbagi dalam lima kelompok, dua 
jenis yaitu C. dydimocarpus dan C. ornatus var. celebicus
(lambang) masing-masing tidak mengelompok dan tujuh 
jenis lainnya terbagi dalam tiga kelompok. Setiap jenis da-
lam setiap kelompok menunjukkan perbedaan tidak nyata, 
bahkan terdapat satu jenis atau lebih dalam satu kelompok, 
berbeda tidak nyata dengan jenis lain pada kelompok lain. 
Kandungan holoselulosa terbanyak terdapat pada C. ornatus
var. celebicus (lambang) (75,43%), sedangkan yang paling 
sedikit adalah Calamus sp. (68,58%).  

Tabel 1. Sifat kimia sembilan jenis batang rotan. 

Sifat kimia 
Holoselulosa -Selulosa Hemiselulosa Lignin Silika Total Nama jenis 
Rentang Rerata Rentang Rerata Rentang Rerata Rentang Rerata Rentang Rerata Rentang Rerata

Calamus dydimocarpus Becc. 70,60-76,90 73,58 39,63-43,96 41,99 29,75-33,63 31,59 19,02-21,51 20,22 0,85-1,24 1,05 91,53-97,70 94,83
Calamus inops Becc. 64,26-72,82 68,65 36,68-41,86 39,37 27,15-30,96 29,28 21,82-26,72 24,08 1,24-1,63 1,41 87,58-97,56 94,05
Calamus leiocaulis Becc. 67,85-73,49 70,99 40,38-44,11 42,25 27,47-29,96 28,74 19,79-21,61 20,70 0,74-1,24 1,03 88,67-95,92 92,70
Calamus minahassae Warb. 69,03-75,22 72,13 39,28-42,97 41,22 29,45-32,25 30,91 18,46-20,2 19,37 1,11-1,38 1,25 88,81-96,64 92,75
Calamus ornatus var. celebicus
Becc. (buku dalam)

66,48-72,59 70,26 38,44-42,54 40,61 28,04-31,07 29,65 19,22-21,27 20,31 0,89-1,35 1,15 86,86-94,67 91,65

Calamus ornatus var. celebicus
Becc. (lambang)

70,68-79,60 75,43 40,53-46,12 43,17 30,15-34,47 32,26 16,84-20,07 18,42 0,73-0,99 0,87 91,59-98,82 94,75

Calamus sp. 65,69-71,00 68,56 37,11-41,28 39,13 27,85-30,94 29,35 20,41-22,70 21,52 1,01-1,37 1,20 87,68-94,46 91,26
Calamus symphysipus Becc. 65,42-74,43 70,82 37,37-43,71 40,38 28,05-32,74 30,44 19,43-22,73 21,10 1,21-1,47 1,35 86,16-97,90 93,19
Calamus zollingerii Becc. 66,92-72,32 69,80 38,33-42,24 40,32 27,95-31,33 29,48 19,78-23,95 21,51 1,12-1,47 1,31 88,48-96,86 92,62

              

Gambar 1. Kandungan kimia setiap jenis rotan di Sulawesi Tenggara: 1. C. dydimocarpus, 2. C. ornatus var. celebicus (buku dalam), 3. C.
symphisipus, 4. C. zollingerii, 5. C. inops, 6. C. leiocaulis, 7. C. Minahassae, 8. C. ornatus var. celebicus (lambang), 9. Calamus sp. 
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-Selulosa
Kandungan -selulosa setiap jenis rotan umumnya 

berbeda nyata satu dengan lainnya pada 0,05. Dari 
sembilan jenis rotan yang diteliti, terbagi dalam enam 
kelompok berbeda dan semua jenis mengelompok. Setiap 
jenis dalam setiap kelompok menunjukkan perbedaan tidak 
nyata, bahkan terdapat satu jenis atau lebih dalam satu 
kelompok, berbeda tidak nyata dengan jenis lain pada 
kelompok lain. Kandungan -selulosa terbanyak 
ditunjukkan oleh jenis C. ornatus var. celebicus (lambang) 
(43,17%), sedangkan yang paling sedikit adalah Calamus 
sp. (39,13%).

Hemiselulosa
Kandungan hemiselulosa setiap jenis rotan umumnya 

berbeda nyata satu dengan lainnya pada 0,05. Dari 
sembilan jenis rotan yang diteliti, terbagi dalam enam 
kelompok berbeda, satu jenis yaitu Calamus sp., tidak 
mengelompok dan delapan jenis lainnya terbagi dalam lima 
kelompok. Setiap jenis dalam setiap kelompok 
menunjukkan perbedaan tidak nyata, bahkan terdapat satu 
jenis atau lebih dalam satu kelompok, berbeda tidak nyata 
dengan jenis lain pada kelompok lain. Kandungan 
hemiselulosa terbanyak ditunjukkan oleh jenis C. ornatus
var. celebicus (lambang) (32,26%), sedangkan yang paling 
sedikit adalah Calamus sp. (29,35%).  

Lignin
Kandungan lignin setiap jenis rotan umumnya berbeda 

nyata satu dengan lainnya pada  0,05. Dari sembilan jenis 
rotan yang diteliti, terbagi dalam lima kelompok berbeda, 
tiga jenis yaitu C. ornatus var. celebicus (lambang), C.
minahassae dan C. inops masing-masing tidak 
mengelompok, enam jenis lainnya terbagi dalam tiga 
kelompok. Setiap jenis dalam setiap kelompok 
menunjukkan perbedaan tidak nyata, bahkan terdapat satu 
jenis dalam satu kelompok, berbeda tidak nyata dengan 
jenis lain pada kelompok lain. Kandungan lignin terbanyak 
ditunjukkan oleh jenis C. inops (24,08%), sedangkan yang 
paling sedikit ligninnya adalah C. ornatus var. celebicus
(lambang) (18,42%).  

Silika
Kandungan silika setiap jenis rotan umumnya berbeda 

nyata satu dengan lainnya pada  0,05. Dari sembilan jenis 
rotan yang diteliti, terbagi dalam tujuh kelompok berbeda, 
satu jenis yaitu C. ornatus var. celebicus (lambang) tidak 
mengelompok, delapan jenis lainnya terbagi dalam enam 
kelompok. Setiap jenis dalam setiap kelompok menunjuk-
kan perbedaan tidak nyata, bahkan terdapat satu jenis 
dalam satu kelompok, berbeda tidak nyata dengan jenis lain 
pada kelompok lain. Kandungan silika terbanyak ditunjuk-
kan oleh jenis C. inops (1,41%), sedangkan yang paling 
sedikit adalah C. ornatus var. celebicus (lambang) (0,87%).  

Kandungan kimia total 
Kandungan kimia total setiap jenis rotan umumnya 

berbeda tidak nyata satu dengan lainnya pada  0,05. Dari 
sembilan jenis rotan yang diteliti, terbagi dalam empat 
kelompok. Setiap jenis dalam setiap kelompok menunjuk-
kan perbedaan tidak nyata, bahkan terdapat satu jenis 
dalam satu kelompok, berbeda tidak nyata dengan jenis lain 
pada kelompok lain. Kandungan kimia total terbanyak 
ditunjukkan oleh jenis C. dydimocarpus, (94,83%), 
sedangkan yang paling sedikit adalah Calamus sp. 
(91,26%).  

Berdasarkan hasil analisis uji beda rerata setiap sifat 
kimia, nilai F hitung sangat tinggi dibandingkan dengan nilai 
F tabel pada taraf signifikan 0,01, dengan tingkat 
heterogenitas yang tinggi dengan taraf signifikan 0,05
hingga 0,01. Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa 
tingkat perbedaan keenam sifat kimia terhadap sembilan 
jenis rotan umumnya tinggi (> 50%), kecuali kandungan 
kimia total yang kurang dari 50% kelompok beda yang 
seharusnya. Dengan demikian keenam sifat kimia tersebut 
dapat dijadikan sifat pembeda antar jenis rotan. Dalam hal 
penentuan kualitas, kandungan kimia total tidak dapat 
dijadikan sifat penentu, karena setiap sifat yang 
berkontribusi terhadap besarnya kandungan kimia total 
memiliki peran berbeda dalam penentuan kualitas rotan. 
Makin tinggi kadar selulosa (holoselulosa, -selulosa dan
hemiselulosa), maka kualitas rotan makin rendah karena 
dapat dengan mudah diserang oleh serangga perusak rotan 
seperti Dinoderus minitus Farb., sehingga mempengaruhi 
tingkat keawetan dan kekuatan rotan (Tellu, 2003). 
Sebaliknya makin tinggi kadar lignin dan silika rotan, tingkat 
kualitasnya makin tinggi, karena lignin dan silica merupakan 
bahan pengisi dinding sel sehingga sel menjadi padat dan 
menyebabkan tingkat kekuatan dan keawetan rotan 
menjadi semakin tinggi (Sanusi, 2003). 

Hasil penelitian tentang sifat kimia rotan sangat 
berhubungan dengan sifat fisik-mekanik dan keawetan 
rotan. Sifat kimia rotan yang perlu diketahui adalah 
holoselulosa, -selulosa, hemiselulosa, lignin, silika, kimia 
total, kristalinitas selulosa, dan pati (Sanusi, 2003). Hasil 
penelitian komponen kimia rotan dan kristalinitas selulosa 
rotan dari jenis lain dilaporkan oleh Rachman dan Jasni 
(2006) menunjukkan hasil yang hampir sama dengan hasil 
penelitian ini. Kadar holoselulosa sembilan jenis rotan sekitar 
68,56-75,43% dengan rata-rata 71,14%. Kadar -selulosa 
sekitar 39,13-43,17% dengan rata-rata 40,94% lebih rendah 
dari kadar -selulosa kayu. Kadar hemiselulosa sekitar 
29,28-32,26% dengan rata-rata 30,19% lebih tinggi dari 
kadar hemiselulosa kayu. Kadar lignin sekitar 18,42-24,08% 
dengan rata-rata 20,80% lebih rendah dari kadar lignin 
kayu. Kadar silika sekitar 0,87-1,41% dengan rata-rata 
1,18% lebih tinggi dari kadar silika kayu. Hasil tersebut 
hampir sama dengan hasil Hadikusumo (1998) yang 
meneliti kadar holoselulosa dan lignin sepuluh jenis rotan 
(jenis berbeda) dan mendapatkan bahwa kadar 
holoselulosa berkisar 71,76-76,40% dengan rata-rata 
73,31%, kadar lignin sekitar 18,89-23,92% dengan rata-rata 
22,37%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar 
kimia kesembilan jenis rotan yang diteliti lebih tinggi 
dibandingkan dengan kadar kimia yang sama pada kayu. 

Holoselulosa yang sering disebut selulosa merupakan
komponen terbesar dari rotan dan pada setiap jenis rotan 
jumlahnya bervariasi. Kadar holoselulosa rotan lebih tinggi 
dibandingkan dengan kadar holoselulosa kayu daun lebar 
yang berkisar 40-44% (Winarni dan Barly, 2006). Hasil 
penelitian ini menunjukkan kadar holoselulosa (68,56-
75,43%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kadar holo-
selulosa kayu. Selulosa berfungsi memberikan kekuatan 
tarik pada batang, karena adanya ikatan kovalen yang kuat 
pada cincin piranosa dan antar gula unit penyusun selulosa, 
semakin tinggi kadar selulosa, maka keteguhan lentur 
semakin tinggi, tetapi tingkat kekuatannya semakin rendah 
(Rachman,1996; Tellu, 2006). Holoselulosa sebagai 
komponen kimia terbesar rotan, terutama tersusun dari -
selulosa. Dalam penelitian ini kadar -selulosa berkisar 
39,13-43,17%, lebih tinggi dibandingkan dengan kadar 
hemiselulosa yang berkisar 29,28-32,26%. 
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Kadar hemiselulosa rotan yang sangat tinggi (hampir 
dua kali lipat lebih tinggi dari kadar hemiselulosa kayu) 
menyebabkan rotan setelah ditebang sangat mudah 
terserang jamur terutama jamur pewarna dan mold,
sehingga dapat diduga bahwa hemiselulosa rotan sebagian 
besar terdiri dari polisakharida larut air seperti arabino-
galaktan dan sebagian galaktoglukomanan. Unit gula dan 
asam yang menyusun hemiselulosa seperti arabino-
piranosa, arabinofuranosa, galaktosa, asam metilglukuronat 
dan asam galakturonat merupakan jenis gula dan asam 
yang menjadi sumber makanan jamur (Sanusi, 2003). 

Komponen kimia merupakan komponen penyusun 
utama dinding sel rotan, terdiri dari komponen primer dan 
komponen sekunder. Komponen primer merupakan 
penyusun utama sifat kimia dan fisik dinding sel dan juga 
membentuk bulk (volume per satuan berat). Komponen 
yang paling penting dari komponen primer ini adalah 
selulosa yang secara langsung berhubungan dengan sifat 
fisik rotan secara keseluruhan. Komponen primer lainnya 
seperti lignin juga mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat 
rotan, karena lignin berfungsi sebagai bahan perekat yang 
merekat molekul-molekul selulosa satu sama lain sehingga 
dinding sel menjadi keras dan kaku.

Lignin merupakan suatu bagian dari dinding sel 
tumbuhan berkayu dan hanya terdapat dalam dinding sel 
spermatophyta, pteridophyta dan lumut. Kesembilan jenis 
rotan yang diteliti mengandung lignin dengan kadar yang 
bervariasi menurut jenis. Lignin dalam tumbuhan merupa-
kan suatu polimer amorphous yang dikenal sebagai native 
lignin atau protolignin. Protolignin bersifat termoplastik 
sehingga dengan sifat ini lignin memegang peranan di 
dalam mengikat serabut satu sama lain. Protolignin sukar 
larut dan sangat rendah sifat hygroskopisnya, yaitu 
kemampuannya menyerap air lebih rendah bila dibanding 
dengan selulosa. Lignin ini bersifat sebagai bahan pengisi 
dan mengurangi perubahan dimensi dinding sel akibat 
adanya perubahan kadar air. Lignin memiliki hubungan 
dengan sifat fisik-mekanik rotan dan berperanan penting 
terhadap kekuatan dan keawetan rotan. Makin tinggi kadar 
lignin maka rotan memiliki kualitas lebih tinggi. Penelitian ini 
menunjukkan kadar lignin kesembilan jenis bervariasi, dari 
18,42-24,08%. Hasil tersebut menggambarkan bahwa 
tingkat kualitas rotan berdasarkan kadar kandungan lignin 
bervariasi.  

Silika termasuk senyawa anorganik tumbuhan berkayu 
disebut stegmata. Tomlinson (1961) yang meneliti anatomi 
monocotyledon menyatakan bahwa silika semakin banyak 
terdapat pada bagian ke arah kulit. Silika yang terdapat di 
dalam stegmata disebut badan-silika (silica-bodies). Ada 
dua tipe badan-silika yang berguna untuk diagnostik, yaitu 
bentuk topi (hat) dan bentuk bola (spherical). Kedua tipe 
silika tersebut ditemukan dalam penelitian ini. Menurut 
Schmitt at al. (1995), silika berkaitan erat dengan ikatan 
pembuluh karena partikel silika yang diendapkan dalam 
stegmata paling banyak terdapat di antara sel parenkim 
yang bersebelahan dengan sel-sel serat. Dengan demikian, 
kenaikan kerapatan ikatan pembuluh akan meningkatkan 
kadar silika dan sekaligus meningkatkan kekuatan rotan.  

KESIMPULAN 

Sifat kimia jenis rotan yang diperdagangkan di Sulawesi 
Tengah bervariasi menurut jenis sehingga dapat dijadikan 
sebagai penciri jenis. Sifat tersebut meliputi kandungan 
holoselulosa dengan rerata umum 68,56-75,43%; -

selulosa 39,13-43,17%; hemiselulosa 20,22-32,26%; lignin 
18,42-24,08%; silika 0,87-1,41%; dan kandungan kimia 
total 91,28-94,85%. Keenam sifat tersebut dapat dijadikan 
sebagai dasar penyusunan kunci determinasi tambahan 
terhadap jenis-jenis rotan yang diperdagangkan di Sulawesi 
Tengah. Berdasarkan hasil penelitian ini, sifat kimia dapat 
dijadikan sifat pembeda setiap jenis rotan yang 
diperdagangkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan 
sifat kimia yang dianalisis, jenis rotan terbaik adalah 
Calamus inops dan kualitas terendah adalah Calamus
ornatus var. celebicus (lambang). 
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ABSTRACT  

Starch of ganyong is one of the sources of ethanol which is able to be produced by acid hydrolysis and fermentation process.  It had high 
concentration of carbohydrate that is 80%, so it could produce glucose highly within acid hydrolysis process.  The result showed that the 
optimal amount of reducing sugar had been produced by nitrate acid 7% (dextrose equivalent, DE = 28.4).  Nevertheless, type and 
concentration of acid had no significantly correlation to reducing sugar yielded.  The total amount of glucose had correlation to amount of 
ethanol, in fermentation process.  The optimal amount of ethanol was yielded from 4.81% of glucose and it produced about 4.84% ethanol.  
The more amount of glucose was yielded the more ethanol was produced.  Controlling pH every 12 hours did not affected to production of 
ethanol significantly. 
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PENDAHULUAN 

Etanol merupakan senyawa yang sering digunakan 
dalam industri kimia antara lain sebagai pelarut (40%), 
untuk membuat asetaldehid (36%), eter, glikol eter, etil 
asetat dan kloral (9%). Kebutuhan akan etanol semakin 
bertambah seiring dengan menipisnya persediaan bahan 
bakar minyak bumi. Negara yang secara luas telah 
menggunakan etanol sebagai bahan bakar adalah Brasil. 
Negara tersebut memproduksi etanol dari tetes tebu 
dengan proses fermentasi (Anshory, 2004). Beberapa 
komoditas pertanian yang mengandung karbohidrat seperti 
gula sederhana, pati dan selulosa (seperti rumput, kayu 
pohon, jerami) merupakan sumber energi penting untuk 
fermentasi etanol. Sumber karbohidrat tersebut dapat 
diperoleh dari kultivasi tanaman sumber energi, tanaman 
potensial yang tumbuh secara alami, maupun limbah hasil 
pertanian (Kadam et al., 2000; Nzelibe dan Okafoagu, 
2007; Muthuvelayudham dan Viruthagiri, 2007; Patel et al., 
2007). 

Untuk fermentasi etanol perlu dipertimbangkan terlebih 
dahulu bahan-bahan yang akan dipilih. Bahan yang 
mengandung gula memerlukan teknologi sederhana, bahan 
berpati juga melalui penerapan teknologi sederhana yang 
telah dikembangkan, sedangkan untuk bahan berselulosa 
memerlukan proses biokonversi yang lebih kompleks. 

Komoditas hasil pertanian mengandung bahan berpati yang 
lazim dipakai untuk fermentasi etanol misalnya serelia dan 
umbi-umbian. Golongan umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi 
jalar dan kentang telah banyak diteliti sebagai bahan 
pembuatan etanol (Judoamidjojo et al., 1992). Serealia dan 
umbi-umbian banyak tumbuh di Indonesia. Produksi 
serealia terutama beras sebagai bahan pangan pokok dan 
umbi-umbian cukup tinggi. Dengan bertambahnya 
penduduk, kebutuhan akan serealia dan umbi-umbian 
sebagai sumber energi pun terus meningkat. Golongan 
serealia yang berpotensi sebagai sumber bioetanol antara 
lain padi (batang), jagung (buah, tongkol), dan sorgum (biji, 
batang).  

Di Indonesia selain ubi kayu dan ubi jalar masih banyak 
jenis umbi-umbian lain yang perlu diteliti untuk bahan baku 
fermentasi etanol, seperti ganyong (Canna edulis Ker). 
Ganyong tumbuh dengan mudah baik dibudidayakan 
ataupun liar. Ganyong merupakan tanaman yang memiliki 
banyak manfaat, antara lain: umbi mudanya untuk sayuran, 
umbi tuanya dapat diperas patinya untuk dibuat tepung, 
sedangkan daun dan tangkainya dapat digunakan untuk 
pakan ternak (Rukmana, 2000). Umbi ganyong 
mengandung karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan dasar untuk produksi glukosa 
dan fermentasi etanol. Hidrolisis pati dapat dilakukan 
dengan katalis asam, kombinasi asam dan enzim, serta 
kombinasi enzim dan enzim (Judoamidjojo et al., 1992).
Pati ganyong memiliki kadar karbohidrat 80% dan kadar air 
18%. Pati ganyong memiliki warna putih kecoklatan dan 
tekstur halus. Kadar pati yang tinggi menunjukkan bahwa 
pati ganyong dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan 
sirup glukosa (Wulansari, 2004). 
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Penelitian tentang hidrolisis pati dengan asam 
sebelumnya telah dilakukan antara lain oleh Handayani 
(2006) yang menghidrolisis pati sagu dengan H2SO4, dan 
Musyarofah (2007) yang menghidrolisis empulur sagu 
dengan HNO3, tetapi penelitian hidrolisis tersebut hanya 
menggunakan salah satu jenis katalis asam saja, tanpa 
membandingkannya dengan katalis asam yang lain. 
Hidrolisis pati ganyong bertujuan untuk mengkonversi pati 
menjadi komponen yang lebih sederhana. Asam akan 
memecah molekul pati secara acak dan gula yang di 
hasilkan sebagian besar adalah gula pereduksi 
(Judoamidjojo et al., 1989). Pati yang telah mengalami 
perlakukan hidrolisis asam akan lebih mudah difermentasi 
menjadi etanol. Semakin besar hasil hidrolisis pati menjadi 
glukosa diharapkan semakin besar pula etanol yang 
dihasilkan melalui proses fermentasi. Oleh sebab itu perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis katalis asam 
yang optimum dalam menghidrolisis pati menjadi glukosa 
khususnya pati ganyong.  

BAHAN DAN METODE  

Bahan berpati yang digunakan pada penelitian ini 
adalah ganyong (C. edulis) yang diperoleh dari populasi liar 
yang banyak tumbuh di perkebunan di Depok, Jawa Barat 
dan telah diidentifikasi di Herbarium Bogoriense, Bidang 
Botani, Pusat Penelitian Biologi, LIPI, Cibinong-Bogor. 
Fermentasi dilakukan menggunakan khamir 
Saccharomyces cerevisiae yang diperoleh dari koleksi 
Laboratorium Mikrobiologi, PLT UIN Jakarta. Alat yang 
digunakan adalah peralatan gelas, UV-VIS merk Perkin 
Elmer Lambda 25, Piknometer, pH meter dan GC-MS 
Shimadzu QP-2010. 

Preparasi sampel dan uji kadar pati  
Pati gayong diperoleh dari umbi ganyong yang sudah 

tua, sehingga diperoleh pati yang halus. Umbi ganyong 
yang sudah dibersihkan diparut sampai lembut, dan 
ditambah air dengan perbandingan 1/1 (b/v) sambil 
dilakukan peremasan, diaduk dan kemudian disaring. 
Endapan hasil saringan dijemur hingga kering. Apabila tidak 
ada sinar matahari, penjemuran dapat dilakukan di dalam 
ruangan, di atas pemanas buatan seperti tungku atau 
kompor. Sebanyak 3 g pati ganyong dilarutkan dengan 
etanol 95% pada suhu 40oC, kemudian disaring dengan 
kertas saring dan dioven pada suhu 80oC. Sampel yang 
telah dioven ditimbang sebanyak 0,1 g dan dilarutkan 
dalam 5 mL DMSO (dimetil sulfoksida). Sampel diletakkan 
di atas penangas air mendidih (suhu 80oC) selama 20 menit 
sambil sesekali divortex, didinginkan dalam ruangan dan 
disentrifus selama 20 menit, kemudian diambil 
supernatannya. Endapan yang tersisa ditambah lagi 
dengan 5 mL DMSO dan disentrifus kembali (proses 
diulang hingga tiga kali). Supernatan yang diperoleh di 
kumpulkan dalam gelas ukur 50 mL, diencerkan 10 kali 
kemudian divortex dan diuji kadar gula totalnya dengan 
metode Anthrone (AOAC, 1984). 

Penentuan kadar air  
Cawan Petri dikeringkan dalam oven (105oC) selama ± 

1 jam, lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang 
(A). Sebanyak 3 g pati ganyong (B) dimasukkan ke dalam  
cawan petri dan dipanaskan dalam oven (105oC) selama ± 
2 jam, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang 
(C). Kadar air dihitung berdasarkan rumus (AOAC, 1984): 

(A + B) – C x 100% 
  C  

Hidrolisis asam  
Pati umbi ganyong dihidrolisis dengan HNO3, HCl dan 

H2SO4 masing-masing pada konsentrasi 3%, 4%, 5%, 6%, 
dan 7%. Hasil hidrolisis (gula pereduksi) dianalisis dengan 
metode Nelson Somogyi. Pada 45 buah erlenmeyer 
masing-masing berisi 7 g pati ganyong yang telah 
dilarutkan dalam 100 mL aquades, masing-masing 
ditambah dengan HNO3, HCl dan H2SO4 pada konsentrasi 
3%, 4%, 5%, 6%, dan 7% (v/v) hingga mencapai pH 1-2 
(Tjokroadikoesoemo, 1986), kemudian disterilisasi dengan 
autoklaf selama 1 jam pada suhu 120oC. Setelah 
didinginkan dan netralisasi dengan Na2CO3 10%, dilakukan 
pengukuran gula pereduksi. Setelah didapat sampel 
dengan nilai gula reduksi tertinggi, selanjutnya dianalisis 
kandungan gula total dan DE (dextrose eqivalent) dengan 
metode gula total Antrhone. 

Penentuan kadar gula  
Pembuatan kurva standar gula total dilakukan dengan 

cara melarutkan 0,2 g glukosa standar dalam 100 mL 
aquades sehingga diperoleh konsentrasi 2000 ppm. 
Larutan kemudian diencerkan dengan aquades sehingga 
diperoleh konsentrasi 0 (kontrol); 100; 200; 300; 400; 500 
ppm. Masing-masing larutan tersebut kemudian ditambah 
dengan 5 mL pereaksi Anthrone, kemudian ditutup dan 
dicampur secara merata. Setelah ditempatkan dalam 
penangas air (water bath) 100oC selama 12 menit, dan 
didinginkan dengan air mengalir, kemudian dilakukan 
pembacaan absorbansinya pada panjang gelombang 
maksimum dan dibuat hubungan antara absorbansi dengan 
mg glukosa. 

Penetapan konsentrasi gula total yang terkandung 
dalam sampel dilakukan pada 1 mL sampel yang telah 
diencerkan dalam tabung reaksi dengan cara yang sama 
seperti pada pembuatan kurva standar (Apriantono et al., 
1989). Pembuatan kurva standar gula pereduksi dilakukan 
dengan cara melarutkan 0,1 g glukosa standar dalam 100 
mL aquades sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm. 
Larutan kemudian diencerkan dengan aquades sehingga 
diperoleh konsentrasi; 0 (kontrol); 50; 100; 150; 200 ppm. 
Masing-masing larutan tersebut kemudian ditambah 
dengan 1 mL pereaksi Nelson. Setelah ditutup dan 
dicampur merata dan tempatkan dalam Water bath 100oC
selama 20 menit, kemudian didinginkan dalam suhu ruang 
dan ditambahkan 1 mL pereaksi arsenomolibdat. Untuk 
mengurangi kepekatan dapat ditambahkan aquades 
sebanyak 7 mL. Pembacaan absorbansi dilakukan pada 
720 nm kemudian dibuat hubungan antara absorban 
dengan konsentrasi glukosa. 

Penetapan kadar gula pereduksi yang terkandung 
dalam sampel dilakukan pada 1 mL sampel yang telah 
diencerkan dalam tabung reaksi dengan cara yang sama 
seperti pada pembuatan kurva standar (Apriyanto et al., 
1989). Derajat konversi (dextrose eqivalent/DE) dapat 
diperoleh jika konsentrasi gula pereduksi dan jumlah gula 
total telah diketahui. DE dapat dihitung menggunakan 
rumus sebagai berikut: 

DE = konsentrasi gula pereduksi X 100% 
 konsentrasi gula total 

Fermentasi  
Kadar gula pereduksi tertinggi yang dihasilkan dari 

proses hidrolisis dipilih untuk selanjutnya difermentasi 



BIODIVERSIT AS  Vol. 9, No. 2, April 2008, hal. 112-116 114

dengan S. cerevisiae. Selama proses fermentasi dilakukan 
kontrol pH setiap 12 jam (tetap pada pH 1-2). Untuk 
mengetahui pengaruh gula pereduksi terhadap kadar etanol 
yang dihasilkan dibuat media fermentasi dengan kadar 
glukosa 14%. Sisa gula pereduksi, kadar etanol, dan pH 
dianalisis setiap 12 jam sekali. Khamir Saccharomyces 
cerevisiae ditumbuhkan pada agar miring PDA dan 
diinkubasi selama 1 hari. Sebanyak 3 ose isolat khamir 
berumur 1 hari ditanam dalam 30 mL media PDB, 
kemudian diinkubasikan pada suhu kamar dan diagitasi 
pada 120 rpm. Untuk mengetahui kurva pertumbuhan 
khamir setiap 4 jam sekali jumlah sel khamir dihitung 
menggunakan spektrofotometer. Perhitungan jumlah koloni 
khamir dilakukan menggunakan metode plate count.
Sebanyak 10% (v/v, mL) isolat khamir S. cerevisiae dalam 
PDB dimasukkan ke dalam  media fermentasi 
(menggunakan Erlenmeyer), lalu ditambahkan 1% (v/v) 
pepton, dan 4% (v/v) amonium sulfat sebagai nutrisi. Media 
fermentasi pada percobaan ini dibagi menjadi 3 perlakuan: 
(A) Media fermentasi dengan kadar gula pereduksi hasil 
hidrolisis terbaik; (B) Media fermentasi dengan kadar gula 
pereduksi hasil hidrolisis terbaik dengan pengontrolan pH 
setiap 12 jam sekali; (C) Media fermentasi dengan kadar 
gula 14% (b/v) sebagai pembanding. Selanjutnya 
Erlemeyer ditutup rapat dan diinkubasi pada suhu kamar 
selama 48 jam, kemudian dilakukan pengukuran pH, gula 
reduksi sesudah fermentasi, dan analisis etanol setiap 12 
jam.

Analisis kualitatif etanol  
Sampel sebanyak 2 L disuntikkan ke dalam  alat GC-

MS dengan kondisi kolom: Rtx-1MS: detektor: ionisasi 
nyala; suhu; kolom 50oC, detektor 250oC, dan injektor 
250oC; control mode spilt; fase gerak Helium; fase diam 
Polymetilsiloxane; total flow 155,4 mL/min dan split ratio 
100.

Analisis kuantitatif kadar etanol  
 Etanol p.a. sebanyak 1,0: 2,0: 3,0: dan 4,0 mL diambil 

dengan mikropipet dan dimasukkan ke dalam  labu ukur 
100 mL, kemudian ditambahkan akuades hingga volume 
100 mL. Replikasi dilakukan sebanyak 3 kali. Piknometer 
dibersihkan secara hati-hati menggunakan aseton, 
kemudian dikeringkan dan ditimbang. Akuades didinginkan 
sampai dibawah suhu percobaan (±15oC). Piknometer diisi 
dengan akuades secara hati-hati hingga penuh dan 
termometer dimasukkan. Suhu dalam piknometer ditunggu 
hingga mencapai suhu percobaan (20oC), kelebihan 
akuades pada puncak pipa kapiler dibersihkan. Piknometer 
yang berisi akuades segera ditimbang dan beratnya dicatat. 
Cara yang sama dilakukan untuk larutan baku etanol. Berat 
jenis dihitung dengan rumus berikut:  

Bera en s sampel bera laru an baku e an l bera p kn me er
bera akuades bera p kn me er

Kadar etanol dihitung menggunakan tabel konversi BJ-
etanol. 

Larutan baku etanol yang telah diukur dicari nilai 
recovery, kesalahan sistemik dan kesalahan acaknya 
dengan rumus sebagai berikut: 

Recovery =  kadar terukur       x 100% 
 kadar sebenarnya 

Kesalahan sistematik = 100% - recovery

Penentuan kadar etanol dalam sampel dilakukan sama 
sebagaimana pada pengukuran larutan baku etanol dengan 
piknometer menggunakan larutan sampel. 

Analisis data  
Data hasil percobaan hidrolisis dianalisis dengan 

ANOVA (Analisis Varians) satu arah untuk mengetahui 
pengaruh jenis dan konsentrasi asam terhadap kadar gula 
pereduksi. Sedangkan data hasil fermentasi dianalisis 
dengan ANOVA satu arah untuk mengetahui pengaruh 
perbedaan kadar gula pereduksi terhadap kadar etanol.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada penelitian ini pati ganyong dihidrolisis mengguna-
kan tiga jenis asam yaitu asam sulfat (H2SO4), asam nitrat 
(HNO3) dan asam klorida (HCl). Dengan variasi konsentrasi 
3%, 4%, 5%, 6% dan 7%. Hidrolisis dilakukan pada suhu 
120oC, sebagaimana dijelaskan menurut Judoamidjojo et al. 
(1989) bahwa hidrolisis pati dengan asam memerlukan 
suhu tinggi, yaitu 120-160oC. Dari ketiga jenis katalis asam 
yang digunakan untuk menghidrolisis pati ganyong, 
didapatkan hasil yang paling optimum untuk menghasilkan 
gula pereduksi tertinggi yaitu menggunakan katalis asam 
HNO3 pada konsentrasi 7% (v/v) yang dapat menghasilkan 
gula pereduksi sebesar 48090 ppm. Pengaruh konsentrasi 
ketiga jenis asam terhadap kadar gula pereduksi hasil 
hidrolisis pati ganyong diperlihatkan pada Gambar 1. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

3% 4% 5% 6% 7%

HCl

H2SO4

HNO3

Gambar 1. Pengaruh jenis dan konsentrasi asam terhadap 
hidrolisis pati ganyong (C. edulis).

Dari uji stastistik yang dilakukan, kadar gula pereduksi 
yang dihasilkan dari hidrolisis dengan H2SO4, HNO3, dan 
HCl tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan 
asam memecah molekul pati secara acak sehingga hasil 
hidrolisis pati ganyong sulit diprediksikan.  

Hasil hidrolisis pati ganyong menggunakan katalis HNO3
7% (v/v) memiliki kadar gula total sebesar 169372,33 ppm, 
sedangkan nilai DE sebesar 28,4. Menurut Judoamidjojo et 
al. (1989) hidrolisis pati dengan asam hanya memperoleh 
sirup glukosa dengan ekivalen dekstrosa (DE) sebesar 55, 
hal ini disebabkan katalis asam hanya menghidrolisis 
secara acak. Konversi asam untuk membuat sirup glukosa 
dengan DE di atas 55 akan mengakibatkan molekul gula itu 
bergabung kembali dan menghasilkan bahan pembentuk 
warna seperti 5-hidroksimetil furfurul atau asam 
levulinat (Judoamidjojo et al., 1989).  

Fermentasi gula hasil hidrolisis pati ganyong 
menggunakan media fermentasi pada penelitian ini dibagi 
menjadi tiga perlakuan (periksa Bahan dan Metode). 
Analisis GC-MS bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi. Sampel yang 
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analisis dengan GC-MS adalah hasil fermentasi pada jam 
ke-72 untuk setiap perlakuan. Pengambilan dari ketiga 
perlakuan tersebut diharapkan dapat mewakili analisis 
etanol secara keseluruhan. Pola/profil kromatogram hasil 
fermentasi diperlihatkan pada Gambar 2. 

Gambar 2. Kromatogram GC-MS hasil fermentasi.  

Senyawa etanol diharapkan muncul pada waktu retensi 
1,608 menit dan memiliki luas puncak 85,13% serta tinggi 
puncak 96,88% dari puncak (peak) keseluruhan. 
Berdasarkan analisis data kromatogaram, terdapat pula 
senyawa-senyawa lain seperti metanol, 1-propanol, etil 
asetat, dan isobutanol, dengan persentase yang sangat 
kecil yang diperlihatkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Analisis data kromatogram hasil fermentasi. 

Puncak Waktu 
retensi

% Luas 
area

% Tinggi Senyawa 

1 1,545 7,87 1,42 Metanol 
2 1,607 85,13 96,88 Etanol 
3 1,833 3,08 0,42 1-propanol 
4 2,049 2,12 0,84 Etil asetat 
5 2,135 1,80 0,44 Isobutanol 

Puncak senyawa-senyawa yang muncul selain etanol 
seperti metanol, etil asetat, isobutanol, isoamil alkohol yang 
terdapat pada produk hasil fermentasi memiliki persentase 
yang sangat kecil dibandingkan dengan puncak etanol. 
Menurut Judoamidjojo et al (1989) senyawa-senyawa 
tersebut merupakan produk sampingan dari fermentasi 
etanol. Pola fragmentasi etanol dapat disamakan melalui 
spektra massa etanol sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 3. 

Berdasarkan pola fragmentasi pada spektroskopi massa 
tersebut, diketahui senyawa puncak dasar ion molekul (M +)
dengan m/z = 45 menunjukkan bahwa senyawa tersebut 
adalah etanol, pola fragmentasi molekul etanol yang 
disarankan terlihat pada Gambar 4. 

[CH3-CH2-OH]+ + e --> [CH2-CH2-OH]+
m/z 46  m/z 45

[ CH2 -------- CH2 ---- OH ]+ --> [CH2-OH]+
m/z 45  m/z 31 

Gambar 4. Fragmentasi etanol. 

Pada fragmentasi etanol gugus CH3 (alkil) lebih mudah 
lepas dibandingkan dengan gugus OH, hal ini disebabkan 
gugus CH3 memiliki energi ikatan yang lebih rendah 
dibandingkan dengan gugus OH. Gugus OH yang sulit 
terlepas mengakibatkan ion molekul bermuatan positif.  

Kadar etanol yang dihasilkan dari ketiga 
media dianalisis berdasarkan tabel konversi berat jenis-
kadar etanol (Mardoni, 2007). Kadar etanol dipengaruhi 
oleh waktu fermentasi. Kadar etanol optimum dicapai pada 
waktu fermentasi jam ke-24, dan mulai menurun pada jam 
ke-36. Hal ini disebabkan pada jam ke-24 sel khamir mulai 
memasuki fase ekponensial dimana etanol sebagai 
metabolit primer dihasilkan, sedangkan pada jam ke-36 sel-
sel mulai memasuki fase stasioner. 

Pengaruh dari pengontrolan pH setiap 12 jam sekali 
pada media fermentasi dapat sedikit mengurangi 
penurunan kadar etanol yang disebabkan lamanya waktu 
fermentasi. Perbedaan kadar etanol yang dihasilkan dari 
ketiga jenis media fermentasi diperlihatkan pada Gambar 5. 
Kadar etanol hasil fermentasi dengan kadar gula pereduksi 
hasil hidrolisis terbaik dicapai pada jam ke-24, yaitu 
sebesar 4,7% (v/v). Hal yang sama juga terjadi pada 
fermentasi dengan pengontrolan pH setiap 12 jam sekali, 
yaitu sebesar 4,8% (v/v). Sebagai pembanding dibuat juga 
media fermentasi dengan kadar gula 14% (b/v), hasilnya 
kadar etanol meningkat menjadi 8,6% (v/v). Kadar etanol 
yang kurang optimal pada fermentasi hasil hidrolisis pati 
ganyong disebabkan kadar gula yang cukup rendah. 
Menurut Budiyanto (2003) konsentrasi gula yang optimum 
untuk menghasilkan kadar alkohol yang optimum adalah 
14%-28% (b/v).  
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Gambar 5. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar etanol yang 
dihasilkan.

Gambar 3. Pola fragmentasi etanol hasil fermentasi. 
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Konsentrasi residu gula pereduksi selama proses 
fermentasi berlangsung diukur dengan metode Nelson 
Somogyi. Hasilnya menunjukkan bahwa selama proses 
fermentasi berlangsung kadar residu gula pereduksi 
cenderung menurun (Gambar 6). Kadar gula cenderung 
menurun disebabkan gula yang terdapat dalam media 
digunakan sebagai sumber karbon bagi sel khamir untuk 
mensintesis energi melalui proses fermentasi etanol. Sel 
khamir mulai optimum menghasilkan etanol pada jam ke-
24. Setelah jam ke-24 penurunan kadar gula tidak diikuti 
dengan peningkatan kadar etanol karena gula digunakan 
sel khamir untuk mempertahankan hidup. 
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Gambar 6. Pengaruh waktu fermentasi terhadap residu gula 
reduksi.

Perubahan pH yang signifikan terjadi pada media 
fermentasi dengan kadar gula pereduksi hasil hidrolisis 
terbaik (A) (4,81%) dan pada media fermentasi dengan 
kadar gula 14% (v/v) (C). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 
7. Berdasarkan gambar dapat kita lihat pH awal media 
diatur menjadi 4,5. Derajat keasaman akan mempengaruhi 
kecepatan fermentasi, pH yang optimum untuk pertum-
buhan khamir adalah 4-4,5 (Budiyanto, 2003). Dengan 
berlangsungnya fermentasi, pH cenderung menurun seperti 
pada media fermentasi dengan kadar gula reduksi hasil 
hidrolisis terbaik (A) dan pada media fermentasi dengan 
kadar gula 14% (v/v) (C). Nilai pH akhir pada media A 
mencapai 4 sedangkan pada media C mencapai 3,78. 
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Gambar 7. Pengaruh waktu fermentasi terhadap perubahan pH. 

Kecenderungan media fermentasi semakin asam 
disebabkan amonia yang digunakan sel khamir sebagai 
sumber nitrogen diubah menjadi NH4

+. Molekul NH4
+ akan 

menggabungkan diri ke dalam  sel sebagai R-NH3. Dalam 
proses ini H+ ditinggalkan dalam media, sehingga semakin 
lama waktu fermentasi semakin rendah pH media 
(Judoamidjojo et al., 1989).

KESIMPULAN  

Pati ganyong memiliki kadar karbohidrat 80% dan kadar 
air 18%, kadar pati yang tinggi menunjukkan bahwa pati 
ganyong dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan 
sirup glukosa, selain bioetanol. Jenis asam dan konsentrasi 
asam tidak berpengaruh signifikan terhadap gula pereduksi 
yang dihasilkan pada hidrolisis pati ganyong, hidrolisis 
optimum didapat dengan HNO3 7% (DE = 28,4 ). Kadar 
glukosa pada fermentasi mempengaruhi kadar etanol yang 
dihasilkan, pada penelitian ini fermentasi dengan kadar 
glukosa hasil hidrolisis sebesar 4,81% menghasilkan etanol 
4,84%, sedangkan dengan kadar glukosa 14% etanol yang 
dihasilkan meningkat menjadi 8,6%. Fermentasi tanpa 
pengontrolan pH dengan pengontrolan pH setiap 12 jam 
sekali kurang signifikan berpengaruh terhadap kadar etanol 
yang dihasilkan.  
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ABSTRACT  

Sandalwood (Santalum album L.) is one of the economic plants that are threatened rare. Belu regency is a part of East Nusa Tenggara 
Province was known as center of natural distribution of sandalwood. In 2005 was found some mother seed trees at several locations in 
Belu are Suriklulik, Lelowae, Biau, Uabau, Haitimuk, Alas and Tialai. For research propose every location was chosen only one mother 
seed tree that was marked with capital letters as followed ; A is mother seed tree from Suriklulik, B from Lelowae, C from Biau, D from 
Uabau, E from Haitimuk, F from Alas and G from Tialai, In this research was studied the germination of sandalwood seeds from several 
mother seed trees was mentioned above and some aspects of seedling growth include model of seedling growth and correlation between 
height and number of leaves growth during 5 months. This research was carried out in paranet house during 5 months and seedling was 
planted in polybag. Research was designed follow the Completely Randomized Design with 4 replications. The result of this study as 
follow: The mother seed trees of sandalwood influenced germination process and seedling growth especially on height and number leaves 
of seedlings. Seedling growth from each mother seed trees follow models of logistic growth with high value of coefficient determination
about > 0,83, and be found also, close correlation between growth of seedling height with growth of seedling leaves was marked by high value 
of coefficient correlation about >0.85.Several  mother seed trees was marked with capital letter  E, D, C, A and G  are better than F and B. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Cendana (Santalum album L.) adalah tumbuhan tropik 
bernilai ekonomi tinggi yang populasi di habitat aslinya 
mengalami penurunan drastis. Penurunan populasi tersebut 
terjadi karena eksploitasi yang berlebihan dan belum 
dilakukannya upaya-upaya konservasi. Eksploitasi cendana 
terbesar terjadi pada rentang waktu antara tahun 
1969/1970-1996/1997 untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah (PAD) propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 
(BanoEt, 2001). Hingga saat ini masih terdapat 
penebangan illegal. Secara alami daerah persebaran 
cendana terpusat di kawasan lahan kering NTT yaitu pulau 
Timor, Sumba, Flores dan beberapa pulau kecil lainnya 
(Rahayu dkk., 2002) walaupun kemudian ditemukan juga di 
beberapa daerah di luar NTT seperti beberapa lokasi di 
Jawa Timur dan Gunung Kidul, Yogyakarta (Kramer, 1957). 
Kabupaten Belu, NTT yang letaknya berbatas dengan 
negara  Timor  Leste merupakan salah satu daerah 
persebaran alami cendana (Wawo, 2006) dan selama masa 
Pelita kabupaten ini dikenal sebagai daerah penghasil 
batang cendana. Berdasarkan pengamatan di lapangan 

pada tahun 2003-2006 sangat sulit menemukan pohon 
cendana berukuran besar (diameter batang lebih besar 50 
cm) dan jika ada jumlahnya sangat sedikit. Semai dan 
pancang cendana masih ditemukan dalam jumlah terbatas 
di kawasan hutan ataupun dalam kebun/ladang penduduk 
(Wawo dan Abdulhadi, 2006) Kondisi populasi cendana 
yang demikian itu jika tidak segera dilakukan konservasi 
maka cendana akan langka dan terancam punah.  

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kepunahan 
cendana, maka Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) bersama Pemerintah Kabupaten Belu melakukan 
kerjasama membangun Kebun Benih Cendana-Kian Rai 
Ikun, Belu seluas 10 ha yang pelaksanaannya dikokohkan 
melalui SK Bupati Belu No. 112/HK/ 2003. Kebun Benih 
Cendana-Kian Rai Ikun yang disingkat KBC-KRI, Belu 
terletak pada ketinggian 450 m dpl yang dibagi menjadi 12 
plot. Setiap plot seluas 0,5 ha akan ditanami cendana 
sebanyak 200-250 semai yang berasal dari satu pohon 
induk. Tujuan utama Kebun Benih Cendana-Kian Rai Ikun 
adalah melindungi cendana agar tidak punah, mencegah 
terjadinya erosi plasma nutfah cendana, menjadi pusat 
studi cendana dan di masa mendatang sebagai sumber 
pengadaan benih dan bibit cendana yang berkualitas. 

Salah satu kegiatan dalam membangun kebun benih 
cendana ini adalah menginventarisasi pohon cendana yang 
berpotensi sebagai pohon induk untuk menghasilkan biji. 
Pohon-pohon induk tersebut adalah sisa-sisa pohon yang 
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tidak tertebang dan tersebar di kabupaten Belu. Biji-biji 
cendana dipungut dari pohon induk dan ditumbuhkan dalam 
rumah kaca Kebun Benih Cendana-Kian Rai Ikun, Belu dan 
selanjutnya ditanam dalam kebun benih menjadi turunan 
(filial) dari pohon induk yang ada di lapangan dan menjadi 
tanaman koleksi kebun Benih Kian Rai Ikun, Belu.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pohon induk 
yang berkualitas melalui pengungkapan informasi proses 
perkecambahan biji dan pola pertumbuhan semai cendana 
dari beberapa pohon induk yang ada di kabupaten Belu, 
NTT. Penelitian ini berguna sebagai informasi dasar bagi 
kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan lanjutan 
pada cendana di Kebun Benih Cendana-Kian Rai Ikun, Belu.  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret hingga 
November 2005 di lokasi Kebun Benih Cendana-Kian Rai 
Ikun, Kabupaten Belu, NTT. Biji cendana yang digunakan 
dalam penelitian ini dipungut dari 7 pohon induk yang 
tersebar pada 7 lokasi dalam wilayah kabupaten Belu, 
seperti disajikan dalam Tabel 1. Peta lokasi tempat tumbuh 
pohon induk cendana diperlihatkan pada Gambar 1, 

Gambar 1. Peta lokasi tempat tumbuh 7 pohon induk cendana di 
kabupaten Belu. 1. Kebun Benih Cendana-Kian Rai Ikun, Belu 
(KBC-KRI); A. Suriklulik, B. Lelowae, C. Biau, D. Uabau, E. 
Haitimuk, F. Alas, G. Tialai. 

Tabel 1. Pohon induk cendana dan lokasi tempat tumbuh di 
kabupatem Belu, NTT.

n
n

a n a tat r
n

ta n

ngg
n

e a
a ang

A Suriklulik 450 m dpl, pekarangan, 
tanah kapur berbatu-batu, 
kemiringan lahan 15% 

22 9,0 22,5 2,2 

B Lelowae 450 m dpl, bekas kebun, 
batu karang, berbatu-batu,
kemiringan lahan 10% 

30 12,0 28,6 3,5 

C Biau  500 m dpl, pekarangan, 
tanah hitam, berbatu-
batu, lahan datar 

18 8,0 22,3 2,2 

D Uabau 500 m dpl, pekarangan, 
berbatu-batu, lahan datar 

19 10,0 24,1 3,0 

E Haitimuk 100 m dpl, bekas kebun, 
batu karang, kemiringan 
lahan 10% 

20 11,0 20,3 0 

F Alas 500 m dpl, kebun, tanah 
kapur, berbatu-batu, 
kemiringan lahan 25% 

20 13 ,0 25,5 1,6 

G Tialai 450 m dpl, kebun, tanah 
hitam, berbatu-batu, 
kemiringan lahan 20% 

55 16,5 47,8 2,5 

Pada setiap lokasi hanya dipilih satu pohon induk yang 
memenuhi beberapa persyaratan antara lain: pohon sehat, 
umur pohon telah mencapai 15 tahun atau lebih, batang 
telah beraroma, serta batang tegak dengan tajuk yang 
kompak. Biji cendana yang telah tua (berwarna ungu) dari 
masing-masing pohon induk dipungut pada bulan Pebruari 
2005, dan disemaikan pada awal Maret 2005.  

Untuk keperluan studi perkecambahan, biji cendana dari 
masing-masing pohon induk disemaikan pada bak-bak 
pesemaian yang berisi media pasir dalam rumah kaca. Biji 
cendana dari masing-masing pohon induk jumlahnya 
berbeda-beda. Perlakuan dalam penelitian perkecambahan 
biji adalah pohon induk yang diberi kode A, B, C, D, E, F 
dan G. Suhu dalam rumah kaca berkisar antara 32-36oC, 
intensitas cahaya sekitar 80% dengan kelembaban udara 
sekitar 70%. Setiap pagi dilakukan penyiraman. 
Perkecambahan biji cendana ditandai dengan keluarnya 
bakal akar (radikel) dari kulit biji dan tumbuhnya plumula. 
Parameter yang diamati adalah daya kecambah dan waktu 
rata-rata perkecambahan. 

Pengolahan data persentase daya kecambah (DK) 
menggunakan rumus: (  Ntz/  Nta) x 100%, dengan 
pengertian bahwa  Ntz = jumlah biji yang berkecambah 
hingga pada hari terakhir, sedangkan  Nta jumlah biji yang 
disemaikan pada saat awal. Waktu rata-rata perke-
cambahan (WRP) diolah dengan menggunakan rumus: 
(N1t1 + N2t2 + N3t3 ……+Nztz)/ N (t1-tz) tz), dengan pengertian 
bahwa N1t1 adalah jumlah biji yang berkecambah (N1) pada 
hari t1 dikalikan dengan jumlah hari (t1) yang dibutuhkan 
untuk biji N1 berkecambah, dijumlahkan hingga jumlah biji 
yang berkecambah (Nz) pada hari ke tz (hari terakhir), 
sedangkan tz adalah jumlah hari terakhir yang dibutuhkan 
hingga jumlah biji Nz berkecambah. Hasil penjumlahannya 
dibagikan dengan  N tz yaitu total jumlah biji yang 
berkecambah dari hari t1-tz (Hartmann dan Kester (1976)  

Setelah biji cendana berkecambah dan telah 
menghasilkan empat helai daun, maka dipindahkan ke 
polybag. Media dalam polybag terdiri dari campuran tanah, 
pasir dan kotoran sapi dengan perbandingan 1:1:1. Semai 
cendana dalam polybag diletakan dalam rumah paranet. 
Intensitas cahaya dalam rumah paranet rata-rata 70% 
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dengan suhu siang hari antara 30-34oC. Untuk menjaga 
kelembaban dilakukan penyiraman setiap hari. Setelah 
semai berumur 1 bulan dalam polybag dilanjutkan dengan 
studi pertumbuhan semai. Untuk itu dipilih semai yang 
seragam dari masing-masing pohon induk. Perlakuan 
dalam penelitian pola pertumbuhan semai adalah pohon 
induk yang diberi kode A, B, C, D, E, F dan G.  

Rancangan yang digunakan dalam studi pertumbuhan 
semai ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 
ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 5 semai cendana, 
sehingga setiap pohon induk (perlakuan) memiliki 20 semai 
yang digunakan sebagai bahan penelitian. Parameter yang 
diamati adalah: laju pertumbuah tinggi dan jumlah daun. 
Data laju pertumbuhan tinggi dan jumlah daun semai 
cendana, model pertumbuhan semai dan korelasi antara 
tinggi semai dan jumlah daun diolah dengan menggunakan 
program SAS (statistic analysis system), dilanjutkan dengan 
Uji Beda Nyata Terkecil (Gomez dan Gomez, 1995). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkecambahan biji  
Perkecambahan benih-benih cendana dari berbagai 

pohon induk disajikan pada Tabel 2. Pada tabel ini diketa-
hui bahwa setiap pohon induk menghasilkan biji dengan 
persentase daya kecambah tertentu. Persentase daya ke-
cambah biji cendana tertinggi terdapat pada biji dari pohon 
induk G yang berasal dari Tialai (87,93%) dan terendah 
pada biji dari pohon induk F yang berasal dari Alas (1,70%). 
Biji dari pohon induk A (Suriklulik), B (Lelowae) dan C 
(Biau) memiliki daya kecambah kurang dari 20%, sedang 
biji dari pohon induk D (Uabau) dan E (Haitimuk) memiliki 
persentase daya kecambah antara 41,0 - 47,0%.  

Variasi daya kecambah ini terjadi karena pohon 
cendana memiliki keragaman yang besar antara satu pohon 
dengan pohon lain yang berpengaruh pada perkecambahan 
biji dan pertumbuhan bibit  (Barrett, 1985). Menurut Mahdi 
(1986) pohon induk sebagai sumber biji berpengaruh pada 
perkecambahan biji dan pertumbuhan semai karena setiap 
pohon menghasilkan biji yang memiliki sifat-sifat unggul 
yang berbeda seperti kandungan kimia dalam biji. De La 
Cruz (1982) melaporkan bahwa komposisi kimia dalam biji 
dikendalikan oleh faktor genetika sedangkan jumlah 
masing-masing komponen kimia tersebut dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan tempat tumbuh pohon induk dan iklim. 
Dalam penelitian ini kondisi biji yang digunakan relatif sama 
karena dipetik pada waktu yang tidak jauh berbeda dan 
telah matang. Hartmann dan Kester (1976) melaporkan 
bahwa viabilitas biji yang berasal dari pohon dan semak 
bervariasi dari tahun ke tahun, berbeda antar lokasi dan 
berbeda antar pohon.  

Tabel 2. Perkecambahan biji cendana dari berbagai pohon induk di 
kabupaten Belu, NTT. 

ar ete a e a
a ang t

n
n
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e a

45 50 60 70 90 100 120 

a

er e
a a

R
ar

A 1755 16 29 35 65 75 49 24  293 16,70 79,69 
B 114 - - - - 3 3 9  15 13,15 110,00
C 357 21 15 25 2 3 - -  66 18,48 54,62 
D 286 2 - 16 32 44 25 16 135 47,20 86,44 
E 1923 21 23 125 146 190 130 165 800 41,60 87,14 
F 990 16 - - - - - 1  17  1,70 49,41 
G 630 324 80 90 46 6 3 5 554 87,93 51,70 

Keterangan: DK: daya kecambah, WRP = waktu rata-rata perkecambahan. 

Pada Tabel 2 diketahui waktu rata-rata perkecambahan 
(WRP) biji juga bervariasi menurut pohon induknya. Biji 
cendana dari pohon induk F (Alas), G (Tialai) dan C (Biau) 
memiliki waktu rata-rata perkecambahan yang lebih pendek 
yaitu antara 40-55 hari dibandingkan dengan biji/benih 
cendana dari keempat pohon induk lainnya yang memiliki 
wrp lebih panjang antara 75-110 hari. Mahdi (1986) 
melaporkan bahwa waktu rata-rata perkecambahan biji 
cendana sangat lamban dan dimulai dari hari ke 30 hingga 
melebihi 150 hari. Untuk mencapai daya kecambah 50% 
dibutuhkan waktu perkecambahan lebih dari 90 hari, dan 
untuk daya kecambah 85-90% diperlukan waktu lebih dari 
150 hari setelah disemai. Kecepatan perkecambahan 
berkaitan erat dengan komposisi kimia yang ada dalam biji. 
Biji yang lamban berkecambah (dormansi) dan cepat 
berkecambah, juga berkaitan dengan kadar kandungan 
inhibitor dan promotor yang ada dalam biji tersebut 
Umumnya diketahui bahwa asam absisik dan fenol 
berperan sebagai penghambat perkecambahan sedangkan 
asam giberellin merangsang/mendorong perkecambahan 
(Maguire, 1976). De La Cruz (1982) mengatakan bahwa 
jumlah kandungan zat kimia dalam biji selain dipengaruhi 
oleh sifat genetika juga dipengaruhi oleh pohon induk benih 
dan faktor lingkungan. Biji cendana dari pohon induk B 
mulai berkecambah pada hari ke-90 setelah disemai 
sedangkan biji cendana dari pohon induk lainnya mulai 
berkecambah pada hari ke-45 setelah disemai. Perbedaan 
ini terjadi karena biji cendana dari pohon induk B 
mengalami dormansi sehingga membutuhkan waktu untuk 
berkecambh lebih lama. Maguire (1976) mengatakan 
bahwa faktor lingkungan seperti suhu rendah pada saat 
pembentukan biji dan sebelum pemungutan biji matang 
berpengaruh pada lamanya masa dormansi.  

Pertumbuhan tinggi semai cendana 
Laju pertumbuhan tinggi semai cendana pada umur 1, 

2, 3, 4 dan 5 bulan dari masing masing perlakuan disajikan 
pada Tabel 3. Dari tabel ini diketahui bahwa semai-semai 
cendana dari pohon induk B dan F memiliki laju pertum-
buhan tinggi semai yang tidak berbeda nyata pada umur 1, 
2, 3, 4 dan 5 bulan. Laju pertumbuhan tinggi semai dari 
pohon induk B dan F adalah terendah dan berbeda nyata 
dibandingkan dengan semai-semai dari kelima pohon induk 
lainnya. Pada umur 3, 4 dan 5 bulan setelah pengamatan 
awal, semai dari pohon induk E memiliki laju pertumbuhan 
tinggi semai yang tertinggi dan berbeda nyata dengan 
semai-semai yang berasal dari pohon induk A, B, D, F dan 
G, tetapi tidak berbeda nyata semai dari pohon induk C.  

Tabel 3. Rerata laju pertumbuhan tinggi semai cendana dari 
berbagai pohon induk. 

Rerata
Umur (bulan) Pohon 

induk 1 2 3 4 5 
A 5,67 d 9,95 d 19,27 c 28,40 c 38,10 bc

B 6,77 d 8,50 d 9,57 d 11,77 d 15,30 d
C 17,42 a 30,27 a 36,02 a 37,20 ab 42,10 ab

D 11,12 c 18,05 c 27,00 b 32,75 bc 35,15 bc

E 12,17 bc  23,42 b 32,25 a 42,35 a 48,40 a
F 7,05 d  9,60 d 13,50 d 16,10 d 20,50 d
G 13,20 b 20,57 bc 27,10 b 31,30 bc 33,30 c

Keterangan: Rerata yang diikuti oleh huruf yang sama dalam satu 
kolom artinya berbeda tidak nyata pada taraf 5%. 

Perbedaan laju pertumbuhan tinggi semai tersebut 
dipengaruhi oleh sifat genetika yang dibawa biji dari 
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masing-masing pohon induknya dan lingkungan tempat 
tumbuh pohon induk (Mahdi, 1986). Barrett (1985) 
mengatakan bahwa pohon cendana memiliki keragaman 
yang besar antara satu pohon dengan pohon lain yang 
berpengaruh pada perkecambahan biji dan pertumbuhan 
bibit (semai) cendana. Effendi (1992) mengungkapkan 
bahwa beberapa sifat unggul pada cendana dipengaruhi 
oleh faktor genetik antara lain kecepatan pertumbuhan dan 
pembentukan teras. Setiap pohon memiliki variasi dan 
perbedaan sifat yang dipengaruhi oleh pohon induk, variasi 
lokal, variasi pohon dalam satu lokasi dan variasi dalam 
pohon sendiri.  

Analisis model pertumbuhan tinggi semai cendana 
dalam polybag selama lima bulan diketahui mengikuti 
model persamaan logistik, yang berarti semakin lama umur 
semai maka laju pertambahan tumbuh tinggi semai akan 
semakin berkurang (Sitompul dan Guritno, 1995). Pada 
analisis dugaan model pertumbuhan logistik diperoleh nilai 
R2 (koefisien determinasi) yang tinggi untuk ketujuh pohon 
induk, yaitu 0,83. Koefisien determinasi yang tinggi 
menunjukkan model pertumbuhan logistik yang diperoleh 
semakin akurat. Informasi pertumbuhan logistik pada tinggi 
semai cendana disajikan pada Tabel 4. Adapun model 
pertumbuhan logistik  tinggi semai cendana dari masing-
masing pohon induk selama lima bulan dalam polybag  
disajikan pada Gambar  2. 

Tabel 4. Model persamaan pertumbuhan logistik tinggi semai 
cendana dari berbagai pohon induk. 

Pohon 
induk 

Model pertumbuhan Koefisien 
determinasi R2

A Y = 19,606 Ln(X) + 1,5077 0,8814 
B Y = 4,7298 Ln(X) + 5,8563 0,8340 
C Y = 14,729 Ln(X) + 18,502 0,9796 
D Y = 15,689 Ln(X) + 9,7930 0,9752 
E Y = 22,541 Ln(X) + 10,137 0,9745 
F Y = 7,9761 Ln(X) + 5,7129 0,9139 
G Y = 12,923 Ln(X) + 12,721 0,9928 

Gambar 2 menunjukkan laju pertumbuhan awal bersifat 
eksponensial terjadi antara umur semai 1-2 bulan; setelah 
melampaui umur dua bulan laju pertumbuhan tinggi semai 
cendana cenderung semakin berkurang. Sitompul dan 

Guritno (1995) mengatakan bahwa model pertumbuhan 
logistik terjadi pada dua keadaan yaitu: vigor semai yang 
dikendalikan oleh faktor genetik dan ketersediaan substrat 
sebagai media tumbuh semai cendana. Resosoedarmo 
dkk. (1986) mengatakan bahwa kurva pertumbuhan logistik 
pada mula pertumbuhannya meningkat dengan cepat dan 
sampai pada suatu saat pertumbuhan menjadi stabil dan 
kurva menjadi datar yaitu pada saat potensi biotik sama 
dengan tahanan lingkungan. Dalam keadaan semacam ini 
kemampuan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan 
sudah mencapai titik maksimum.  

Pertumbuhan jumlah daun semai cendana 
Laju pertumbuhan jumlah daun semai cendana dari 

masing-masing perlakuan (pohon induk) disajikan pada 
Tabel 5. Pada tabel ini diketahui bahwa semai-semai 
cendana dari pohon induk B dan F pada umur 1-5 bulan 
memiliki laju pertumbuhan jumlah daun terendah dan 
berbeda tidak nyata diantara keduanya. Pada umur 3, 4 
dan 5 bulan setelah pengamatan awal semai dari pohon 
induk E, memiliki laju pertumbuhan jumlah daun semai 
tertinggi dan berbeda nyata dengan semai cendana dari 
keempat pohon induk lainnya yaitu A, B, F, dan G.  

Tabel 5. Rerata laju pertumbuhan daun semai cendana dari 
berbagai pohon induk. 

Rerata
Umur (bulan) Pohon 

induk 1 2 3 4 5 
A 4,85 d 9,85 d 15,70 c 20,10 c 25,40 c
B 6,67 c 9,20 d 11,05 d 12,45 d 16,57 d
C 15,05 a 19,60 a 23,45 a 24,60 ab 28,50 bc

D 11,80 b 17,30 bc 22,65 ab 27,70 a 30,90 ab

E 11,70 b 18,00 b 24,60 a 28,00 a 32,80 a
F 5,80 cd 9,00 d 11,95 d 15,30 d 17,90 d
G 11,70 b 15,90 c 20,15 b 23,75 bc 25,20 c

Keterangan: Rerata yang diikuti oleh huruf yang sama dalam satu 
kolom artinya berbeda tidak nyata pada taraf 5%. 

Perbedaan laju pertumbuhan jumlah daun semai 
merupakan salah satu variasi sifat yang dikendalikan 
secara genetik dan dibawa oleh biji dari pohon induknya. 
Mahdi (1986) menjelaskan bahwa pohon induk sebagai 

Gambar 2. Kurva model  pertumbuhan logistik tinggi semai 
cendana dari berbagai  pohon induk. 

Gambar 3. Model logistik pertumbuhan jumlah daun semai 
cendana dari berbagai pohon induk. 
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Gambar 4. Kurva persamaan garis regresi linier yang menunjukkan hubungan antara tinggi semai dan jumlah daun semai cendana dari 
berbagai pohon induk. 

Tabel 6. Model persamaan pertumbuhan logistik jumlah daun 
semai cendana dari berbagai pohon induk. 

Pohon 
induk 

Model pertumbuhan Koefisien 
determinasi (R2)

A Y = 12,470 Ln(X) + 3,2396 0,9515 
B Y = 5,4970 Ln(X) + 5,9266 0,8884 
C Y = 7,9519 Ln(X) + 14,626 0,9739 
D Y = 11,976 Ln(X) + 10,603 0,9726 
E Y = 12,937 Ln(X) + 10,632 0,9787 
F Y = 7,4182 Ln(X) + 4,8871 0,9544 
G Y = 8,6973 Ln(X) + 11,012 0,9804 

sumber biji berpengaruh pada perkecambahan biji dan 
pertumbuhan semai, karena biji mewarisi sifat-sifat unggul 
yang berbeda dari masing-masing pohon induknya seperti 
kandungan kimia dalam biji.  Barrett (1985) mengatakan 
bahwa pohon cendana memiliki keragaman yang besar 
antara satu pohon dengan pohon lain yang berpengaruh 
pada perkecambahan biji dan pertumbuhan bibit (semai) 
cendana. Hal yang sama diungkapkan oleh Effendi (1992), 
bahwa setiap pohon memiliki variasi dan perbedaan sifat 
yang dipengaruhi oleh pohon induk, variasi lokal, variasi 
pohon dalam satu lokasi dan variasi dalam pohon sendiri. 

Variasi sifat yang ada dalam biji diturunkan oleh pohon 
induk yang memiliki variasi genetik dan perbedaan kondisi 
lingkungan.  

Model dugaan persamaan logistik laju pertumbuhan 
jumlah daun semai cendana tertera pada Tabel 6. Dari 
analisis model pertumbuhan logistik tersebut diperoleh nilai 
R2 (koefisien determinasi) yang tinggi dari masing-masing 
pohon induk yaitu 0,88, Koefisien determinasi tinggi 
menunjukkan model dugaan pertumbuhan logistik tersebut 
semakin akurat dan sesuai dengan pertumbuhan nyata. 

Model pertumbuhan logistik daun semai cendana dari 
berbagai pohon induk selama lima bulan dalam polybag 
disajikan dalam Gambar 3. Pada gambar ini diketahui 
bahwa laju pertumbuhan jumlah daun semai cendana pada 
umur 1-2 bulan bersifat eksponensial kemudian setelah 
melampaui umur dua bulan laju pertumbuhan jumlah daun 
semai cendana semakin berkurang dan diduga pada umur 
lebih dari dari lima bulan kurva pertumbuhan jumlah daun 
semai cendana akan melandai. Sebagaimana dikemukakan 
sebelumnya, bahwa model pertumbuhan logistik demikian 
terjadi karena faktor genetik dan edafik (Sitompul dan 
Guritno, 1995), serta kemampuan lingkungan untuk 
mendukung pertumbuhan sudah mencapai titik maksimum 
(Resosoedarmo dkk., 1986).
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Hubungan tinggi semai dan jumlah daun  
Analisis korelasi antara tinggi semai (X) dan jumlah 

daun semai cendana (Y) pada umur lima bulan dalam  
polybag diperlihatkan melalui Tabel 7 sedangkan kurva 
persamaan regresi linier antara kedua parameter tersebut 
tertera pada Gambar 4. Dari Tabel 7 diketahui bahwa 
semai-semai cendana dari masing-masing pohon induk 
memiliki persamaan regresi linier yang berbeda dan 
memiliki nilai koefisien korelasi (R2) yang berbeda pula. 
Nilai koefisien korelasi yang tinggi, yaitu > 0,85 
menunjukkan pertumbuhan jumlah daun berkaitan erat 
dengan pertumbuhan tinggi semai.  

Tabel 7. Persamaaan regresi linier dan koefisien korelasi pada 
semai cendana dari berbagai pohon induk. 

Pohon 
induk 

Persamaan regresi linier 
X = tinggi semai Y= jumlah daun semai 

Koefisien 
korelasi (R2)

A  Y = 0,5957 X + 3,0987 0,9735 
B  Y = 1,0789 X-0,01 0,943 
C  Y = 0,86 X + 6,72 0,8681 
D  Y = 0,7379 X + 3,77 0,9683 
E  Y = 0, 5579 X + 5,4816 0,9732 
F  Y = 0,8745 X + 0,3158 0,854 
G  Y = 0,6471 X + 3,1015 0,8962 

Gomez dan Gomez (1995) mengatakan bahwa nilai 
koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan adanya 
hubungan yang erat antara parameter yang diamati. Oleh 
karena pohon induk cendana berpengaruh terhadap 
pertumbuhan semai cendana (Mahdi, 1986) maka berarti 
pohon induk juga berperan terhadap keeratan hubungan 
antara tinggi semai dan jumlah daun.  

KESIMPULAN 

Pohon induk cendana berpengaruh pada proses 
perkecambahan biji dan pertumbuhan semai. Pola 
pertumbuhan semai cendana yang dihasilkan dari masing-
masing pohon induk mengikuti pola pertumbuhan logistik 
dengan persamaan pertumbuhan logistik yang berbeda-
beda menurut pohon induknya. Pada umur lima bulan 
semai-semai cendana dari masing-masing pohon induk 
yang tumbuh dalam polybag memiliki persamaan regresi 
linier yang berbeda satu dengan lainnya dan terdapat 

keeratan hubungan antara pertumbuhan tinggi semai dan 
jumlah daun semai yang ditandai dengan koefisien korelasi 
yang tinggi yaitu > 0,85. Pohon induk E (dari Haitimuk), D 
(Uabau), C (Biau), A (Suriklulik), dan G (Tialai) adalah 
pohon induk yang baik karena menghasilkan biji dan semai 
yang memiliki vigor lebih tinggi daripada semai-semai 
cendana dari pohon induk F (Alas) dan B (Lelowae).  
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ABSTRACT  

Sulasih Talang Nature Reserve is a conservation area in West Sumatra Province, which contains high diversity of plants including
Araliaceae. Araliaceae mostly consist of attractive plants which have potentiallity as ornamental plants. The aim of this research is to record 
the diversity of Araliaceae in Sulasih Talang Nature Reserve. The result of the study indicates that there are, species of Araliaceae found in 
Sulasih Talang Nature Reserve, which are : Arthrophyllum diversifolium, Brassaiopsis glomerulata, Brassaiopsis sumatrana var. variaefolia, 
Macropanax dispermus, Schefflera elliptica, S. farinosa, S. lucescens, S. scandens, Schefflera sp., and Trevesia beccarii, in which Bogor 
Botanic Garden collected 6 species of them, i.e.: Brassaiopsis glomerulata, Brassaiopsis sumatrana var. variaefolia, Macropanax 
dispermus, Schefflera elliptica, S. scandens, Schefflera sp. Most of the collections are successfully acclimated in the gardens. 
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PENDAHULUAN 

Araliaceae merupakan kelompok tumbuhan sekerabat 
dengan ginseng atau lazim dikenal dengan suku mangkok-
mangkokan. Di dunia terdapat 50 marga dan 1412 jenis 
anggota Araliaceae (Frodin dan Govaerts, 2003) di 
Kawasan Malesia sendiri terdapat 17 marga dan 117 jenis 
(Philipson, 1979). Di Kebun Raya Bogor (Astuti et al., 2001) 
melaporkan baru terdapat 6 marga, dengan 25 jenis 
anggota Araliaceae. Keragaman jenis dari suku tersebut di 
Kebun Raya Bogor masih belum lengkap sehingga perlu 
dilakukan penambahan koleksi. Eksplorasi flora nusantara, 
merupakan salah satu kegiatan di Kebun Raya Bogor untuk 
mendukung upaya konservasi tumbuhan secara ex situ.

Johns (1995) melaporkan bahwa Pulau Sumatera 
mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Meskipun 
demikian informasi kekayaan tumbuhannya belum 
sepenuhnya diketahui. Suaka Alam Sulasih Talang 
ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 623/Kpts/Um/8/ 
1982, tanggal 22 Agustus 1982. Secara administratif 
kawasannya terletak di Kabupaten Solok, luasnya kurang 
lebih 6.150 Ha, merupakan salah satu perwakilan hutan 
hujan tropika, dengan tipe hutan tropis dataran rendah 
sampai dengan pegunungan (Sukandar, 1998). S.A. 
Sulasih Talang merupakan kawasan yang terdiri dari 
deretan pegunungan dan bukit serta lembah yang 
membentang dari Lubuk Sulasih hingga kawasan Danau 

Kembar, yaitu Danau Atas dan Danau Bawah. Ketinggian 
tempat berkisar dari 900 m dpl hingga di puncak Gunung 
Talang dengan ketinggian 2.597 m dpl. Kondisi tanahnya 
cukup subur sehingga potensial untuk dijadikan lahan 
pertanian. Topografi S.A. Sulasih Talang merupakan 
deretan perbukitan dan gunung yang sambung 
menyambung. Ketinggian kawasan yang dieksplorasi mulai 
950-1.800 m dpl. Kondisi tanahnya cukup subur, sumber 
mata air dari pegunungan cukup berlimpah dan suhu udara 
terasa sejuk di waktu malam. Perbedaan suhu udara siang 
dan malam cukup drastis perubahannya, berfluktuasi dari 
29ºC pada siang hari dan turun hingga 15ºC pada dini hari. 
Kelembaban di dalam hutan cukup tinggi yaitu berkisar dari 
80-100%, namun di luar kawasan hutan suhu udara relatif 
lebih panas dan kering. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaneka-
ragaman jenis Araliaceae di S.A. Sulasih Talang, Sumatera 
Barat dan aklimatisasinya di pembibitan Kebun Raya Bogor 
guna menambah dan melengkapi koleksi konservasi ex situ
tumbuhan Kebun Raya Bogor.  

BAHAN DAN METODE  

Penelitian dilakukan di kawasan konservasi S.A. Sulasih 
Talang, Sumatera Barat selama tiga minggu dari tanggal 22 
Juni 2006 s.d. 12 Juli 2006, yaitu di kawasan Lubuk 
Sulasih, Bukit Air Karuh, Bukit Kampek, Bukit Batuwang, 
Bukit Air Kuba, Bukit Rawang, Bukit Air Purin, Bukit 
Penjaro, Bukit Andalas dan Bukit Teluk Gunung.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksploratif. Jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan 
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diambil koleksi hidupnya untuk konservasi ex situ di Kebun 
Raya Bogor. Pengoleksian material berupa anakan 
dilakukan dengan cara memutar seedling/anakan beserta 
tanah yang ada di sekitarnya. Tanah yang menempel di 
akar dibersihkan dengan air sampai bersih. Pengurangan 
atau penggundulan semua daun kecuali tunas yang baru 
muncul dilakukan untuk mengurangi penguapan yang 
berlebihan. Semua spesimen yang diambil diberi label 
sesuai dengan nama dan asalnya. Koleksi kemudian 
disungkup dengan memasukkannya ke dalam plastik 
herbarium dengan sedikit digembungkan lalu diikat. Cara 
tersebut bermaksud agar tumbuhan dapat bertahan lama, 
selain itu akar dan tunas baru supaya tumbuh. Material 
hidup yang dikoleksi sebagian besar merupakan material 
tanaman berupa anakan, semai atau stek. Diantara koleksi 
tersebut materialnya ada yang dilengkapi dengan spesimen 
herbarium untuk keperluan identifikasi. Herbarium dibuat 
dengan cara spesimen dibungkus denga kertas koran dan 
disimpan dalam plastik polyten serta disiram dengan 
alkohol 70%. Kantong plastik yang telah penuh dengan 
material, kemudian ujungnya ditutup dengan lackband dan 
dimasukkan dalam karung plastik sehingga spesimen dapat 
terbungkus dengan rapi. Identifikasi tanaman dilakukan 
dengan cara melakukan pengamatan morfologi tumbuhan, 
terutama bunganya. Selain itu juga dilakukan penelusuran 
pustaka dan pembuatan herbarium untuk kemudian 
dideterminasi dengan specimen di Herbarium Bogoriense 
dan Kebun Raya Bogor. 

Pengamatan di lapangan meliputi pertelaan jenis yang 
diamati, serta kegunaan/potensinya, sedangkan 
pengamatan ekologi yang dilakukan antara lain: habitat, 
ketinggian tempat, pH tanah, suhu udara harian rata-rata, 
kelembaban harian rata-rata, dan lain-lain. Data ekologi ini 
sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi alami jenis-
jenis yang akan dikoleksi untuk menentukan strategi 
konservasinya di Kebun Raya Bogor. Jenis-jenis yang 
diambil sampelnya hanya jenis-jenis yang banyak 
populasinya, hal ini untuk mendukung pelestarian secara in
situ. Sedangkan jenis yang jarang cukup diambil sampel 
herbariumnya serta didokumentasikan gambarnya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keanekaragaman Araliaceae 
Ditinjau dari keragaman Araliaceae, kawasan S.A. 

Sulasih Talang memiliki flora yang cukup beragam jenisnya. 
Ada beberapa jenis Araliaceae yang hanya dijumpai di satu 
kawasan bukit saja, namun ada pula yang dijumpai tersebar 
di beberapa bukit. Trevesia beccarii hanya ditemui di satu 
bukit saja. Sedangkan jenis-jenis tumbuhan yang hampir 
tersebar rata di setiap bukit adalah: Macropanax dispermus,
Brassaiopsis sumatrana, Arthrophyllum diversifolium.

Dari hasil eksplorasi di kawasan S.A. Sulasih Talang, 
Sumatera Barat berhasil di koleksi, jenis tumbuhan, dan 5 
marga Araliaceae, yaitu: Arthrophyllum, Brassaiopsis, 
Macropanax, Schefflera dan Trevesia. Jenis Araliaceae 
yang dikoleksi terdiri tujuh jenis, di antaranya adalah: 
Brassaiopsis glomerulata, B. sumatrana var. variaefolia, 
Macropanax dispermus, Schefflera elliptica, Schefflera 
scandens dan Schefflera sp. Sedangkan 3 jenis di 
antaranya merupakan koleksi baru Kebun Raya Bogor, 
yaitu: Brassaiopsis glomerulata, B. sumatrana var.
variaefolia, Macropanax dispermus. Berikut ini adalah kunci 
identifikasi dan deskripsi dari masing-masing jenis tersebut.

Kunci Identifikasi Jenis-jenis Araliceae di Suaka Alam 
Sulasih Talang, Sumbar. 

1.a. Ovarium bersel 1 ........................................... Arthrophyllum diversifolium
b. Ovarium bersel lebih dari 1  ....................................................................... 2 
2.a. Gagang bunga bersendi/bersambung di bawah bunga ............................

.......................................................................... Macropanax dispermus
b. Gagang bunga tidak bersendi/bersambung di bawah bunga  .................... 3 
3.a. Daun tunggal atau berlekuk menjari  ...................................................... 4 
b. Daun majemuk menjari  .............................................................................. 6 
4.a. Ovarium bersel 2  .................................................................................... 5 
b. Ovarium bersel 10 atau lebih ........................................... Trevesia beccarii
5.a. Tangkai daun lebih pendek daripada tangkai perbungaan ........................

.......................................................................... Brassaiopsis glomerulata
b. Tangkai daun lebih panjang daripada tangkai perbungaan ...................

....................................................Brassaiopsis sumatrana var. variaefolia
6.a. Anak daun bagian bawah berambut padat lonjong bagian pangkal 

membundar atau tumpul, ujung meruncing atau lancip, tepi rata atau 
................................................................................. Schefflera farinosa

b. Anak daun bagian bawah gundul atau berambut ketika muda, dan tidak 
pernah berambut padat  ...................... .................................................. 7 

7.a. Daun terbagi 1-3, bagian minor terbagi 4-5, pangkal tangkai daun tidak 
berlentisel. Tangkai perbungaan utama pendek, poros/sumbu padat; 
stigma duduk ………………………… ……….......... Schefflera scandens

b. Daun terbagi 5-13, kadang-kadang 4; pangkal tangkai daun berlenti sel, 
tangkai perbungaan utama panjang, malai atau malai rata ……............  8 

8.a. Pangkal tangkai daun melebar dengan sedikit atau tanpa lenti sel; anak 
daun (4-)-5-9. Tangkai perbungaan utama panjang; poros/sumbu lateral 
tersusun dalam malai atau malai rata, agak terpisah; gagang bunga 
tipis. ............................................................................ Schefflera elliptica

b. Pangkal tangkai daun melebar dan bagian yang berlekatan dengan 
tangkai daun tertutup rapat dengan lenti sel yang besar; anak daun 6-
13, tepi rata, tebal, dengan tonjolan tulang lateral di bagian bawah. 
Tangkai perbungaan utama sebagian besar pendek, tandan sempit, 
ketika muda berambut seperti tepung; terdiri 10-25 bunga yang 
berbentuk seperti payung ....................................... Schefflera lucescens

Arthrophyllum diversifolium Blume
  Jenis ini mempunyai sinonim Arthrophyllum dilatatum 

Miq. (Philipson, 1979; Frodin dan Govaerts, 2003). Pohon 
kecil, tinggi bisa mencapai 14 m. Daun mengelompok di 
akhir cabang, menyirip gasal atau menyirip ganda (jarang 
yang menyirip ganda 3). cabang berpasangan pada 
munculnya perbungaan; panjang tangkai daun 40 cm; 
panjang tangkai anak daun 0,5-1,5 cm; anak daun 
membundar telur sampai lonjong atau jorong, sampai 24 
x11 cm (anak daun pada daun menyirip rangkap biasanya 
10x5 cm), tepi daun agak menggulung dan bagian 
pangkalnya rata, bulat atau membaji, terkadang 
menyerong, ujung daun meruncing/ melancip pendek, urat 
daun biasanya 5-7 pasang. Perbungaan mengelompok, 
tangkai perbungaan utama sekitar 150 cm; percabangan 
sekundernya sekitar 30 cm, muncul daun tunggal utama 
yang berlawanan dengan cabang perbungaan pada 
ketiaknya dan berakhir dengan payung majemuk; 
percabangan tersier kira-kira 5 cm, setiap payung terdiri 30-
40 bunga, diameter kira-kira 17-20 mm; panjang tangkai 
bunga kira-kira 5 mm pada saat mekar (lebih panjang pada 
buah) dengan daun gagang cepat luruh. Daun mahkota 5, 
panjang 2 mm. Benang sari 5, kepala sari melengkung. 
Ovarium bentuk seperti gasing, bagian dasarnya berbentuk 
cakram dan berdaging, muncul pada pusat kepala putik 
yang melekat/sessile. Buah jorong, kira-kira berukuran 9x7 
mm; kelopak dan stylopodium berbentuk seperti paruh. 
Catatan: Jenis ini, dijumpai tumbuh di tepi sungai, tempat 
terbuka, tepi hutan, ketinggian sekitar 1.200 m dpl. 

Brassaiopsis glomerulata (Blume) Regel 
 Jenis ini mempunyai sinonim: Aralia glomerulata

Blume, Hedera glomerulata (Blume) DC., dan Macropanax
glomerulatus (Blume) Miq. (Philipson, 1979; Frodin dan 
Govaerts, 2003). Perdu/pohon, tinggi sekitar 10 m, cabang 
berduri kuat pada permukaan atasnya, pada bagian yang 
muda dan perbungaannya berambut. Daun majemuk 
menjari, panjang tangkai daun 25-60 cm, anak daun 5-9, 
panjang tangkai anak daun 8-10 cm (bagian samping lebih 
pendek), jorong-lonjong, panjang 15-25 cm dan lebar 6-10 
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cm, ujung meruncing, bagian pangkal membaji/membundar, 
tulang daun bagian tengahnya menonjol. Perbungaan 
berupa malai yang besar, panjang rakis 30-60 cm, panjang 
cabang 20-30 cm, dengan beberapa payung yang tersusun 
tandan sepanjang tangkainya; tiap payung terdiri 25-35 
bunga, berwarna krem pucat kekuning-kuningan, panjang 
tangkai bunga 1-1.25 cm. Kelopak 5, mahkota 5 dengan 
panjang 3-4 mm. Buah membulat. Catatan: Jenis ini 
ditemukan di hutan yang padat pada lereng pegunungan 
atau di lembah, pada ketinggian 400-2400 m dpl (Chi-bai et
al., 2006). Di lokasi eksplorasi, B. glomerulata dijumpai 
pada ketinggian 1.350 m dpl, bukit, ternaung.  

Brassaiopsis sumatrana Ridl var. variaefolia Philipson
Jenis ini mempunyai sinonim Brassaiopsis ovalifolia

Ridl. (Philipson, 1979). Berupa semak, daun bentuknya 
bervariasi, bahkan pada cabang yang sama. Ada yang 
tunggal, bundar telur, bercuping 2 atau 3, dan majemuk 
menjari. Perbungaan lebih pendek daripada panjang 
tangkai daunnya. Catatan: Jenis ini dijumpai pada 
ketinggian 1.450 m dpl, bukit, ternaung. 

Macropanax dispermus (Blume) Kuntze
Jenis ini mempunyai sinonim: Aralia disperma Blume, 

Hedera disperma (Blume) DC., Brassaiopsis disperma
(Blume) K.Koch, Panax serratus Wall. ex DC., Hedera
serrata Wall., Aralia calyculata Zoll. & Moritzi, Macropanax
floribundus Miq., Macropanax oreophilus Miq., Macropanax
serratifolius K.M.Feng & Y.R.Li, Macropanax dispermus var. 
integer C.B.Shang (Backer dan Bakhuizen van den Brink, 
1965; Philipson, 1979; Frodin dan Govaerts, 2003).  

Pohon, tinggi sekitar 18 m. Daun majemuk menjari, 
panjang tangkai 25 cm, pangkal pelepah kecil, stipula 
berpautan membentuk ligula yang kecil di dalam tangkai 
daun; anak daun berjumlah 5-7, panjang tangkai anak daun 
5 cm (bagian samping lebih pendek); helaian daun 
berbentuk jorong atau oblanceolate, panjang 10-23 cm dan 
lebar 2,5-9 cm, pangkal daun membaji, membundar atau 
menyerong, tepi daun bergigi atau kadang-kadang 
menggergaji, dan rata ketika dewasa. Perbungaan malai, 
rakis kuat, panjang 40 cm, terdapat cabang samping 
(sekunder) yang ujungnya membentuk payung, dan 
umumnya muncul cabang tersier. Panjang tangkai bunga 5-
7 mm. Buah bulat telur, 1x0,5 cm. Catatan: Jenis ini 
dijumpai pada ketinggian 1.000-1.400 m dpl, bukit, 
ternaung. Menurut Backer dan Bakhuizen van den Brink 
(1965), M. Dispermus ditemukan pada hutan yang lembab 
dengan ketinggian 1.000-2.300 m dpl. 

Schefflera elliptica (Blume) Harms 
  Sinonim jenis ini adalah: Sciodaphyllum ellipticum

Blume, Paratropia elliptica (Blume) Miq., Heptapleurum
ellipticum (Blume) Seem., Hedera venosa Wall., Polyscias
odorata Blanco, Schefflera odorata (Blanco) Merr. & Rolfe, 
Hedera verticillata Span., Sciodaphyllum verticillatum
(Span.) Walpers, Paratropia verticilllata (Span.) K.Koch, 
Paratropia elliptica var. verticillata (Span.) Miq., 
Heptapleurum verticillatum (Span.) Seem., Paratropia
crassa Blanco, Paratropia Macrantha Miq., Paratropia
micrantha Miq., Paratropia elliptica var. micrantha (Miq.) 
Miq., Heptapleurum micranthum (Miq.) Seem., Schefflera
micrantha (Miq.) Ridl., Schefflera minimiflora Ridl., 
Paratropia elliptica var. ovata Miq., Paratropia elliptica var. 
riparia Miq., Unjala rheedii Reinw. ex Miq., Paratropia
elliptica var. tetraphylla Miq., Heptapleurum natale Ridl., 
Schefflera agusanensis Elmer, Schefflera nitida Merr., 
Schefflera elliptica var. microphylla F.M.Muller, Schefflera

fukienensis Merr. (Frodin dan Govaerts, 2003).  
Epifit, merambat di tanah atau semak dengan tinggi 

sekitar 10 m; daun majemuk menjari, anak daun 4-7, 
panjang tangkai 10-12 cm, anak daun bundar telur - jorong, 
panjang 7-18 cm, lebar 3-10 cm, ujung runcing atau 
menumpul, rata, panjang tangkai anak daun 1,5-6 cm; 
perbungaan dengan beberapa cabang sama panjang atau 
lebih pendek dari sumbu utama, panjang: 10-20 cm; bunga 
berjumlah 5, sangat kecil, membentuk payung yang 
tersusun tandan; buah bulat sampai bulat telur,biasanya 5-6 
rongga, berwarna kuning, berubah menjadi jingga dan bila 
tua menjadi hitam. Catatan: Jenis ini dijumpai pada 
ketinggian 1.650 m dpl, bukit, ternaung. S. elliptica umum 
terdapat di hutan sekunder dan semak belukar, sepanjang 
sungai dan pada vegetasi mangrove, sampai ketinggian 
2.500 m (de Padua et al., 1999). 

Schefflera farinosa (Blume) Merr.
Jenis ini mempunyai sinonim: Schefflera tomentosa

(Blume) Harms (Frodin, 1978; Frodin dan Govaerts, 2003). 
Tumbuh tegak atau agak memanjat, tinggi sekitar 3 m. 
Daun majemuk menjari, anak daun berjumlah 5-9, bagian 
bawah penuh rambut-rambut, bentuk lonjong, tepi rata atau 
sedikit bergigi, bagian atas gundul, dengan urat daun 
tenggelam, berukuran 15-37.5 cmx7.5-12 cm; tangkai anak 
daun (bagian tengah 5-9 cm); tangkai daun 20-45 cm, 
penuh rambut bintang pada saat muda. Malai di ujung, 
penuh rambut bintang, 12-40 cm; bunga tiap payung 8-10; 
tangkai bunga ± 2,5 mm; kelopak berambut, petal lonjong, 
berwarna merah; tidak berambut; kepala putik 5; buah 
drupa, bulat telur-lonjong, merah. Catatan: Jenis ini 
dijumpai pada ketinggian sekitar 1.000 m dpl, hutan 
terbuka.

Schefflera lucescens (Blume) R. Vig.
Jenis ini mempunyai sinonim: Aralia lucescens Blume, 

Hedera lucescens (Blume) DC., Paratropia lucescens
(Blume) Miq., Agalma lucescens (Blume) Seem., Schefflera
lucescens var. typica Bakh.f., Aralia pergamacea Blume, 
Paratropia pergamacea (Blue) DC., Heptoneurum
pergamaceum (Blume) Hassk., Schefflera pergamacea
(Blume) R.Vig., Paratropia polyphylla Miq., Hepatapleurum
polyphyllum (Miq.) Seem., Schefflera polyphylla (Miq.) 
R.Vig. (Frodin dan Govaerts, 2003).  

Semak tinggi atau perdu, seringkai epifit dan terestrial. 
Daun majemuk menjari, anak daun 6-13, elip-lanset dengan 
ukuran yang bervariasi, panjang tangkai daun 14-125 cm. 
Perbungaan tandan, panjangnya sekitar 50-65 cm. Braktea 
di bawah tangkai perbungaan pada payung biasanya gugur 
sebelum bunga mekar, bentuk bundar telur-lonjong. Bunga 
payung, petal 6-9, panjang tangkai bunga 1-8 mm. Buah 
bulat-bulat telur.  Catatan: Dijumpai tumbuh epifit, hutan di 
tepi sungai, pada ketinggian sekitar 1.000 m dpl.  

Schefflera scandens (Blume) R.Vig.
Sinonim jenis ini adalah: Sciadophyllum scandens

Blume, Paratropia scandens (Blume) Miq., dan 
Heptapleurum scandens (Blume) Seem. (Frodin dan 
Govaerts, 2003). Tumbuh tegak atau agak memanjat, 
kadang-kadang epifit. Daun majemuk menjari, anak daun 
berukuran 2-8 cmx1-3 cm, tangkai anak daun 1,5-1 cm. 
Perbungaan tidak berambut, panjang 3-11 cm, panjang 
tangkai 1-3,5 cm. Perbungaan berupa tandan payung, tiap 
payung 5-15 bunga; panjang tangkai bunga 7-9 mm; 
kelopak bergigi pendek. Buah jorong (ellipsoid).  Catatan: 
Jenis ini dijumpai pada ketinggian 1.530 m dpl, bukit, agak 
terbuka.
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Gambar 1. Jenis-jenis Araliceae di Suaka Alam Sulasih-Talang, Sumbar. A. Arthrophyllum diversifolium, B. Brassaiopsis glomerulata, C.
Brassaiopsis sumatrana var. variaefolia, D. Macropanax dispermus, E. Schefflera elliptica, F. Schefflera farinosa, G. Schefflera lucescens,
H. Schefflera scandens, I. Schefflera sp., J. Trevesia beccarii
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Schefflera sp.  
Perdu, daun majemuk menjari, anak daun 9-11, panjang 

anak daun 7-26 cm, lebar 2,5-7 cm, lanset, tulang anak 
daun bawah menonjol, panjang tangkai daun 11-28 cm, 
panjang tangkai anak daun 1-7 cm. Perbungaan malai, 
terminal, tangkai ungu kehitaman, panjang 67-89 cm. 
Catatan: Jenis ini dijumpai pada ketinggian 1.260 m dpl, 
bukit, tidak ternaung. 

Trevesia beccarii Boerl.
Semak, dan menurut Jebb (1998) berupa semak atau 

pohon kecil sampai 5 m; batang berduri kuat, panjang 0.8 
cm. Daun berlekuk menjari, panjang tangkai daun 50 cm, 
berambut ketika muda, helaian daun 30x40 cm, dengan 7-9 
cuping, pangkal menjantung, cuping 15x7 cm, tepi daun 
bergerigi tidak teratur. Perbungaan ketika muda berbulu 
seperti tangkai daunnya, braktea lanset, lekas luruh, 
memita/linear. Tiap bongkol/payung mendukung 10-20 
bunga yang melekat/duduk. Kelopak pendek, berombak. 
Mahkota mengerucut/merunjung. Benang sari 10-12, 
kepala sari bentuk lonjong, tangkai sari kuat. Ovarium 
mengerucut sungsang, 10-12 bagian; stigma agak 
membengkak. Buah mengerucut sungsang, kira-kira 10x7 
mm.  Catatan: Distribusi Malesia termasuk Sumatera Barat. 
Ekologi hutan, ketinggian sekitar 1.200 m. Pada lokasi 
eksplorasi dijumpai di dekat sungai, lereng-lereng, ternaung 
pada ketinggian sekitar 1.000 m dpl. 

Aklimatisasi di pembibitan Kebun Raya Bogor  
Proses aklimatisasi dilakukan di Pembibitan Kebun 

Raya Bogor. Jenis-jenis yang dikoleksi sesampainya di 
Kebun Raya ditanam di polybag dengan media campuran 
tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Koleksi 
ditempatkan di bawah naungan paranet. Pengamatan 
dilakukan seminggu sekali untuk mengetahui keadaan 
koleksi. Pengoleksian material tumbuhan dari lokasi 
penelitian dilakukan dengan cara memutar tumbuhan 
beserta tanah yang ada di sekitarnya pada jenis terrestrial 
atau mencabutnya pada jenis epifit. Tanah dan humus yang 
menempel di akar dibuang, lalu dibungkus dengan plastik 
hitam dan diberi label. Pemakaian plastik berwarna hitam 
bertujuan untuk mempertahankan kestabilan auksin dalam 
akar. Dilakukan pula pengurangan daun atau bagian 
lainnya untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. 
Sesampainya di camp media diganti dengan moss atau 
tissue basah. Sebelum dibungkus dengan media, akar 
direndam dalam larutan perangsang tumbuh akar Rootone 
F, dan dibungkus dengan plastik. Material kemudian 
disimpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari 
sampai waktu pengepakan. Material yang dikoleksi 
khususnya yang berupa material hidup sesampainya di 
Kebun Raya Bogor diaklimatisasi di pembibitan. 
Aklimatisasi jenis-jenis tersebut di pembibitan KRB berhasil 
tumbuh dengan baik, yaitu sekitar 80%. Hal ini ditandai 
dengan tumbuhnya akar dan munculnya tunas baru pada 
material tanaman yang ditanam. Jenis yang tidak tumbuh 
yaitu Schefflera sp., karena material yang dikoleksi berupa 
setek yang kemungkinan mengalami stress selama 
pengangkutan sehingga tidak mampu bertunas. 

Kemungkinan pengoleksian akan lebih berhasil bila material 
dalam bentuk biji atau seedling.  

KESIMPULAN  

Penelitian ini berhasil melaporkan 10 jenis Araliaceae 
yang di koleksi di Suaka Alam Sulasih Talang, Sumatera 
Barat, yaitu: Arthrophyllum diversifolium, Brassaiopsis
glomerulata, B. sumatrana var. variaefolia, Macropanax
dispermus, Schefflera elliptica, S. farinosa, S. Lucescens, 
S. scandens, Schefflera sp., dan Trevesia beccarii. Dari 10 
jenis tersebut, 7 jenis merupakan koleksi untuk Kebun Raya 
Bogor, seperti: Brassaiopsis glomerulata, Brassaiopsis 
sumatrana var. variaefolia, Macropanax dispermus, 
Schefflera elliptica, S. scandens, Schefflera sp., sedangkan 
3 jenis diantaranya merupakan koleksi baru di Kebun Raya 
Bogor, yaitu: Brassaiopsis glomerulata, B. sumatrana var.
variaefolia, Macropanax dispermus. Aklimatisasi jenis-jenis 
Araliaceae di pembibitan Kebun Raya Bogor berhasil 
dengan baik, dengan persentase yang hidup sekitar 80%.  
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ABSTRACT  

Styphelia abnormis (Sond.) J.J. Smith is a member of family Epacridaceae that grows in East Waigeo Nature Reserve (Cagar Alam Waigeo 
Timur). An inventory was done using 30 sampling plots of 2 x 2 m2. The results were: density 2.375 per m2 and presence 90%. This 
species grew as a shrub on ultramafic soil in open hilly areas at 50-80 above sea level (a sl). Styphelia abnormis is a plant species that can 
grow on ultramafic soil in East Waigeo NR.  
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PENDAHULUAN 

Kepulauan Raja Ampat merupakan suatu ekosistem 
besar yang mencakup areal sekitar 46.000 km2. Dari luas 
tersebut 85% merupakan kawasan perairan dan 15% 
sisanya merupakan daratan. Kepulauan Raja Ampat 
memiliki sekitar 610 pulau. Empat pulau besarnya adalah 
Waigeo, Batanta, Misool, dan Salawati (Darnaedi et al., 
2006). Kawasan Cagar Alam Waigeo Timur (CA Waigeo 
Timur) terletak di bagian timur pulau Waigeo yang secara 
alami dibatasi oleh teluk Manyalibit dengan kawasan Cagar 
Alam Waigeo Barat. Kawasan CA Waigeo Timur ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
251/Kpts-II/1996 tanggal 3 Juni 1996. Luas kawasan CA 
Waigeo Timur secara definitif adalah 119.500 hektar. 
Secara geografis kawasan ini terletak antara 130o33’51” BT 
sampai 130o55’54” BT dan 0o02’27” LS sampai 0o08’51” LS. 
Secara administratif pemerintahan, kawasan ini termasuk 
ke dalam wilayah distrik Teluk Mayalibit, kabupaten Raja 
Ampat, propinsi Irian Jaya Barat (Anonim, 2006). 

Menurut para ahli geologi, pulau Irian atau Nugini 
(Papua dan Papua Nugini) termasuk Misool dan Salawati 
merupakan pulau yang terpisah dari bagian Australia dari 
benua Gondwana sejak awal masa Mesozoik, sedangkan 
Waigeo dan pulau-pulau lainnya di sekitarnya berasal dari 
Lautan Pasifik (Takeuchi, 2003). Pulau dan kepulauan di 
kawasan Raja Ampat yang telah terisolir sejak 40 juta tahun 
yang lalu, memungkinkan terjadinya isolasi biogeografi 
dengan daratan utamanya. Kondisi ini memungkinkan 

terjadinya evolusi biologis yang menyebabkan sifat 
endemisitas jenis. Di samping itu, kondisi semacam ini akan 
mengakibatkan terbentuknya tipe-tipe ekosistem yang khas 
(Sudarmono, 2007). Roos et al. (2004) mengemukakan 
bahwa di antara lima pulau besar yang terdapat di kawasan 
Malesia (Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Nugini), 
Nugini memiliki jenis endemik terbanyak dibandingkan 
dengan pulau lainnya, yaitu sebanyak 1.886 jenis. Jumlah 
itu merupakan 46,6% jenis endemik dari keseluruhan jenis 
tumbuhan yang tercatat di Nugini. 

Terdapat sembilan tipe vegetasi di kepulauan Raja 
Ampat, yaitu vegetasi: (i) mangrove (mangrove), (ii) 
pepohonan pantai (swamp woodland), (iii) pantai (beach),
(iv) vegetasi dataran rendah (lowland), (v) hutan sekunder 
(secondary forest), (vi) savana (savanna), (vii) bukit kapur 
dataran rendah (lowland forest on limestone), (viii) ultra 
basa (lowland ultrabasic), dan (ix) kaki pegunungan 
(submontane) (Darnaedi et al., 2006). Dari begitu 
beragamnya tipe vegetasi di Raja Ampat, masih sangat 
sedikit informasi mengenai kondisi habitat dari jenis 
tumbuhan yang terdapat di kawasan tersebut.  

Styphelia abnormis adalah salah satu jenis tumbuhan 
yang dijumpai di kawasan CA Waigeo Timur, pulau Waigeo, 
Papua Barat. Termasuk ke dalam kelompok suku 
Epacridaceae, jenis ini memiliki wilayah penyebaran yang 
terbatas dan spesifik. Kebanyakan hanya dijumpai pada 
daerah dataran tinggi dan perbukitan dengan kondisi tanah 
padas berbatu. Namun pada beberapa lokasi, jenis ini 
dapat tumbuh pada tempat-tempat dengan ketinggian yang 
lebih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kemelimpahan individu S. abnormis di CA Waigeo Timur. 
Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui kondisi 
tempat tumbuh S. abnormis di CA Waigeo Timur, 
khususnya di kawasan bukit Manitalu, desa Waifoi, distrik 
Teluk Mayalibit, pulau Waigeo.  
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BAHAN DAN METODE    

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16-25 Juni 
2007 di kawasan CA Waigeo Timur, pulau Waigeo, Papua 
Barat, tepatnya di bukit Manitalu, desa Waifoi, distrik Teluk 
Mayalibit, kabupaten Raja Ampat, propinsi Papua Barat, 
Papua. Secara geografis terletak pada posisi 0o6’7,1’’ LS 
dan 130o43’20,1’’ BT.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
alkohol 70%. Peralatan yang digunakan adalah GPS tipe 
Garmin etrex vista, kamera, peralatan pemrosesan 
herbarium (gunting setek, kertas koran, label), hygrometer, 
pH tester, alat tulis, pita ukur, serta buku lapangan.  

Data-data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah 
jumlah (kemelimpahan) individu S. abnormis serta kondisi 
habitat tempat tumbuhnya. Semua individu S. abnormis 
yang terdapat di dalam petak pengamatan dihitung 
jumlahnya. Pengumpulan kemelimpahan individu dilakukan 
dengan cara membuat 30 petak pengamatan berukuran 2 x 
2 m2 . Dengan demikian luas petak pengamatan yang 
dibuat dalam penelitian ini adalah 120 m2. Petak-petak 
pengamatan tersebut ditempatkan secara acak dan 
diupayakan dapat mewakili areal penelitian, sehingga data 
yang terambil mewakili kondisi di lapangan.  

Pencatatan dan pengukuran karakter morfologi S. 
abnormis dilakukan untuk mendapatkan karakter 
perawakan jenis ini. Parameter yang diukur meliputi tinggi 
tumbuhan, bentuk batang, percabangan dan cabang, 
bentuk dan warna daun, karakter bunga, dan lain-lainnya. 
Spesimen herbarium S. abnormis yang diperoleh digunakan 
untuk mendeskripsikan karakter-karakter morfologi lainnya 
dari jenis ini. Studi pustaka juga dilakukan untuk 
mendeskripsikan spesimen herbariumnya. Material 
herbarium ini selanjutnya menjadi koleksi Herbarium Hortus 
Botanicus Purwodadiensis di Kebun Raya Purwodadi. 
Pengumpulan material tumbuhan dan herbarium dilakukan 
untuk keperluan identifikasi serta koleksi Kebun Raya 
Purwodadi. Material yang dikumpulkan diambil pada lokasi-
lokasi yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan material yang beragam asal tempat 
pengambilannya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 
untuk mengetahui kemelimpahannya serta gambaran 
kondisi habitat tempat tumbuhnya. Kemelimpahan individu 
diperoleh dengan cara 
menghitung semua individu S.
abnormis yang terdapat di dalam 
petak-petak pengamatan. 
Selanjutnya jumlah tersebut 
dibagi dengan luasan semua 
petak pengamatan. Kerapatan 
adalah jumlah individu per satuan 
luas (Brower et al., 1990).

Frekuensi kehadirannya 
diperoleh dari pembagian jumlah 
petak contoh ditemukannya jenis 
ini dengan jumlah seluruh petak 
contoh. Nilai ini sekaligus 
digunakan untuk mengetahui 
parameter tingkat kehadirannya 
(presence). Tingkat kehadirannya 
dikelompokkan ke dalam 
beberapa kelas, yaitu: (i) Jarang,
jika 1-20% petak contoh terisi 
jenis yang diamati; (ii) Kadang 
terdapat, jika 21-40% petak 
contoh terisi jenis yang diamati; 
(iii) Sering terdapat, jika 41-60% 

petak contoh terisi jenis yang diamati; (iv) Banyak 
terdapat, jika 61-80% petak contoh terisi jenis yang 
diamati; (v) Selalu ada, jika 81-100% petak contoh terisi 
jenis yang diamati (Kusmana dan Istomo, 1995). 

Kondisi habitat S. abnormis diuraikan secara deskriptif 
berdasarkan pada data hasil pengamatan dan pencatatan 
di lapangan, penelusuran pustaka yang berkaitan dengan 
kondisi lingkungan di sekitar lokasi penelitian. Termo-
hygrometer digunakan untuk mengukur suhu dan tingkat 
kelembaban udara di lokasi penelitian, sedangkan pH tester 
digunakan untuk mengukur pH tanah pada beberapa lokasi 
pembuatan petak contoh. Studi literatur juga dilakukan 
untuk melengkapi keperluan analisis data yang telah di-
eroleh. Penggambaran peta distribusi jenis menggunakan 
tampilan dari “Google Earth” (http: //earth.google.com). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebanyak 285 individu S. abnormis terdapat dalam 
luasan 120 m2. Rincian jumlah pada tiap petak pengamatan 
ditampilkan dalam Gambar 1. Dengan luas total petak 
pengamatan 120 m2, maka kerapatan individu jenis ini 
adalah sebesar 2,375 individu/m2. Dari 30 petak 
pengamatan, 27 petak tercatat dijumpai jenis ini. Dengan 
kata lain frekuensi perjumpaan atau kehadiran jenis ini 
sebesar 90%. 

Ciri-ciri umum dan sistematika Styphelia abnormis 
Hasil pertelaan dan pendeskripsisan spesimen 

herbarium S. abnormis dibuat untuk menguraikan ciri-ciri 
umum dari jenis ini. Pendeskripsian mengacu pada 
Sleumer (1964). Perawakan S. abnormis berupa semak 
tegak dengan tinggi dapat mencapai 1,5 m. Cabang dan 
rantingnya berbentuk silinder. Pada bagian yang muda 
berwarna keabu-abuan dan berambut halus. Daun memiliki 
tangkai daun pendek (subsessil), berbentuk lanset 
menggaris, dengan ujung runcing. Tepi daun rata. Ukuran 
daun sekitar panjang 7-18 mm dan lebar 2-3 mm. Warna 
daun hijau cerah. Bunga tunggal bersifat biseksual, muncul 
di ketiak daun/ranting, tersusun tunggal atau berpasangan. 
Tangkai bunga memiliki ukuran panjang 1-5 mm berwarna 
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Gambar 1. Jumlah individu Stypelia abnormis pada tiap petak pengamatan. 
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abu-abu, dan memiliki braktea 
sebanyak 2 buah. Kelopak bunga 
berwarna hijau. Daun mahkota 
bunga berwarna putih kehijauan. 
Ukuran diameter bunga sekitar 3-
4 mm. Buahnya memiliki tipe 
buah batu, berbentuk elips-bulat, 
berukuran sekitar 5 mm berwarna 
merah pada saat masak. 
Buahnya yang telah masak 
manis rasanya. Dalam setiap 
buah terdapat 2-5 biji (Sleumer, 
1964).  

S. abnormis termasuk ke 
dalam suku Epacridaceae. 
Cronquist (1981) menyatakan 
bahwa terdapat sekitar 30 marga 
dan 400 jenis anggota suku ini. 
Kebanyakan jenis dari suku ini 
tersebar di Australia dan 
Selandia Baru, namun dijumpai 
pula di kawasan Hindia Timur, 
Filipina, daratan Asia Selatan 
hingga Hawai. Epacridaceae 
merupakan salah satu kelompok 
suku di daratan Gondwana yang 
merupakan vegetasi penciri dari 
Kawasan Australia bagian barat. 
Bahkan kawasan tersebut 
merupakan pusat keragaman dari 
kelompok suku ini. Setidaknya 
terdapat 181 jenis dari 17 marga 
yang dijumpai tumbuh di 
kawasan ini (Keighery, 1996). Sistematika takson S.
abnormis dari dua pustaka disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sistematika takson S. abnormis.  

 Anonim (2007) Cronquist (1981) 
Kerajaan Plantae Haeckel, 1866 - plants Tumbuhan 
Subkerajaan Viridaeplantae Cavalier-Smith, 

1981-green plants
-

Divisi Tracheophyta Sinnott,  
1935 ex Cavalier-Smith, 1998 

Magnoliophyta 

Subdivisi Spermatophytina (auct.) Cavalier-
Smith, 1998-seed plants

-

Infradivisi Angiospermae auct. - 
Kelas Magnoliopsida Brongniart, 1843-

dicotyledons
Magnoliopsida

Subkelas Dilleniidae Takhtajan, 1967 Dilleniidae 
Superordo Ericanae Takhtajan, 1967 - 
Ordo Ericales  Ericales 
Suku Epacridaceae  Epacridaceae 
Marga Styphelia  Styphelia 
Jenis Styphelia abnormis (Sond.) 

J.J.Smith.
Styphelia abnormis
(Sond.) J.J.Smith. 

Basionim Leucopogon abnormis Sond.  

Distribusi Styphelia abnormis
Marga Styphelia memiliki daerah distribusi yang cukup 

luas. Di Australia (termasuk Tasmania) terdapat 130 jenis, 
Selandia Baru (termasuk Stewart, Chatham, Campbell, dan 
Auckland) 8 jenis, Kaledonia Baru 13 jenis, kawasan Pasifik 
6 jenis, kawasan Marianas 1 jenis, Indo-China bagian 
selatan, Burma dan Thailand bagian selatan 1 jenis, serta 
kawasan Malesia sebanyak 8 jenis (Sleumer, 1964). 
Delapan jenis Styphelia yang tersebar di kawasan Malesia 
adalah S. abscondita J.J.S., S. malayana (Jack.) SPR. var 

malayana, S. malayana (Jack.) SPR. var novoguinensis
Sleum, S. suaveolens (Hook.f.) Warb., S. javanica (De 
Vriese) J.J.S., S. forbesii Sleum, S. acuminata (R.Br.) SPR., 
S. abnormis (Sond.) J.J.S, dan S. brassii Sleum. 

Berdasarkan pada hasil studi revisi marga Styphelia
yang dilakukan oleh Sleumer (1964), dinyatakan bahwa 
distribusi S. abnormis di kawasan Malesia mencakup 
daerah Borneo utara (termasuk pulau Balambangan), 
Sulawesi Tenggara (pulau Kabaena), Maluku (pulau Seram, 
Talaud, Sula, Manipa, Buru, dan Ambon), Nugini (hanya di 
pulau Gebe dan Waigeo) (Gambar 2.). Di samping, S. 
abnormis terdapat jenis lainnya yang juga dijumpai tumbuh 
di daratan Papua. Jenis-jenis yang wilayah persebarannya 
meliputi Papua adalah: S. abscondita J.J.S., S. malayana 
(Jack.) SPR. var novoguinensis Sleum, S. suaveolens
(Hook.f.) Warb., S. abnormis (Sond.) J.J.S, S. brassii
Sleum. Distribusi dan habitat dari jenis-jenis Styphelia yang 
terdapat di Kawasan Malesia diuraikan dalam Tabel 2. 

Jika mengacu pada pembagian wilayah geografi 
Papuasia menurut Womersley (1978), maka pulau Waigeo 
termasuk ke dalam wilayah region Vogelkoop. Wilayah ini 
mencakup kawasan Kepala Burung Papua, serta beberapa 
pulau di sekitarnya, seperti Salawati, Batanta, Misool, 
Waigeo, Gag, Gam, dan Kawe. Sebagaimana diketahui, 
wilayah Papua secara umum memiliki hubungan dengan 
daratan Australia. Hal ini berkaitan dengan proses 
pembentukan muka bumi jutaan tahun yang lalu. Kondisi 
geologi dan geografi wilayah Papua saat ini merupakan 
hasil dari pertemuan pergerakan lempeng Australia ke arah 
utara dengan lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat 
daya. Akibat yang ditimbulkan dari tumbukan antara 
keduanya adalah terbentuknya deretan pegunungan di 
Papua bagian tengah. Sementara di bagian Kepala Burung 
terbentuk busur kepulauan gunung api (Awewa volkanic 
group) yang salah satunya adalah pulau Waigeo (Smith, 

Gambar 2. Sebaran Styphelia abnormis di kepulauan Malesia.
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1990 dalam McGinley, 2007). Akibat lain yang ditimbulkan 
dari tumbukan tersebut adalah terbentuknya pola batuan 
yang khas akibat pengangkatan ataupun penghujaman 
lempeng. Hal ini yang menyebabkan kondisi tanah dan 
batuan di pulau Waigeo menjadi unik, karena pada 
beberapa lokasi terbentuk area yang tersusun atas batuan 
ultramafik. Daerah ultramafik atau disebut juga daerah 
serpentine atau ultrabasa adalah wilayah yang didominasi 
dengan batuan dengan perbandingan kandungan 
magnesium dan kalsium yang tinggi. Tanahnya memiliki 
kandungan logam yang tinggi sehingga sangat sulit untuk 
ditumbuhi vegetasi (Sudarmono, 2007).  

Lokasi tanah ultramafik di Indonesia selain di Papua, 
juga terdapat di Sumatera, Kalimantan, Halmahera, Timor, 
Sumba, dan Sulawesi, namun daerah ultramafik terluas di 
Indonesia, bahkan di dunia adalah Sulawesi Tengah bagian 
timur dan Sulawesi Tenggara dengan luas sekitar 8.000 
km2 (Whitten et al., 1987). Sudarmono (2007), 
mengemukakan bahwa terbentuknya pulau atau kepulauan 
yang memiliki kandungan logam yang tinggi akibat proses 
tumbukan antar lempeng benua, merupakan salah satu 
faktor yang dapat menyebabkan sifat endemisitas 

tumbuhan. Hanya jenis-jenis tumbuhan yang mampu 
beradaptasi saja yang akan mampu tumbuh.  

Styphelia abnormis, tumbuh di pulau Waigeo sebagai 
suatu komunitas yang unik. Keunikannya adalah karena 
jenis ini hanya dijumpai pada daerah terbuka dan kering, 
dengan tempat tumbuh berupa batu padas ultramafik pada 
ketinggian tempat hingga 1000 m dpl. Di lokasi penelitian 
sangat umum dijumpai dalam suatu komunitas yang jelas 
terlihat sebagai suatu hamparan semak tersendiri pada 
dataran rendah pada ketinggian 50-80 m dpl. Sebagai 
pembanding, marga Styphelia umumnya dijumpai pada 
daerah-daerah pegunungan yang tinggi pada zone sub 
alpin hingga ketinggian 3900 m dpl. Biasanya Styphelia
dijumpai bersama jenis Rhododendron, Vaccinium, dan
Gaultheria dari suku Ericaceae (Womersley, 1978). Di 
Sulawesi, Styphelia dijumpai tumbuh pada beberapa 
gunung. Di gunung Rantemario, jenis ini dijumpai bersama 
dengan Decaspermum (Myrtaceae), Hedyotis (Rubiaceae), 
dan Gaultheria (Ericaceae) pada ketinggian 3200 m dpl. 
Sementara di gunung Lampobatang, S. abnormis tumbuh
pada ketinggian 2000 m dpl (Whitten et al., 1987). Keadaan 
lingkungan seperti ini menjadikan habitat S. abnormis di CA  

Tabel 2. Jenis-jenis Styphelia dan penyebarannya di kawasan Malesia (Sleumer,1964). 

Sub marga Jenis Habitus Distribusi Habitat, keterangan 
Leucopogon Styphelia abscondita J.J.S. Semak tegak, 1-

1,5 m 
Malesia: Nugini barat (Dorman 
top)

Tempat kering terbuka, mendekati puncak, 
3250 m dpl. Berbunga Oktober 

Styphelia malayana (Jack.) 
SPR. var malayana 

Semak atau 
pohon kecil, 
tinggi 5 m 

Indo-Cina bagian selatan, 
Burma, Thailand selatan. 
Malesia: Semenanjung 
Malaya, Sumatra (Tapanuli, 
pantai Barat), Bangka, 
Belitung, Riau, Kepulauan 
Anambas, Borneo dan 
Kepulauan Karimata 

Tebing atau padas terbuka, pantai berbatu 
berpasir, tepi pantai, hutan kerangas pada 
tanah berpasir, pada ketinggian hingga 
1800 m dpl. Di G. Kinabalu pada ketinggian 
2745 m dpl. Asosiasi dengan Baeckea
frutescens dan Leptospermum. Berbunga: 
Januari-Desember, puncak pada Juli-
Agustus. Polinator: Hymenoptera 

Styphelia malayana (Jack.) 
SPR. var novoguinensis Sleum 

Semak atau 
pohon kecil, 
tinggi 5 m 

Malesia: Nugini (lereng selatan 
Pegunungan Cycloop di atas 
Kotanica).

Padang rumput di ketinggian 600-700 m dpl, 
tanah laterit. Asosiasi dengan 
Xanthostemon brassii Merr & Perry dan 
Stenocarpus moorei F.v. M. 

Styphelia suaveolens (Hook.f.) 
Warb. 

Semak pendek, 
tinggi 0,5 m 

Australia (S. Queensland, New 
South Wales, NE Victoria, 
Tasmania), Selandia Baru. 
Malesia: Kepulauan Solomon 
(termasuk Bouganville), 
Nugini, Borneo (Belud dan 
Kinabalu), Kepulauan Sunda 
Kecil, Sulawesi Tengah dan 
Tenggara, dan Filipina (Luzon, 
Negros, Mindanau). 

Di Timor tumbuh di bawah tegakan 
Eucalyptus dan Podocarpus pada 
ketinggian 1800-3000 m dpl. Di Sulawesi, 
Borneo, dan Nugini dijumpai tumbuh di 
hutan pegunungan sebagai semak, hutan 
pegunungan alpine, padang rumput terbuka, 
pada daerah kering berbatu padas pada 
ketinggian 2000-4700 m dpl. Berbunga: 
Januari-Desember. 

Styphelia javanica (De Vriese) 
J.J.S.

Semak menjalar 
dengan cabang 
yang banyak, 
tinggi 10-30 cm.

Malesia: Jawa Timur (G. 
Penanggungan, G. Arjuno, G. 
Kawi, G. Jang) 

Tanah berbatu dan berpasir, kering, dekat 
kawah, dan biasanya dijumpai pada hutan 
Casuarina, pada ketinggian 1650-3350 m 
dpl.

Styphelia forbesii Sleum Semak tegak Malesia: Timor (lereng timurG. 
Telulah), Alor 

Tumbuh di hutan Eucalyptus pada 
ketinggian 1000-1220 m dpl. Berbunga 
April-Mei. 

Styphelia acuminata (R.Br.) 
SPR.

Semak pendek, 
tinggi sekitar 
30-40 cm. 

Australia bagian utara. 
Malesia: Kepulauan Sunda 
Kecil (Wetar). 

Tumbuh pada hutan Eucalyptus pada 
daerah vulkanik yang kering di ketinggian 
150-550 m dpl. Berbunga: Februari. 

Stypelia abnormis (Sond.)
J.J.S

Semak tegak 
dengan tinggi 1-
1,5 m. 

Malesia: Borneo utara 
(termasuk Balambangan), 
Sulawesi Tenggara 
(Kabaena), Maluku (Seram, 
Talaud, Sula, Buru, Ambon), 
Nugini (Waigeo dan Gebe). 

Tumbuh pada vegetasi xeromorfik di tanah 
lempung merah mengandung nikel dan 
khrom di Waigeo: di tempat terbuka, pada 
tanah berbatu, di kelerengan, ketinggian 1-
1000 m dpl. Berbunga: Januari-Desember. 

Cyatoides Styphelia brassii Sleum Semak berkayu 
tinggi hingga 6 
m.

Malesia: Nugini bagian teng-
gara (Milne Bay, G. Maneao, 
Simpson, dan Diriwa). 

Tumbuh di hutan berlumut tebal dan 
berbatu di ketinggian 2600-2900 m dpl. 
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Waigeo Timur menjadi khas. Meskipun secara umum 
marga Styphelia tumbuh di daerah pegunungan dan 
dataran tinggi, ternyata S. abnormis di Kawasan CA 
Waigeo Timur juga dijumpai tumbuh di dataran rendah. Jika 
dilihat dari keadaan substrat tempat tumbuhnya, secara 
keseluruhan umumnya marga Styphelia tumbuh pada tanah 
yang miskin hara, tanah berbatu vulkanik, padas dan 
ultrabasa. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kondisi 
lingkungan semacam itu merupakan habitat bagi S.
abnormis.

Pada Gambar 2, terlihat bahwa penyebaran jenis ini 
terletak di daerah atau garis patahan benua. Hal ini 
mengindikasikan bahwa penyebarannya terletak pada 
daerah-daerah yang dipengaruhi oleh perubahan tektonik 
bumi yang terbentuk akibat pergerakan lempeng muka 
bumi. McGinley (2007), menyatakan bahwa wilayah di 
sebelah utara Nugini merupakan daerah yang sangat aktif 
pergerakan tektoniknya. Hal ini berkaitan dengan sejarah 
perkembangan geologis kawasan ini yang sangat 
kompleks. Permukaan geologi di kawasan ini didominasi 
oleh sedimentasi batuan dan alluvium, dengan sebagian 
besar area tersusun berupa daerah limestone (kapur) atau 
ultramafik. Daerah tersebut meliputi wilayah sekitar Sorong, 
pulau Waigeo dan pulau Misool.  

Kemelimpahan individu Styphelia abnormis
Pengamatan terhadap kondisi lingkungan di bukit 

Manitalu menunjukkan bahwa umumnya S. abnormis 
melimpah pada daerah-daerah terbuka di puncak ataupun 
punggung bukit. Kerapatan individu S. abnormis di lokasi 
penelitian sebesar 2,375 individu/m2. Dalam setiap luasan 1 
m2 dijumpai individu S. abnormis sebanyak 2-3 individu. 
Nilai kemelimpahan ini cukup tinggi untuk satu jenis 
tumbuhan. Nilai presence-nya (kehadiran jenis dalam suatu 
komunitas) di lokasi penelitian mencapai 90%, sehingga 
dimasukkan dalam tingkat selalu ada (Kusmana dan 
Istomo, 1995). Hal ini sangat dimungkinkan karena 
pencacahannya dilakukan pada lokasi yang memang 
sebagai tempat tumbuhnya. Hasil ini dapat pula 
menunjukkan bahwa S. abnormis merupakan jenis yang 
dominan di lokasi penelitian. Hampir tidak dijumpai jenis 
tumbuhan lain yang memiliki perawakan yang tinggi atau 
berhabitus pohon di lokasi ini.  

Jika mengacu pada karakter tumbuhan yang mampu 
tumbuh di daerah ultramafik menurut Sudarmono (2007), 
maka S. abnormis memiliki karakter yang serupa. Karakter-
karakter tersebut adalah: (i) Memiliki ukuran daun yang 
sempit. S. abnormis memiliki daun berbentuk lanset 
menggaris, dengan ukuran daun sekitar panjang 7-18 mm 
dan lebar 2-3 mm. (ii) Memiliki perawakan yang pendek 
atau lebih kecil. Perawakan S. abnormis berupa semak 
dengan tinggi hanya sekitar 1-1,5 meter. (iii) Sistem 
perakarannya berkembang hanya pada sekitar lapisan 
tanah permukaan. 

Kemelimpahan jenis ini semakin berkurang pada lokasi 
lereng bukit yang mulai terdapat pohon-pohon besar. Hal ini 
dikarenakan kondisinya telah mulai ternaungi oleh tajuk-
tajuk pohon tersebut sehingga tidak terkena sinar matahari 
penuh. Hasil pengamatan di lapangan menunjukan bahwa 
petak-petak pengamatan yang dibuat pada daerah lereng 
bukit, jumlah individu S. abnormis yang terhitung lebih 
sedikit dibandingkan pada petak pengamatan yang dibuat 
di puncak bukit. Perbedaan kondisi di antara keduanya 
yang mudah terlihat adalah kondisi pencahayaan sinar 
matahari serta kondisi serasah atau humus di atas 
permukaan tanah. Petak-petak pengamatan di daerah 
puncak bukit mendapatkan sinar matahari penuh, karena 

tidak ada pohon besar yang menaunginya. Sementara 
petak-petak pengamatan yang terdapat di lereng bukit tidak 
mendapatkan sinar matahari penuh, karena terhalang oleh 
naungan tajuk pohon besar yang tumbuh di tempat 
tersebut. Kondisi humus atau serasah pada petak-petak 
pengamatan yang terdapat di lereng bukit lebih tebal 
dibandingkan pada petak-petak pengamatan di puncak 
bukit. Bahkan di puncak bukit hampir tidak dijumpai 
tumpukan serasah atau humus yang tebal.  

Beberapa lokasi lain di sekitar tempat penelitian yang 
juga dijumpai populasi S. abnormis adalah di puncak bukit 
Manitalu, dengan kondisi tanah berpasir, berhumus, banyak 
serasah daun, agak terbuka, 74 m dpl., (0o5’45,1’’ LS 
130o43’32,8’’ BT), dan tepi hutan bukit Kaninau, Waifoi, 
pada tanah berbatu, berhumus tebal, berserasah, agak 
terbuka, 52 m dpl., (0o6’18’’ LS 130o42’59’’ BT).  

Habitat Styphelia abnormis di pulau Waigeo 
S. abnormis dapat tumbuh pada daerah-daerah dengan 

ketinggian dari 0-1000 m dpl. (Sleumer, 1964). Jenis ini
tumbuh sebagai vegetasi xeromorfik di tanah yang 
mengandung nikel dan khrom, seperti di pulau Waigeo. 
Sementara di Maluku jenis ini tumbuh pada tempat-tempat 
terbuka di kelerengan dengan tanah berbatu. Jenis ini 
tumbuh juga di bebatuan metamorfik atau crystalline
schists, seperti di pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara 
(Sleumer,1964; Heads, 2003). Pulau Waigeo secara umum 
merupakan suatu kawasan yang tersusun atas batuan 
ultramafik yang terbentuk akibat pergerakan daratan pada 
jutaan tahun lalu (McGinley, 2007; Head, 2003). Bebatuan 
ultramafik tersebut menyediakan persediaan nikel yang 
cukup melimpah. Kondisi curah hujan di pulau Waigeo, dari 
stasiun pengamatan cuaca di Saunek tercatat 1500 
mm/tahun dengan 2-4 bulan kering. Bulan basahnya terjadi 
dari April-September (Webb, 2004). Hasil pengukuran 
parameter lingkungan di lokasi penelitian adalah sebagai 
berikut: suhu udara 29-30oC, kelembaban udara 96% dan 
pH tanah 6,8. Kondisi penutupan tajuknya terbuka, tidak 
dijumpai pohon berukuran besar.  

Kondisi dan keadaan lingkungan ini berpengaruh 
terhadap kondisi vegetasinya. Jika mengacu pada tipe 
vegetasi yang dikemukakan oleh Darnaedi et al. (2006), 
maka kondisi habitat S. abnormis pada daerah penelitian ini 
termasuk dalam tipe vegetasi hutan dataran rendah 
ultrabasa (lowland ultrabasic forest vegetation). Kondisi 
lingkungannya dicirikan dengan (i) batuan induk berupa 
bebatuan ultrabasa dengan kandungan serpentine, (ii) 
lapisan top soil sangat tipis, dengan tanah berwarna 
oranye, (iii) tempat terbuka, pada ketinggian tempat 24 m 
dpl., (iv) jenis-jenis pohonnya mendominasi adalah: 
Ploiarium sessile, Exocarpus latifolius, Gymnostoma 
rumphianum, Decaspermum bracteatum, Ixonanthes 
reticulata, Myrsine rawacensis, sedangkan jenis semak 
yang banyak dijumpai adalah: Myrtella beccarii, Styphelia 
abnormis, dan Dodonaea viscosa.

Webb (2004), juga membuat pengklasifikasian tipe 
vegetasi di kepulauan Raja Ampat. Menurutnya faktor 
substrat/karakter tanah menjadi hal yang mudah digunakan 
sebagai penciri dalam pengelompokan tipe vegetasi selain 
jenis-jenis dari tumbuhannya, walaupun terdapat juga 
beberapa tumbuhan yang keberadaannya tumpang tindih 
pada beberapa tipe vegetasi yang dibuat. Dalam 
klasifikasinya secara garis besar tipe vegetasi di kepulauan 
Raja Ampat dikelompokan menjadi lima tipe besar, yaitu: (i) 
Submontane forest (2 tipe vegetasi), (ii) Lowland and hill 
rain forest on dry land (7 tipe vegetasi), (iii) Grassland, 
scrubland, open ground (2 tipe vegetasi), (iv) Lowland rain 
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forest on wet land (2 tipe vegetasi), dan (v) beach forest (1 
tipe vegetasi).

Habitat S. abnormis di Waigeo dicirikan dengan kondisi 
semak belukar di daerah perbukitan pada tanah ultramafik. 
Jika mengacu pada Webb (2004), maka karakter semacam 
ini dapat dikelompokan ke dalam tipe vegetasi scrubland 
open ground on ultrabasic (tipe vegetasi semak belukar 
pada tanah ultrabasa). Dengan kondisi lingkungan 
semacam ini, terutama sifat substrat tanahnya yang 
berpadas, keras dan bersifat ultramafik menyebabkan 
lingkungan ini menjadi pembatas bagi pertumbuhan jenis-
jenis vegetasi di atasnya (Sudarmono, 2007). Dua 
pendapat klasifikasi tipe vegetasi di Waigeo (Darnaedi et 
al., 2006; Webb, 2004), menunjukkan persamaan habitat S.
abnormis, yaitu karakter tempat tumbuh S. abnormis yang 
berupa tanah ultramafik. Hal ini dapat mengindikasikan 
bahwa S. abnormis merupakan salah satu jenis tumbuhan 
yang mampu tumbuh dan beradaptasi pada kondisi tanah 
semacam itu.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka faktor edafik 
merupakan faktor ekologi yang berpengaruh terhadap S.
abnormis di pulau Waigeo. Tumbuhan ini merupakan salah 
satu jenis yang mampu hidup dan tumbuh pada kondisi 
lingkungan dengan tanah ultramafik. Kemelimpahan 
individu jenis ini yang mencapai 2,375 individu/m2 dapat 
menjadi satu indikasi bahwa S. abnormis adalah jenis 
tumbuhan yang khas dan mampu tumbuh pada substrat 
berbatu padas dengan sifat ultrabasa atau ultramafik.  

KESIMPULAN  

Sebagian wilayah di kawasan Cagar Alam Waigeo 
Timur terdiri atas daerah dengan kondisi tanah berupa 
tanah ultramafik. Tanah ultramafik bersifat tandus, tidak 
subur, bersifat basa dan berupa tanah berbatu dengan 
kandungan logam yang sangat tinggi. Hanya sedikit 
tumbuhan yang mampu hidup di daerah tersebut. Styphelia 
abnormis merupakan salah satu jenis tumbuhan yang 
dijumpai tumbuh pada tanah ultramafik di CA Waigeo 
Timur. Adaptasi jenis ini terhadap kondisi tanah ultramafik 
dicirikan dengan bentuk perawakannya yang pendek 
berupa semak, bentuk daun yang kecil serta perakarannya 
yang tidak dalam. Dari inventarisasi individu S. abnormis di
bukit Manitalu, kawasan CA Waigeo Timur diperoleh nilai 
kerapatan 2,375 individu/m2 dan nilai frekuensi 90%. 
Berdasarkan pada nilai parameter ini menunjukkan bahwa 
jenis ini tergolong selalu ada. 
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ABSTRACT  

The objective of this study was to found on composition and structure of vegetation of upstream Cianjur Watersheds at the montane zone 
Mt. Gede Pangrango National Park. Research sampling conducted by using plot method placed purposive random sampling at research
location with increase elevation equal to 300 m from sea level. Every 300 m elevation level, were taken 10 sample plots so that up to 1600-
2400 (montane zone) totalize plot were 30. Measured parameter cover density, frequency, dominancy, Important Value Index (IVI),
Diversity Index (H'), and Evenness (E). The subdividing pattern plot had been done through cluster analysis. Result of research indicate 
that species puspa (Schima wallichii) and rasamala (Altingia excelsa) were two species with highest Important Value Index, so that both 
species considered to be dominant the community. The species diversity index (H’) equal to 3.78 categorized to high, but the evenness 
value (E) was categorized to low (1.26). The phenomena happened because the distribution of species was heterogeneous. The Cluster
Analysis indicated that there were three sub-groups which can be categorized as sub-zone in sub-montane zone were the sub-zone lower, 
middle and high. 
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PENDAHULUAN 

Taman Nasional (TN) Gunung Gede Pangrango (TNGP) 
merupakan salah satu dari enam cagar biosfer di Indonesia 
yang telah diresmikan oleh MAB UNESCO pada tahun 
1977. Peresmian tersebut dilakukan bersamaan pada 
empat cagar biosfer, yaitu: TN Gunung Gede Pangrango  
(15.196 ha), TN Tanjung Putting (415.040 ha), TN Lore 
Lindu (229.000 ha), dan TN Komodo (173.300 ha). Sebagai 
cagar biosfer, TNGP diarahkan untuk melayani perpaduan 
tiga fungsi, yaitu: (i) kontribusi konservasi lansekap, 
ekosistem, jenis dan plasma nutfah, (ii) menyuburkan 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan baik secara 
ekologi maupun budaya, dan (iii) mendukung logistik untuk 
penelitian, pemantauan, pendidikan dan pelatihan yang 
terkait dengan masalah konservasi dan pembangunan 
berkelanjutan di tingkat lokal, regional, nasional maupun 
global (Soejito dan Rustiami, 2003).  

Berkaitan dengan ketiga fungsi di atas, keberadaan 
TNGP sebagai lokasi atau objek penelitian, pendidikan dan 
pelatihan telah dirasakan manfaatnya sejak jaman 
penjajahan Belanda sampai sekarang. Khusus untuk 
bidang penelitian, kemajuan yang sangat berarti telah 
ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan penelitian oleh 
berbagai kalangan baik di dalam maupun di luar negeri. 

Laporan penelitian yang tercatat hingga tahun 2003 telah 
mencapai jumlah sekitar 8000 penelitian mencakup 
berbagai aspek dalam kawasan TNGP dan diperkirakan 
masih banyak penelitian lain yang belum terekam dalam 
laporan tersebut. Keberadaan TNGP sangat penting artinya 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya. 

Meskipun jumlah penelitian yang telah dilakukan di 
kawasan TNGP mencapai ribuan, tetapi gambaran 
menyeluruh dan permasalahan yang ada dalam kawasan 
TNGP belum terungkap seluruhnya. Penelitian ini mencoba 
mengungkapkan struktur dan komposisi vegetasi khusus-
nya yang berhabitus pohon pada zona montana dalam 
kawasan TNGP. Penelitian seperti ini penting artinya 
karena kehadiran vegetasi yang berupa pohon pada suatu 
landskap umumnya akan memberikan dampak positif bagi 
keseimbangan ekosistem dalam skala yang lebih luas. 
Secara umum peranan vegetasi dalam suatu ekosistem 
terkait dengan pengaturan keseimbangan karbon dioksida 
dan oksigen di udara, perbaikan sifat fisik, kimia dan 
biologis tanah, pengaturan tata air tanah, dan lain-lain. 
Meskipun secara umum kehadiran vegetasi pada suatu 
area memberikan dampak positif, tetapi pengaruhnya 
bervariasi tergantung pada struktur dan komposisinya. 
Sebagai contoh vegetasi secara umum akan mengurangi 
laju erosi tanah, tetapi besarnya penurunan laju erosi tanah 
tergantung pada struktur dan komposisi tumbuhan yang 
menyusun formasi vegetasi daerah tersebut. 

Kawasan TNGP merupakan daerah hulu beberapa DAS 
(daerah aliran sungai) yang termasuk kawasan konservasi 
sehingga secara teori tidak dapat diubah fungsinya menjadi 
bentuk pemanfaatan lahan lainnya. Meskipun demikian 
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penebangan kayu secara liar oleh masyarakat untuk 
memperoleh kayu bakar masih terjadi. Analisis vegetasi 
penting dilakukan dalam penelitian ini antara lain untuk 
mengungkapkan bagaimana struktur dan komposisi 
vegetasi, khususnya yang berhabitus pohon dalam TNGP. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama enam bulan 
pada zona montana di Taman Nasional Gunung Gede-
Pangrango (TNGP). Bahan-bahan serta peralatan yang 
digunakan selama pelaksanaan penelitian antara lain peta 
dasar berupa citra landsat TM, GPS, clinometer Suunto, 
altimeter, termometer, ombrometer, higrometer sling, dan 
lain-lain. Sampling dilakukan berdasarkan ketinggian 
tempat (khususnya pada zona montana elevasi 1600-2400 
m dpl.). Penempatan kuadrat dilakukan secara acak dengan 
pertimbangan variasi kenaikan ketinggian tempat sekitar 
300 m dpl. (purposive random sampling). Pada setiap 
rentang kenaikan ketinggian 300 m dpl. tersebut dipilih 
masing-masing 10 plot sebagai sampel penelitian sehingga 
untuk zona montana terdapat 30 plot berukuran 20x20 m2.
Pengukuran parameter ekologi yang menggambarkan 
struktur dan komposisi pohon meliputi kerapatan, frekwensi, 
dominansi, indeks nilai penting masing-masing pohon, pola 
penyebaran jenis, indeks keanekaragaman jenis dan 
kemerataan masing-masing jenis pohon di lokasi penelitian. 
Untuk membandingkan vegetasi pohon pada setiap plot, 
maka analisis dilanjutkan dengan analisis klaster. 

Pengukuran kerapatan mutlak, kerapatan relatif, 
frekwensi mutlak, frekwensi relatif, dominasi mutlak, 
dominasi relatif dan indeks nilai penting masing-masing 
pohon dilakukan setelah data lapangan dikumpulkan 
melalui metode kuadrat. Perhitungan dilakukan dengan 
rumus dan prosedur yang terdapat dalam Mueller-Dombois 
dan Ellenberg (1974) serta Setiadi et al. (1989). 

Pengukuran kerapatan mutlak dan kerapatan relatif 
masing-masing pohon dilakukan setelah data lapangan 
dikumpulkan melalui metode kuadrat. Nilai kerapatan 
mutlak dan kerapatan relatif masing-masing jenis 
ditentukan dengan rumus berikut: 

Jumlah pohon per jenis
Kerapatan mutlak jenis i (KMi) = -------------------------------- (ph/ha)

Luas plot contoh

Kerapatan mutlak jenis
Kerapatan relatif jenis i (KRi) = --------------------------------- x 100%

Jumlah kerapatan jenis

Pengukuran nilai frekwensi mutlak dan frekwensi relatif 
masing-masing jenis dilakukan dengan rumus berikut: 

Jumlah plot yang diduduki jenis i
Frekwensi mutlak jenis i (FMi) = -------------------------------------------x 100%

Jumlah plot seluruhnya

Frekwensi mutlak jenis i
Frekwensi relatif jenis i (FRi) = -------------------------------------- x 100%

Total frekwensi seluruh jenis

Pengukuran nilai dominasi mutlak dan dominasi relatif 
masing-masing jenis dilakukan dengan rumus berikut: 

Luas bidang dasar jenis
Dominasi mutlak jenis i (DMi) = --------------------------------- (m2/ha)

Luas plot contoh

Dominasi mutlak jenis i
Dominasi relatif jenis i (DRi) = --------------------------------- x 100%

Total DM seluruh jenis

INP masing-masing jenis dihitung dengan cara 
menjumlahkan nilai kerapatan relatif, frekwensi relatif dan 
dominasi relatif masing-masing jenis. Rumus yang 
digunakan adalah: 

INPa = KRa + FRa + DRa

INP = Indeks nilai penting jenis tertentu 
KR = Nilai kerapatan relatif jenis tertentu  
FR = Nilai frekwensi relatif jenis tertentu 
DR = Nilai dominasi relatif jenis tertentu 

Penentuan pola distribusi masing-masing jenis dengan 
menggunakan rasio antara rata-rata ( X ) dan standar 
deviasi (SD) dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika nilai SD/ X  = 1 maka terdistribusi acak (random) 
Jika nilai SD/ X  > 1 maka terdistribusi mengelompok 
Jika nilai SD/ X  < 1 maka terdistribusi secara reguler 
Perhitungan indeks keanekaragaman jenis (H’) dan 

indeks kemerataan (E) dengan menggunakan persamaan: 

H’ = -
s

i N
ni

N
ni

1
))(ln(  ........................................ (c.1)

E = H’/log S ..................................................... (c.2) 

ni = INP jenis ke i, N = Total INP seluruh jenis, S = 
Jumlah jenis (Southwood dan Henderson, 2000). 

Analisis klaster menggunakan program STATISTIKA 
Module Switcher versi 6.0 dengan pilihan jarak Euclid 
(Euclidean distance).

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kurva jenis area yang dilakukan pada 
lokasi penelitian, maka ditetapkan ukuran kuadrat yang 
digunakan adalah 20 m x 20 m atau seluas 400 m2. Pada 
zona montana disebarkan 30 plot pengamatan dan hasilnya 
menunjukkan bahwa terdapat 63 jenis pohon yang 
ditemukan. Hasil perhitungan kerapatan, kerapatan relatif, 
frekwensi, frekwensi relatif, dominasi, dominasi relatif dan 
indeks nilai penting disajikan pada Tabel 1. Data tersebut 
menunjukkan komposisi dan struktur tumbuhan yang 
nilainya bervariasi pada setiap jenis karena adanya 
perbedaan karakter masing-masing pohon. Menurut 
Kimmins (1987), variasi struktur dan komposisi tumbuhan 
dalam suatu komunitas dipengaruhi antara lain oleh fenologi 
tumbuhan, dispersal dan natalitas. Keberhasilannya 
menjadi individu baru dipengaruhi oleh vertilitas dan 
fekunditas yang berbeda setiap jenis sehingga terdapat 
perbedaan struktur dan komposisi masing-masing jenis. 

Nilai kerapatan setiap jenis yang terdapat pada Tabel 1. 
menunjukkan bahwa terdapat variasi yang mencolok 
mengenai kerapatan 63 jenis yang ditemukan. Jumlah 
individu atau pohon dari 63 jenis tersebut adalah 966 
dengan nilai kerapatan terendah sebesar 3 atau 0,312% 
pada tiga jenis, yaitu: ki calung (Octodes paniculata), ki
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Tabel 1. Nilai INP jenis-jenis pohon yang ditemukan pada zona montana TN Gunung Gede-Pangrango. 

Nama ilmiah Nama daerah KM KR F FM FR DM DR INP 
Schima wallichii Puspa 43 4,465 16 53,33 2,93 100780,8324 14,8619284 22,25754422 
Altingia excelsa Rasamala 35 3,634 15 50 2,747 67927,08729 10,0170586 16,39878699 
Podocarpus neriifolius Ki putri  49 5,088 19 63,33 3,48 31747,16812 4,68168528 13,2498046 
Dacrycarpus imbricatus Jamuju 39 4,05 15 50 2,747 40141,43438 5,91956933 12,71666631 
Litsea angulata Huru  33 3,427 20 66,67 3,663 29797,1554 4,39412118 11,48391612 
Persea rimosa Huru leneur 41 4,258 20 66,67 3,663 22219,67672 3,27668701 11,19721923 
Geniostoma haemospermum  Ki endog 35 3,634 19 63,33 3,48 24859,99745 3,66604932 10,7803784 
Castanopsis argentea Saninten 41 4,258 16 53,33 2,93 23206,37647 3,42219346 10,61012495 
Schefflera scanden Jangkurang 37 3,842 17 56,67 3,114 23252,27504 3,42896202 10,38467506 
Eurya acuminate Ki merak 32 3,323 16 53,33 2,93 27739,27707 4,09065038 10,34400243 
Trevesia sundaica Panggang 40 4,154 18 60 3,297 18999,93636 2,80187896 10,25226866 
Castanopsis tungeureut Ki tungeureut 35 3,634 19 63,33 3,48 20564,94208 3,03266692 10,146996 
Symplocos spicata Jirak 36 3,738 15 50 2,747 22976,72457 3,3883272 9,873897705 
Castanopsis acuminatissima Riung anak 35 3,634 19 63,33 3,48 18243,36578 2,69030916 9,804638234 
Elaeocarpus obtusus Karulampa 31 3,219 15 50 2,747 23036,22565 3,3971017 9,3634614 
Castanopsis javanica Ki hiur 32 3,323 17 56,67 3,114 16847,07903 2,48440181 8,920904042 
Lithocarpus indutus Pasang bodas 32 3,323 14 46,67 2,564 11976,2632 1,76611328 7,65316496 
Saurauja pendula Ki leho 14 1,454 10 33,33 1,832 13803,45551 2,03556532 5,320857394 
Antidesma tetrandum Ki seer 15 1,558 10 33,33 1,832 7937,905687 1,17058555 4,55971978 
Mischocarpus fuscescens Ki honje [1] 14 1,454 9 30 1,648 5724,831359 0,84422833 3,946370217 
Rauvolfia javanica Ki bentelli 12 1,246 9 30 1,648 6467,799413 0,9537922 3,848249768 
Vernonia arborea Hamerang 11 1,142 9 30 1,648 6874,920451 1,01382945 3,804444855 
Astronia spectabilis Sembung bima 14 1,454 7 23,33 1,282 3442,47168 0,50765375 3,243495273 
Trema orientalis Kurai 7 0,727 6 20 1,099 9650,311821 1,42311033 3,248906547 
Acronychia laurifolia Ki jeruk 13 1,35 7 23,33 1,282 3876,638665 0,57167941 3,203678766 
Macaranga rhizinoides Calik angina 9 0,935 8 26,67 1,465 3818,569428 0,56311606 2,962896967 
Villebrunea rubescens Nangsi 9 0,935 7 23,33 1,282 4964,124346 0,73204853 2,948679256 
Laportea stimulans Pulus 9 0,935 7 23,33 1,282 4881,224531 0,72453211 2,941532111 
Litsea resinosa Huru leksa 9 0,935 7 23,33 1,282 4894,123074 0,7217256 2,938356322 
Macropanax dispermum Muncang cina  11 1,142 6 20 1,099 4418,114419 0,65152965 2,892694506 
Eugenia cuprea Ki tembaga 8 0,831 8 26,67 1,465 3028,907343 0,44666633 2,74260507 
Bridelia multiflora Kiyere 8 0,831 7 23,33 1,282 3495,927198 0,51553672 2,628325281 
Toona sureni Surian 8 0,831 7 23,33 1,282 3392,754867 0,50032212 2,613110684 
Cryptocarya tomentosa Huru kunyit 10 1,038 5 16,67 0,916 3718,817614 0,54840588 2,502578396 
Rapanea hasseltii Ki harupat 10 1,038 5 16,67 0,916 3244,399897 0,47844454 2,432617055 
Saurauja reinwardtiana Ki honje [2] 9 0,935 5 16,67 0,916 3131,92058 0,46185746 2,312187817 
Litsea tumentosa Huru meuhmal 7 0,727 7 23,33 1,282 1618,620338 0,23869439 2,247640794 
Homalanthus populneus Kareumbi 7 0,727 5 16,67 0,916 2225,722285 0,328222239 1,970868421 
Turpinia montana  Ki bancet 8 0,831 4 13,33 0,733 2723,208603 0,4015856 1,964923615 
Hypobathrum frutescens Ki kopi 7 0,727 5 16,67 0,916 2079,753722 0,30669672 1,949342757 
Flacourtia rukam Rukem 8 0,831 4 13,33 0,733 2100,515463 0,30975841 1,873096422 
Turpinia sphaerocarpa Ki bangkong 6 0,623 5 16,67 0,916 2169,40308 0,31991712 1,858720992 
Lithocarpus sundaicus Pasang batu 6 0,623 5 16,67 0,916 2053,821433 0,30287254 1,841676419 
Leptospermum flavescens Kayu puti lembut 6 0,623 5 16,67 0,916 1851,454117 0,27302988 1,811833755 
Ficus ribes Wilen 6 0,623 5 16,67 0,916 1492,458953 0,22008965 1,758893525 
Saurauja cauliflora Ki leho beureum 6 0,623 4 13,33 0,733 2257,381952 0,33289117 1,68854486 
Litsea javanica Huru batu 5 0,519 5 16,67 0,916 1482,038309 0,21855294 1,653514656 
Eugenia densiflora Kopo 5 0,519 5 16,67 0,916 1376,400025 0,20297469 1,63793641 
Elaeocarpus stipularis Janitri badak 5 0,519 5 16,67 0,916 1296,853124 0,19124409 1,626205802 
Eugenia operculata Salam 5 0,519 5 16,67 0,916 1258,909253 0,18564859 1,620610303 
Engelhardia spicata Ki hujan 5 0,519 5 16,67 0,916 1112,861143 0,16411119 1,599072908 
Neonauclea obtuse Cangcaratan 6 0,623 4 13,33 0,733 1620,131729 0,23891727 1,594570966 
Polyosma integrifolia Ki jebug 5 0,519 5 16,67 0,916 1040,075728 0,15337769 1,588339403 
Magnolia blumei Maglid 4 0,415 4 13,33 0,733 1628,006872 0,2400786 1,388047977 
Helicia serrata Lampuni 4 0,415 4 13,33 0,733 1234,249713 0,1820121 1,329981472 
Vibirnum rutescens Ketumpang 4 0,415 4 13,33 0,733 1204,81736 0,17767177 1,325641147 
Lithocarpus elegans Pasang batu 4 0,415 4 13,33 0,733 1071,735395 0,15804647 1,306015841 
Disoxylum excelsum Pingku 5 0,519 3 10 0,549 1470,424462 0,21684027 1,285501621 
Glochidion arborescens Marame 4 0,415 4 13,33 0,733 880,2660046 0,1298109 1,27778027 
Octodes paniculata Ki calung 3 0,312 3 10 0,549 940,4034616 0,13867924 0,999656266 
Decaspermum fruticosum Ki serem 3 0,312 3 10 0,549 742,7294131 0,10952868 0,970505707 
Alstonia scholaris Pulai 3 0,312 3 10 0,549 714,4902633 0,10536431 0,966341342 
Neolitsea javanica Huru gambir 3 0,312 3 10 0,549 703,6718848 0,10376895 0,964745979 
Keterangan: KM = kerapatan mutlak; KR = kerapatan relatif; FM = frekwensi mutlak; FR = frekwensi relative; DM = dominasi mutlak; DR = 
dominasi relative; INP = indeks nilai penting.  

serem (Decaspermum fruticosum), pulai (Alstonia scholaris)
dan huru gambir (Neolitsea javanica). Nilai kerapatan 
tertinggi sebesar 49 atau 5,088% ditemukan pada jenis ki 
putri (Podocarpus neriifolius), selanjutnya puspa (Schima

wallichii) dengan nilai kerapatan sebesar 43 atau 4,465%, 
serta huru leneur (Persea rimosa), saninten (Castanopsis 
argentea) dan panggang (Trevesia sundaica) masing-
masing dengan nilai kerapatan secara berurutan 41 atau 
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4,258%, 41 atau 4,258%, dan 40 atau 4,154%. Oleh karena 
nilai kerapatan suatu jenis menunjukkan jumlah individu 
jenis bersangkutan pada satuan luas tertentu, maka nilai 
kerapatan merupakan gambaran mengenai jumlah jenis 
tersebut pada zona montana. Meskipun demikian nilai 
kerapatan belum dapat memberikan gambaran distribusi 
dan pola penyebaran tumbuhan yang bersangkutan pada 
lokasi penelitian. Gambaran mengenai distribusi individu 
pada suatu jenis tertentu dapat dilihat pada nilai 
frekwensinya sedangkan pola penyebaran dapat ditentukan 
dengan membandingkan nilai tengah jenis tertentu dengan 
varians populasi secara keseluruhan. 

Nilai frekwensi tertinggi ditemukan pada jenis huru 
(Litsea angulata) dan huru leneur masing-masing sebesar 
20 atau 66,67%. Nilai frekwensi tersebut menunjukkan 
kehadiran masing-masing jenis pohon pada total 30 plot 
yang disebarkan di lokasi penelitian. Untuk kedua jenis 
tersebut frekwensinya mencapai 66,67% karena di antara 
30 plot yang disebarkan, 20 plot di antaranya ditemukan 
kedua jenis ini. Nilai frekwensi jenis yang juga tinggi 
ditemukan pada pohon ki putri, ki endog (Geniostoma 
haemospermum), ki tungeureut (Castanopsis tungeureut),
dan riung anak (Castanopsis acuminatissima) masing-
masing dengan nilai frekwensi sebesar 19 atau 63,33%. 
Variasi nilai tersebut sejalan dengan pendapat Greig-Smith 
(1983), bahwa nilai frekwensi suatu jenis dipengaruhi 
secara langsung oleh densitas dan pola distribusinya. 

Berkaitan dengan nilai frakwensi suatu jenis, Kershaw 
(1979) dan Crawley (1986) mengemukakan bahwa 
frekwensi suatu jenis dalam komunitas tertentu besarannya 
ditentukan oleh metode sampling, ukuran kuadrat, ukuran 
tumbuhan dan distribusi spasialnya. Dalam penelitian ini 
pemilihan metode kuadrat dan penempatannya telah 
dilakukan dengan prosedur yang standar sehingga nilai 
frakwensi yang diperoleh diharapkan benar-benar 
menggambarkan kondisi di lapangan. Demikian juga ukuran 
kuadrat yang digunakan telah ditetapkan melalui penerapan 
metode kurva jenis area (Setiadi, 1984), sehingga ukuran 
kuadrat yang digunakan telah sesuai standar yang berlaku. 
Oleh sebab itu kedua jenis yang memiliki nilai kerapatan 
dan frakwensi tertinggi, puspa dan rasamala (Altingia 
excelsa), termasuk jenis yang memiliki kemampuan 
adaptasi yang baik terhadap kondisi lingkungan.  

Distribusi tumbuhan pada suatu komunitas tertentu 
dibatasi oleh kondisi lingkungan dalam arti luas. Beberapa 
jenis dalam hutan tropika teradaptasi dengan kondisi di 
bawah kanopi, pertengahan, dan di atas kanopi yang 
intensitas cahayanya berbeda-beda (Balakrishnan et al.,
1994). Keberhasilan setiap jenis untuk mengokupasi suatu 
area dipengaruhi oleh kemampuannya beradaptasi secara 
optimal terhadap seluruh faktor lingkungan fisik 
(temperature, cahaya, struktur tanah, kelembaban dan lain-
lain), faktor biotik (interaksi antar jenis, kompetisi, 
parasitisme dan lain-lain) dan faktor kimia yang meliputi 
ketersediaan air, oksigen, pH, nutrisi dalam tanah dan lain-
lain yang saling berinteraksi (Krebs, 1994).  

Nilai dominasi masing-masing jenis juga bervariasi dari 
yang terendah sebesar 703,672 untuk jenis huru gambir 
sampai dengan dominasi tertinggi sebesar 100.780,832 
pada jenis puspa. Nilai dominasi masing-masing jenis 
dihitung berdasarkan besarnya diameter batang setinggi 
dada, sehingga besarnya nilai dominasi juga dipengaruhi 
oleh kerapatan jenis dan ukuran rata-rata diameter batang 
masing-masing pohon pada jenis yang sama. Jenis puspa 
memiliki nilai dominasi tertinggi karena rata-rata ukuran 
diameter batang masing-masing pohon puspa lebih tinggi 
dari jenis lainnya. Khusus untuk jenis ki putri yang memiliki 

nilai kerapatan dan frekwensi yang lebih tinggi dari jenis 
puspa, namun nilai dominasinya lebih rendah karena 
diameter batangnya lebih kecil daripada jenis puspa. 

Indeks nilai penting merupakan hasil penjumlahan nilai 
relatif ketiga parameter (kerapatan, frekwensi dan 
dominasi) yang telah diukur sebelumnya, sehingga nilainya 
juga bervariasi. Nilai INP tertinggi ditemukan pada jenis 
puspa sebesar 22,26, diikuti rasamala dengan INP sebesar 
16,4. Beberapa jenis lainnya yang memiliki INP tinggi atau 
lebih dari 10% adalah ki putri (13,25), jamuju (12,72), huru 
(11,48) dan huru leneur (11,19), ki endog (10,78), saninten 
(10,61), jangkurang  (10,39), ki merak (Eurya acuminate)
(10,34), panggang  (10,25), dan ki tungeureut (10,14). 

Menurut Sundarapandian dan Swamy (2000), indeks 
nilai penting merupakan salah satu parameter yang dapat 
memberikan gambaran tentang peranan jenis yang 
bersangkutan dalam komunitasnya atau pada lokasi 
penelitian. Jenis puspa dan rasamala merupakan dua jenis 
yang mendominasi daerah hulu DAS Cianjur pada zona 
montana karena memiliki nilai INP tertinggi. Kehadiran 
suatu jenis pohon pada daerah tertentu menunjukkan 
kemampuan pohon tersebut untuk beradaptasi dengan 
kondisi lingkungan setempat, sehingga jenis yang 
mendominasi suatu areal dapat dinyatakan sebagai jenis 
yang memiliki kemampuan adaptasi dan toleransi yang 
lebar terhadap kondisi lingkungan. Berdasarkan nilai 
frekwensi masing-masing jenis pohon, dapat diketahui 
bahwa puspa ditemukan pada 16 plot atau menduduki 
sekitar 53,33% dari total plot yang ada. Nilai tersebut lebih 
rendah dibandingkan dengan jenis ki putri, huru dan huru 
leneur, masing-masing dengan nilai frekwensi sebesar 
63,33% dan 66,67% dari total plot yang diamati. 

Jenis pohon rasamala yang memiliki diameter batang 
besar dan merupakan lapisan emergen, diperkirakan 
tumbuh terlebih dahulu pada lokasi penelitian setelah 
letusan dahsyat gunung Gede yang terakhir kali terjadi 
pada tahun 1886. Letusan tersebut mengakibatkan 
sebagian besar kawasan hutan di gunung Gede dan 
sekitarnya mati hangus dan tidak menyisakan propagul 
tumbuhan yang hidup sebelumnya, sehingga proses 
suksesi yang terjadi merupakan suksesi primer. Fakta yang 
mendukung asumsi ini adalah bahwa rasamala merupakan 
jenis pohon yang dominan di sekitar lokasi dan memungkin-
kan untuk mengalami dispersal ke dalam lokasi TNGP. 

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

Laporan penelitian terdahulu mengemukakan kondisi 
vegetasi pohon pada lokasi Kebun Raya Cibodas dengan 
ketinggian 1450-1500 m dpl. bervariasi dengan kerapatan 
tinggi. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan 
bahwa pohon-pohon yang dominan di lokasi tersebut 
adalah rasamala yang merupakan jenis emergen dengan 
tinggi mencapai 62-81 m, ki hiur (Castanopsis javanica)
dengan tinggi mencapai 58 m, puspa dengan tinggi 
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mencapai 45 m, Villebrunea rubescens dan beberapa jenis 
yang tergolong dalam familia Fagaceae pada strata yang 
lebih rendah di bawahnya (Jacobs, 1981). Whitmore (dalam
Lugo dan Lowe, 1995), lebih jauh mengemukakan bahwa 
struktur dan komposisi hutan sangat dipengaruhi oleh 
adanya gangguan baik yang bersifat alami maupun 
antropogenik. Kedua hal tersebut dapat dibuktikan melalui 
analisis yang bersifat arkeologis terhadap lingkungan hutan. 
Metode tersebuit dianggap efektif untuk memprediksi 
gangguan yang terjadi terhadap kawasan hutan tertentu 
selama 200 tahun sebelumnya. 

Sampling yang dilakukan dengan menggunakan metode 
kuadrat serta penempatan plot secara acak purposif 
menurut ketinggian tempat diharapkan akan memberikan 
gambaran umum mengenai distribusi jenis pohon di lokasi 
berdasarkan ketinggian tempat. Jenis-jenis yang memiliki 
INP tertinggi terutama yang juga memiliki nilai frakwensi 
yang tinggi merupakan jenis yang menyebar pada 
ketinggian yang cukup merata antara 1600-2400 m dpl. 
Oleh sebab itu jenis-jenis puspa, rasamala, jamuju, huru, 
huru leneur, ki endog, saninten, jangkurang, ki merak, 
panggang, dan ki tungeureut merupakan jenis yang 
memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan 
suhu dan ketinggian dalam rentang zona montana di lokasi 
hulu DAS Cianjur, TNGP. 

Pola penyebaran jenis-jenis pohon yang terdapat pada 
lokasi hulu DAS Cianjur khususnya pada zona montana 
TNGP diperlihatkan pada Tabel 2. Dari 63 jenis pohon yang 
ditemukan pada lokasi penelitian, sebanyak 41 jenis di 
antaranya memiliki pola distribusi spasial mengelompok 
(nilai SD/rerata > 1), sedangkan sisanya sebanyak 22 jenis 
pola distribusi spasialnya reguler (nilai SD/rerata < 1). Di 
antara 63 jenis pohon yang pola distribusi spasialnya 
mengelompok, 5 jenis di antaranya mendekati acak 
sehingga terdistribusi secara mengelompok dan masing-
masing kelompok terdistribusi dengan pola acak dalam 
seluruh lokasi penelitian. Demikian juga untuk 29 jenis 
pohon yang pola distribusi spasialnya reguler, 7 jenis di 
antaranya mendekati acak sehingga pola reguler pada jenis 
tersebut juga terdistribusi secara acak pada seluruh lokasi 
penelitian.  

Hasil tersebut sejalan dengan pandangan Ludwig dan 
Reynolds (1988) bahwa pola penyebaran tumbuhan dalam 
suatu komunitas bervariasi dan disebabkan beberapa faktor 
yang saling berinteraksi antara lain: (i) faktor vektorial 

(intrinsik), yaitu: faktor 
lingkungan internal seperti angin, 
ketersediaan air, dan intensitas 
cahaya, (ii) faktor kemampuan 
reproduksi organisme, (iii) faktor 
sosial yang menyangkut fenologi 
tumbuhan, (iv) faktor koaktif yang 
merupakan dampak interaksi 
intraspesifik, dan (v) faktor 
stokhastik yang merupakan hasil 
variasi random beberapa faktor 
yang berpengaruh. 

Pola distribusi jenis pada 
lokasi penelitian sebagian besar 
mengelompok karena pada 
umumnya biji atau propagul dari 
setiap tumbuhan akan jatuh di 
sekitar pohon induknya, 
sehingga jika kondisi lain 
menunjang maka regenerasi 
berupa anakan baru akan terjadi 
di sekitar pohon induk. Selain itu 
kebutuhan berbagai faktor 

lingkungan untuk suatu jenis pohon adalah sama, maka 
kehadiran pohon tertentu pada suatu areal akan 
memudahkan perkembangan jenis pohon yang sama di 
lokasi tersebut. Jenis pohon yang pola distribusi spasialnya 
mengelompok seperti ini umumnya memiliki agen dispersal 
berupa angin, sehingga jika ukuran buah/biji relatif besar, 
tidak dapat menyebar dalam radius yang lebih jauh. Jenis 
pohon yang pola distribusi spasialnya reguler umumnya 
menyebar dengan bantuan hewan (zookhori) atau manusia 
(antropokhori) sehingga dapat menyebar dengan pola 
reguler pada lokasi penelitian. 

Hasil analisis klaster 30 plot yang terpilih sebagai 
sampel pada lokasi penelitian diperlihatkan pada Gambar 1. 
Oleh karena pengelompokan yang dilakukan menggunakan 
Euclidean distances, maka posisi masing-masing plot pada 
dendrogram sesungguhnya menggambarkan jarak antara 
masing-masing plot tersebut. Plot yang posisinya berdekat-
an dan dihubungkan dengan garis penghubung, menunjuk-
kan bahwa jarak antara kedua plot tersebut lebih dekat 
dibandingkan dengan plot lainnya. Demikian juga sebalik-
nya plot-plot yang posisinya berjauhan dan dihubungkan 
dengan garis yang lebih jauh (nilai Euclidean distances
lebih tinggi) menunjukkan bahwa jenis tersebut memiliki 
jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan jenis lainnya. 

Dendrogram pada Gambar 1. menunjukkan bahwa 
terdapat kecenderungan pemisahan masing-masing plot 
menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok sebelah kiri yang 
terdiri dari plot-plot 29, 30, 27, 26, dan plot 28. Meskipun 
plot-plot tersebut cenderung membentuk kelompok sendiri 
dan memisah dari plot lainnya, tetapi khusus untuk plot 29 
dan 30 sesungguhnya terpisah dengan jarak yang 
mencolok (sekitar 2,8) dibandingkan dengan kelompok plot 
lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi lokasi plot 29 dan 30 
yang telah mendekati zona sub-alpin sehingga kedua plot 
ini merupakan bentuk transisi, dimana jenis-jenis yang 
ditemukan merupakan jenis yang memiliki toleransi yang 
cukup kuat terhadap ketinggian tempat. Kelompok bagian 
tengah terdiri dari plot-plot 21, 23, 19, 20, 22, 24 dan plot 
25; sedangkan kelompok sebelah kanan terdiri dari plot-plot 
15, 11, 13, 9, 7, 8, 17, 6, 3, 2, 14, 12, 16, 5, 18, 4, 10, dan 
plot 1.

Pengelompokan yang terjadi pada 30 plot contoh 
tersebut sesungguhnya memberikan gambaran tentang 
adanya kecenderungan terbentuknya sub-sub zona dalam 
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Gambar 1. Dendogram hasil analisis klaster 30 plot pada zona montana hulu DAS Cianjur, 
Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. 
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zona montana yang berkaitan dengan adanya perubahan 
ketinggian tempat. Kelompok sebelah kanan sesungguhnya 
merupakan plot-plot yang berada pada ketinggian 1600-
2000 m dpl. dan terdiri dari 18 plot, sedangkan kelompok 
bagian tengah merupakan plot yang berada pada 

ketinggian 2100-2200 m dpl. yang 
terdiri dari 7 plot, adapun kelompok 
sebelah kiri merupakan plot yang 
berada pada ketinggian 2200-2400 m 
dpl. yang terdiri dari 5 plot. Oleh sebab 
itu masing-masing kelompok tersebut 
dalam laporan penelitian ini dapat 
diberi nama sub-zona bawah (Tabel 
3.), sub-zona tengah (Tabel 4.) dan 
sub-zona atas (Tabel 5.) pada zona 
montana. 

Kondisi lingkungan pada sub-zona 
montana bawah tidak sama dengan 
sub-zona tengah dan atas. Suhu rata-
rata pada daerah ini berkisar 160C
dengan ketinggian antara 1600-2100 m 
dpl. Kelembaban rata-rata sub-zona 
bawah lebih rendah (90%) 
dibandingkan dengan sub-zona tengah 
dan atas (92%) karena pengaruh 
ketinggian tempat. Vegetasi pada 
wilayah ini lebih rapat dan jumlah jenis 
yang ditemukan mencapai 62 jenis 
pohon  dan 557 individu pohon yang 
tercuplik dalam seluruh plot contoh. 
Jumlah jenis tersebut jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan jumlah pohon 
yang terdapat pada sub-zona tengan 
dan atas pada zona montana ini. 
Sebagian besar jenis yang ditemukan 
pada sub-zona atas dan tengah juga 
ditemukan pada sub-zona bawah, 
kecuali satu jenis pohon, yaitu: pasang 
batu (Lithocarpus sundaicus). Jenis ini 
merupakan salah satu jenis pohon 
yang unik dengan buah keras 
menyerupai buah fic atau berbentuk 
seperti cawan. 

Sub-zona montana tengah berada 
pada ketinggian 2100-2300 m dpl. 
Komposisi vegetasi pada sub-zona 
tengah ini agak berbeda dengan sub-
zona bawah dan atas. Jumlah jenis 
yang ditemukan hanya terdiri dari 29 
jenis dan 271 individu pohon. Beberapa 
jenis yang hanya ditemukan pada sub-
zona bawah dan tidak ditemukan pada 
sub zona tengah ini adalah puspa, ki 
leho (Saurauja pendula), ki honje  [1] 
(Mischocarpus fuscescens), ki bentelli 
(Rauvolfia javanica), hamerang (Vernonia
arborea), sembung bima (Astronia 
spectabilis), nangsi (Villebrunea 
rubescens), pulus (Laportea stimulans), 
huru leksa (Litsea resinosa), ki 
tembaga (Eugenia cuprea), huru beas 
(Acer laurinum), suren (Toona sureni), 
huru meuhmal (Litsea tumentosa),
kareumbi (Homalanthus populneus), ki 
kopi (Hypobathrum frutescens), ki 
bangkong (Turpinia sphaerocarpa), 
kinyare (Bridellia minutiflora), wilen 
(Ficus ribes), ki leho beureum 

(Saurauja cauliflora), huru batu (Litsea javanica), kopo 
(Eugenia densiflora), janitri badak (Elaeocarpus stipularis),
ki hujan (Engerhardia spicata), cangcaratan (Neonauclea 
obtusa), ki jebug (Polyosma integrifolia), maglid (Magnolia 

Tabel 2. Pola penyebaran jenis-jenis pohon yang terdapat pada hulu DAS Cianjur pada 
zona montana TNGP. 

Nama ilmiah X X2 SD Rerata SD/Rerata Distribusi 
Schima wallichii 43 1849 2,1851 1,4333 1,5244588 Mengelompok
Altingia excelsa 35 1225 1,592 1,1667 1,3645321 Mengelompok
Podocarpus neriifolius 49 2401 2,0333 1,6333 1,2448980 Mengelompok
Dacrycarpus imbricatus 39 1521 2,2172 1,3 1,7055704 Mengelompok
Litsea angulata 33 1089 0,9897 1,1 0,8996866 Regular 
Persea rimosa 41 1681 1,3437 1,3667 0,9831792 Regular 
Geniostoma haemospermum  35 1225 1,2471 1,1667 1,0689656 Mengelompok
Castanopsis argentea 41 1681 1,8264 1,3667 1,3364172 Mengelompok
Schefflera scanden 37 1369 1,4264 1,2333 1,1565704 Mengelompok
Eurya acuminate 32 1024 1,3747 1,0667 1,2887932 Mengelompok
Trevesia sundaica 40 1600 1,5402 1,3333 1,1551725 Mengelompok
Castanopsis tungeureut 35 1225 1,1782 1,1667 1,0098523 Mengelompok
Symplocos spicata 36 1296 1,6828 1,2 1,4022989 Mengelompok
Castanopsis acuminatissima 35 1225 1,1092 1,1667 0,9507390 Regular 
Elaeocarpus obtusus 31 961 1,3437 1,0333 1,3003338 Mengelompok
Castanopsis javanica 32 1024 1,2368 1,0667 1,1594828 Mengelompok
Lithocarpus indutus 32 1024 1,5126 1,0667 1,4181035 Mengelompok
Saurauja pendula 14 196 0,5333 0,4667 1,1428572 Mengelompok
Antidesma tetrandum 15 225 0,6034 0,5 1,2068966 Mengelompok
Ficus variegate 6 36 0,1655 0,2 0,8275862 Regular 
Mischocarpus fuscescens  14 196 0,6023 0,4667 1,2906404 Mengelompok
Rauvolfia javanica 12 144 0,4552 0,4 1,1379311 Mengelompok
Vernonia arborea 11 121 0,3782 0,3667 1,0313480 Mengelompok
Trema orientalis 7 49 0,254 0,2333 1,0886700 Mengelompok
Astronia spectabilis 14 196 0,8092 0,4667 1,7339902 Mengelompok
Lithocarpus sundaicus 13 169 0,6678 0,4333 1,5411141 Mengelompok
Acronychia laurifolia 9 81 0,2862 0,3 0,9540230 Regular 
Villebrunea rubescens 9 81 0,3552 0,3 1,1839081 Mengelompok
Macaranga rhizinoides 9 81 0,3552 0,3 1,1839081 Mengelompok
Macropanax dispermum 11 121 0,5851 0,3667 1,5956113 Mengelompok
Eugenia cuprea 8 64 0,2023 0,2667 0,7586207 Regular 
Bridelia multiflora 8 64 0,2713 0,2667 1,0172414 Mengelompok
Toona sureni 8 64 0,2713 0,2667 1,0172414 Mengelompok
Cryptocarya tomentosa 10 100 0,5747 0,3333 1,7241380 Mengelompok
Rapanea hasseltii 10 100 0,5747 0,3333 1,7241380 Mengelompok
Saurauja reinwardtiana 9 81 0,4931 0,3 1,6436782 Mengelompok
Litsea tumentosa 7 49 0,1851 0,2333 0,7931035 Regular 
Homalanthus populneus 7 49 0,323 0,2333 1,3842365 Mengelompok
Turpinia montana 8 64 0,4782 0,2667 1,7931035 Mengelompok
Hypobathrum frutescens 7 49 0,323 0,2333 1,3842365 Mengelompok
Flacourtia rukam 8 64 0,4782 0,2667 1,7931035 Mengelompok
Turpinia sphaerocarpa 6 36 0,2345 0,2 1,1724138 Mengelompok
Schefflera scanden 6 36 0,2345 0,2 1,1724138 Mengelompok
Leptospermum flavescens 6 36 0,2345 0,2 1,1724138 Mengelompok
Ficus ribes 6 36 0,2345 0,2 1,1724138 Mengelompok
Saurauja cauliflora 6 36 0,3034 0,2 1,5172414 Mengelompok
Litsea javanica 5 25 0,1437 0,1667 0,8620690 Regular 
Eugenia densiflora 5 25 0,1437 0,1667 0,8620690 Regular 
Elaeocarpus stipularis 5 25 0,1437 0,1667 0,8620690 Regular 
Eugenia operculata 5 25 0,1437 0,1667 0,8620690 Regular 
Engelhardia spicata 5 25 0,1437 0,1667 0,8620690 Regular 
Neonauclea obtuse 6 36 0,3034 0,2 1,5172414 Mengelompok
Polyosma integrifolia 5 25 0,1437 0,1667 0,8620690 Regular 
Magnolia blumei 4 16 0,1195 0,1333 0,8965518 Regular 
Helicia serrata 4 16 0,1195 0,1333 0,8965518 Regular 
Vibirnum rutescens 4 16 0,1195 0,1333 0,8965518 Regular 
Lithocarpus elegans 4 16 0,1195 0,1333 0,8965518 Regular 
Disoxylum excelsum 5 25 0,2816 0,1667 1,6896552 Mengelompok
Glochidion arborescens 4 16 0,1195 0,1333 0,8965518 Regular 
Octodes paniculata 3 9 0,0931 0,1 0,9310345 Regular 
Decaspermum fruticosum 3 9 0,0931 0,1 0,9310345 Regular 
Alstonia scholaris 3 9 0,0931 0,1 0,9310345 Regular 
Neolitsea javanica 3 9 0,0931 0,1 0,9310345 Regular 
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blumei), lampuni (Helicia serrata), ketumpang (Vibirnum 
rutescens), pasang batu (Lithocarpus elegans), marame 
(Glochidion arborescens), ki calung (O. paniculata), ki 
serem (D. fruticosum), dan pulai (A. scholaris).

INP seluruh jenis selanjutnya 
menjadi dasar untuk menghitung indeks 
diversitas (H’) Shannon-Wiener (rumus 
c.1). Hasil perhitungan menunjukkan 
bahwa indeks diversitas jenis pada 
seluruh plot yang diteliti adalah 3,78. 
Jika menggunakan kriteria Barbour et 
al. (1987) maka indeks diversitas jenis 
sebesar 3,78 tersebut termasuk dalam 
kategori tinggi. Nilai indeks diversitas 
tersebut menggambarkan kekayaan 
jenis pohon yang berada pada daerah 
hulu DAS Cianjur. Karena yang dihitung 
dalam penentuan indeks diversitas ini 
hanya jenis yang berhabitus pohon, 
maka nilai keanekaragaman jenis pada 
lokasi penelitian sesungguhnya lebih 
tinggi dari hasil yang dilaporkan dalam 
penelitian ini. Oleh sebab itu tingkat 
keanekaragaman hayati vegetasi pada 
lokasi penelitian sesungguhnya sangat 
tinggi. Kondisi seperti ini memberikan 
gambaran bahwa ekosistem pada hulu 
DAS Cianjur sesungguhnya merupakan 
ekosistem yang stabil dan telah 
mendekati kondisi klimaks. Kesimpulan 
ini didukung oleh kenyataan bahwa 
jenis-jenis yang mendominasi hampir 
seluruh wilayah penelitian adalah 
beberapa jenis pohon yang sama 
dengan strata relatif seragam.  

Nilai kemerataan jenis dalam 
komunitas tersebut selanjutnya 
ditentukan berdasarkan nilai indeks 
diversitas jenisnya. Hasil perhitungan 
kemerataan menunjukkan bahwa nilai 
kemerataan adalah 1,26. Nilai 
kemerataan suatu jenis ditentukan oleh 
distribusi setiap jenis pada masing-
masing plot secara merata. Semakin 
merata suatu jenis dalam seluruh lokasi 
penelitian maka semakin tinggi nilai 
kemerataannya. Demikian juga 
sebaliknya jika beberapa jenis tertentu 
dominan sementara jenis lainnya tidak 
dominan atau densitasnya lebih rendah, 
maka nilai kemerataan komunitas yang 
tersebut akan lebih rendah. Jika dalam 
suatu komunitas terdapat satu atau 
beberapa jenis pohon yang dominan 
maka nilai kemerataan pohon dalam 
komunitas yang bersangkutan akan 
lebih rendah dibandingkan dengan 
komunitas yang tidak didomintasi oleh 
jenis pohon tertentu. 

KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: 
(i) Jumlah jenis pohon yang terdapat di 
lokasi penelitian berjumlah 63 jenis 
pohon dengan nilai kerapatan, 

frekwensi, dominasi dan INP yang bervariasi. (ii) Hasil 
perhitungan INP menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis 
pohon yang memiliki nilai yang tinggi (INP>10), yaitu: puspa 
(22,26), rasamala (16,4), ki putri (13,25), jamuju (12,72), 

Tabel 3. Nilai INP jenis-jenis pohon yang ditemukan pada sub-zona montana bawah. 

Nama ilmiah KM KR FM FR DM DR INP 
Schima wallichii 43 7,7 88,889 4,2 100780,83 23,24 35,159
Altingia excelsa 33 5,9 77,778 3,67 66396,605 15,311 24,91 
Podocarpus neriifolius 16 2,9 44,444 2,1 11218,659 2,587 7,5592
Dacrycarpus imbricatus 14 2,5 38,889 1,84 13215,206 3,0474 7,3981
Litsea angulata 20 3,6 83,333 3,94 17392,134 4,0106 11,538
Persea rimosa 19 3,4 61,111 2,89 7514,8753 1,7329 8,0311
Geniostoma haemospermum  12 2,2 55,556 2,62 7252,8478 1,6725 6,4515
Castanopsis argentea 18 3,2 44,444 2,1 12344,486 2,8466 8,1779
Schefflera scanden 20 3,6 61,111 2,89 19740,836 4,5522 11,03 
Eurya acuminate 9 1,6 33,333 1,57 3467,2108 0,7995 3,9901
Trevesia sundaica 22 3,9 66,667 3,15 11369,639 2,6218 9,7211
Castanopsis tungeureut 15 2,7 61,111 2,89 8535,5416 1,9683 7,5484
Symplocos spicata 13 2,3 27,778 1,31 9245,4976 2,132 5,7782
Castanopsis acuminatissima 14 2,5 55,556 2,62 10273,164 2,369 7,5071
Elaeocarpus obtusus 13 2,3 44,444 2,1 11941,819 2,7537 7,1874
Castanopsis javanica 14 2,5 55,556 2,62 8028,6687 1,8514 6,9895
Lithocarpus indutus 15 2,7 44,444 2,1 14881,873 3,4317 8,2244
Saurauja pendula 14 2,5 55,556 2,62 3442,4717 0,7938 5,9319
Antidesma tetrandum 11 2 44,444 2,1 6470,8222 1,4922 5,5667
Mischoccarpus fuscescens 6 1,1 33,333 1,57 2169,4031 0,5003 3,1522
Rauvolfia javanica 11 2 38,889 1,84 11736,429 2,7064 6,5185
Vernonia arborea 10 1,8 44,444 2,1 3062,6352 0,7062 4,6013
Astronia spectabilis 11 2 50 2,36 4418,1144 1,0188 5,3558
Acronychia laurifolia 7 1,3 27,778 1,31 5033,7279 1,1608 3,7298
Macaranga rhizinoides 1 0,2 5,5556 0,26 223,44724 0,0515 0,4935
Villebrunea rubescens 9 1,6 44,444 2,1 3131,9206 0,7222 4,4377
Laportea stimulans 9 1,6 38,889 1,84 4964,1243 1,1447 4,5978
Litsea resinosa 9 1,6 38,889 1,84 3818,5694 0,8806 4,3336
Macropanax dispermum 1 0,2 5,5556 0,26 223,44724 0,0515 0,4935
Eugenia cuprea 8 1,4 44,444 2,1 2100,5155 0,4844 4,0203
Acer laurinum 8 1,4 38,889 1,84 2723,2086 0,628 3,9015
Toona sureni 8 1,4 38,889 1,84 3028,9073 0,6985 3,972 
Cryptocarya tomentosa 4 0,7 16,667 0,79 1517,5958 0,35 1,8555
Rapanea hasseltii 2 0,4 5,5556 0,26 1283,3302 0,2959 0,9175
Saurauja reinwardtiana 2 0,4 5,5556 0,26 1103,7928 0,2545 0,8761
Litsea tumentosa 7 1,3 38,889 1,84 2079,7537 0,4796 3,5736
Homalanthus populneus 7 1,3 27,778 1,31 2215,6198 0,5109 3,08 
Turpinia montana 2 0,4 11,111 0,52 1057,7351 0,2439 1,1279
Hypobathrum frutescens 7 1,3 27,778 1,31 1628,7228 0,3756 2,9446
Flacourtia rukam 2 0,4 11,111 0,52 791,7303 0,1826 1,0666
Turpinia sphaerocarpa 4 0,7 22,222 1,05 1485,6975 0,3426 2,1106
Bridellia minutiflora  6 1,1 27,778 1,31 1492,459 0,3442 2,7337
Leptospermum flavescens 2 0,4 11,111 0,52 2510,5797 0,5789 1,4629
Ficus ribes 6 1,1 27,778 1,31 1620,1317 0,3736 2,7631
Saurauja cauliflora 6 1,1 22,222 1,05 1851,4541 0,4269 2,554 
Litsea javanica 5 0,9 27,778 1,31 1470,4245 0,3391 2,5491
Eugenia densiflora 4 0,7 22,222 1,05 913,99389 0,2108 1,9787
Elaeocarpus stipularis 5 0,9 27,778 1,31 1482,0383 0,3418 2,5517
Eugenia operculata 5 0,9 27,778 1,31 1376,4 0,3174 2,5274
Engelhardia spicata 5 0,9 27,778 1,31 1296,8531 0,2991 2,509 
Neonauclea obtusa 6 1,1 22,222 1,05 2053,8214 0,4736 2,6007
Polyosma integrifolia 5 0,9 27,778 1,31 1040,0757 0,2398 2,4498
Magnolia blumei 4 0,7 27,778 1,31 1628,0069 0,3754 2,4059
Helicia serrata 4 0,7 22,222 1,05 1204,8174 0,2778 2,0458
Vibirnum rutescens 2 0,4 11,111 0,52 1258,9093 0,2903 1,1743
Lithocarpus elegans 4 0,7 22,222 1,05 3278,2073 0,7559 2,5239
Disoxylum excelsum 3 0,5 16,667 0,79 1531,3574 0,3531 1,6791
Glochidion arborescens 4 0,7 22,222 1,05 1234,2497 0,2846 2,0526
Octodes paniculata 3 0,5 16,667 0,79 714,49026 0,1648 1,4907
Decaspermum fruticosum 3 0,5 16,667 0,79 703,67188 0,1623 1,4883
Alstonia scholaris 3 0,5 16,667 0,79 742,72941 0,1713 1,4973
Neolitsea javanica 2 0,4 11,111 0,52 940,40346 0,2169 1,1008
JUMLAH 557 100 2116,7 100 433656,69 100 300 
Keterangan: KM = kerapatan mutlak, KR = kerapatan relatif, FM = frekwensi mutlak, FR = 
frekwensi relative, DM = dominasi mutlak, DR = dominasi relative, INP = indeks nilai penting. 
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huru (11,48) dan huru leneur (11,2). (iii) 
Nilai indeks diversitas jenis pohon pada 
lokasi penelitian tergolong ke dalam 
kategori tinggi (3,78) tetapi dengan nilai 
kemerataan yang relatif rendah (1,26) 
karena adanya jenis puspa dan 
rasamala yang memiliki nilai INPyang 
tinggi atau mendominasi area penelitian. 
(iv) Hasil analisis klaster menunjukkan 
bahwa terdapat kecenderungan 
pengelompokan plot ke dalam tiga 
kelompok berdasarkan ketinggian yang 
dikategorikan sebagai sub-zona dalam 
zona montana, yaitu: sub-zona bawah, 
tengah dan atas. 

DAFTAR PUSTAKA 

Barbour, G.M., J.K. Burk and W.D. Pitts. 1987. 
Terrestrial Plant Ecology. New York: The 
Benyamin/Cummings Publishing Company. 

Balakrishnan, M., R. Borgstrom and S.W.Bie. 1994. 
Tropical Ecosystem, a synthesis of tropical 
Ecology and Conservation. New York: 
International Science Publisher. 

Crawley, M.J. 1986. Plant Ecology. Cambridge 
Center, MA: Blackwell Scientific Publications. 

Greig-Smith, P. 1983. Quantitative Plant Ecology,
Studies in Ecology. Volume 9. Oxford, MA: 
Blackwell Scientific Publications. 

Jacobs, M. 1981. The Tropical Rain Forest, A First 
Encounter. New York: Springer-Verlag. 

Kimmins, J.P. 1987. Forest Ecology. New York: 
Macmillan Publishing Co. 

Kershaw, K.A. 1979. Quantitatif and Dynamic Plant 
Ecology. London: Edward Arnold Publishers. 

Krebs, C.J. 1994. Ecology, the Experimental 
Analysis of Distribution and Abundance. New 
York: Addison-Wesley Educational Publishers. 

Ludwig, J.A. and J.F. Reynolds. 1988. Statistical 
Ecology, a Primer on Methods and Computing.
New York: John Wiley and Sons. 

Lugo, A.E. and C. Lowe. 1995. Tropical Forest: 
Management and Ecology. New York Springer-
Verlag.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims 
and Methods of Vegetation Ecology. New York: 
John Wiley and Sons. 

Soedjito, H. and H. Rustiami. 2003. Valuasi Cagar 
Biosfer Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango. Bogor: Bidang Botani, Pusat 
Penelitian Biologi LIPI. 

Setiadi, D. 1984. Inventarisasi Vegetasi Tumbuhan 
Bawah dalam Hubungannya dengan 
Pendugaan Sifat Habitat Bonita Tanah di 
Daerah Hutan Jati Cikampek, KPH Purwakarta, 
Jawa Barat. Bogor: Bagian Ekologi 
Departemen Botani, Fakultas Pertanian, IPB.  

Setiadi, D., I. Muhadiono dan A. Yusron. 1989. 
Ekologi (Penuntun Praktikum). Bogor: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Dirjen DIKTI, PAU-IPB.  

Southwood, T.R.E. and P.A. Henderson. 2000. 
Ecologycal Methods, 3rd ed. Oxford, MA: 
Blackwell Scientific Publications. 

Sundarapandian, S.M. and P.S. Swamy. 2000. 
Forest ecosystem structure and composition 
along an altitudinal gradient in the Western 
Ghats, South India. Journal of Tropical Forest 
Science 12(1):104-123. 

Tabel 4. Nilai INP jenis-jenis pohon yang ditemukan pada sub-zona montana tengah. 

Nama Ilmiah KM KR FM FR DM DR INP 
Altingia excelsa 2 0,74 14,29 0,901 1530,482 0,9424 2,5813 
Podocarpus neriifolius 20 7,38 100 6,306 12810,31 7,8879 21,5743
Dacrycarpus imbricatus 13 4,8 57,14 3,604 13345,66 8,2175 16,6182
Litsea angulata 13 4,8 71,43 4,505 12405,02 7,6383 16,9399
Persea rimosa 16 5,9 85,71 5,405 6284,444 3,8696 15,1791
Geniostoma haemospermum  16 5,9 85,71 5,405 8564,099 5,2733 16,5828
Castanopsis argentea 16 5,9 85,71 5,405 7883,655 4,8543 16,1638
Schefflera scanden 13 4,8 71,43 4,505 8614,452 5,3043 14,6059
Eurya acuminate 17 6,27 85,71 5,405 6426,594 3,9571 15,6356
Trevesia sundaica 18 6,64 85,71 5,405 10191,31 6,2752 18,3227
Castanopsis tungeureut 13 4,8 71,43 4,505 7856,37 4,8375 14,1391
Symplocos spicata 14 5,17 71,43 4,505 8979,891 5,5293 15,1999
Castanopsis acuminatissima 12 4,43 71,43 4,505 9142,087 5,6292 14,5617
Elaeocarpus obtusus 13 4,8 71,43 4,505 8249,968 5,0799 14,3814
Castanopsis javanica 11 4,06 57,14 3,604 5879,63 3,6203 11,283 
Lithocarpus indutus 11 4,06 57,14 3,604 8964,777 5,52 13,1827
Antidesma tetrandum 4 1,48 28,57 1,802 1467,083 0,9033 4,18117
Lithocarpus sundaicus 2 0,74 28,57 1,802 883,3683 0,5439 3,08374
Acronychia laurifolia 3 1,11 28,57 1,802 1907,694 1,1747 4,08347
Macaranga rhizinoides 8 2,95 57,14 3,604 3563,303 2,1941 8,74972
Macropanax dispermum 6 2,21 57,14 3,604 2025,423 1,2471 7,06478
Cryptocarya tomentosa 6 2,21 42,86 2,703 2201,222 1,3554 6,27212
Rapanea hasseltii 4 1,48 28,57 1,802 2169,164 1,3356 4,61347
Saurauja reinwardtiana 4 1,48 28,57 1,802 2205,915 1,3583 4,6361 
Turpinia montana 4 1,48 28,57 1,802 1703,417 1,0489 4,32669
Flacourtia rukam 6 2,21 42,86 2,703 2704,197 1,6651 6,58182
Leptospermum flavescens 3 1,11 42,86 2,703 3286,003 2,0233 5,83306
Disoxylum excelsum 2 0,74 14,29 0,901 802,6282 0,4942 2,13312
Neolitsea javanica 1 0,37 14,29 0,901 357,086 0,2199 1,48978
JUMLAH 271 100 1586 100 162405,3 100 300 
Keterangan: KM = kerapatan mutlak, KR = kerapatan relatif, FM = frekwensi mutlak, FR = 
frekwensi relative, DM = dominasi mutlak, DR = dominasi relative, INP = indeks nilai penting. 

Tabel 5. Nilai INP jenis-jenis pohon yang ditemukan pada sub-zona montana atas. 

Nama ilmiah KM KR FM FR DM DR INP 
Podocarpus neriifolius 13 8,78 100 6,1 7718,1971 9,5261 24,40742 
Dacrycarpus imbricatus 12 8,11 100 6,1 13580,565 16,762 30,96729 
Persea rimosa 6 4,05 60 3,66 2634,832 3,252 10,96459 
Geniostoma haemospermum  7 4,73 80 4,88 3182,9897 3,9286 13,53634 
Castanopsis argentea 6 4,05 80 4,88 2642,1503 3,261 12,19314 
Schefflera scanden 4 2,7 60 3,66 1955,6606 2,4137 8,774985 
Eurya acuminate 6 4,05 80 4,88 2082,4583 2,5702 11,50235 
Castanopsis tungeureut 7 4,73 60 3,66 4173,0304 5,1505 13,53877 
Symplocos spicata 9 6,08 100 6,1 4751,3364 5,8643 18,04291 
Castanopsis acuminatissima 9 6,08 100 6,1 5444,7467 6,7201 18,89874 
Elaeocarpus obtusus 5 3,38 40 2,44 2844,4381 3,5107 9,32811 
Castanopsis javanica 7 4,73 80 4,88 2938,7807 3,6271 13,23493 
Lithocarpus indutus 6 4,05 60 3,66 3892,6276 4,8044 12,51701 
Rauvolfia javanica 3 2,03 40 2,44 2067,0262 2,5512 7,017249 
Vernonia arborea 3 2,03 40 2,44 814,00344 1,0047 5,470723 
Lithocarpus sundaicus 7 4,73 80 4,88 3044,0213 3,757 13,36482 
Acronychia laurifolia 4 2,7 40 2,44 1841,1926 2,2725 7,414193 
Macaranga rhizinoides 4 2,7 40 2,44 1676,0532 2,0686 7,210372 
Macropanax dispermum 4 2,7 40 2,44 1376,8237 1,6993 6,841052 
Rapanea hasseltii 5 3,38 60 3,66 2543,6712 3,1395 10,1764 
Saurauja reinwardtiana 3 2,03 40 2,44 1584,4152 1,9555 6,421593 
Turpinia montana 2 1,35 40 2,44 631,60239 0,7795 4,569922 
Turpinia sphaerocarpa 2 1,35 40 2,44 771,68448 0,9524 4,742816 
Leptospermum flavescens 4 2,7 40 2,44 3853,7292 4,7564 9,898137 
Eugenia densiflora 1 0,68 20 1,22 198,86725 0,2454 2,140637 
Vibirnum rutescens 3 2,03 40 2,44 728,09278 0,8986 5,364689 
Lithocarpus elegans 6 4,05 80 4,88 2048,81 2,5287 11,46082 
JUMLAH 148 100 1640 100 81021,806 100 300 
Keterangan: KM = kerapatan mutlak, KR = kerapatan relatif, FM = frekwensi mutlak, FR = 
frekwensi relative, DM = dominasi mutlak, DR = dominasi relative, INP = indeks nilai penting. 
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ABSTRACT  

Both monoculture and polyculture farm forestry were in Tanah Laut District. The plants forming the monoculture farm forestry were rubber, 
teak, coconut, and acacias. The areas of rubber farm forestry were scattered all over the district. Based on Surat Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten Tanah Laut No. 522/202/PPHH/Dishut, there were 43 plant species in the polyculture one; 16 species were categorized as the 
farm wood and 27 as the other wood. Based on Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 272/Menhut-V/2004, there were 44 plant 
species and 16 of those were the multi purpose tree species. The density and the potential of plants indicated the preference of the 
community to plant the non-wood producing species of the farm-wood group as well as durian and rambutan of the other wood one. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: plant diversity, farm forestry, Tanah Laut District.

PENDAHULUAN 

Hutan rakyat pada tulisan ini diartikan sebagai hutan 
yang dimiliki oleh rakyat. Istilah ini kurang memasyarakat, 
walaupun sudah lama digunakan dalam berbagai program 
pembangunan kehutanan. Masyarakat lebih mengenal talun 
atau pekarangan (Jawa), leuweung (Sunda), mamar (NTT), 
tembawang (Kalimantan Barat), lembo (Kalimantan Timur), 
dan repong (Lampung). Istilah “hutan rakyat” tidak 
disebutkan di dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, 
tetapi istilah ini identik dengan hutan hak (istilah dalam UU 
tersebut), yaitu hutan yang berada pada tanah yang 
dibebani hak atas tanah. Keputusan Menteri Kehutanan No. 
49/Kpts-II/1997 menyebutkan lebih rinci bahwa hutan rakyat 
adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak 
milik atau hak lainnya, dengan luas minimum 0,25 ha serta 
penutupan tajuk tanaman kayu lebih dari 50% atau jumlah 
pohon minimum 500 batang/ha.  

Kabupaten Tanah Laut merupakan satu dari 13 kabupa-
ten/kota di Kalimantan Selatan. Di kabupaten yang luasnya 
388.280 ha dan jumlah penduduknya 260.640 jiwa (BPS 
Kalsel, 2006) terdapat hutan rakyat. Bagi penduduk yang 
sebagian besar (80%) adalah petani, hutan rakyat bernilai 
penting. Walaupun tidak semua penduduk memiliki dan 
mengusahakannya, penduduk memanfaatkan hutan rakyat 
sebagai penghasil kayu dan hasil lain, seperti getah dan 
buah. Sebaran dan potensi hutan ini belum dipeta-kan, 
sehingga pemerintah kabupaten kesulitan memberi ijin 

pengusahaan dan mengidentifikasi peredaran kayunya.  
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran hutan 

rakyat di Kabupaten Tanah Laut serta menginventarisasi 
jenis tanaman/tumbuhan dan potensinya. Hasilnya dapat 
digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai 
dasar penyusunan kebijakan pengembangan hutan rakyat 
dalam rangka konservasi tanah dan air, konservasi flora 
fauna, dan tambahan sumber pendapatan, serta dasar 
pertimbangan dalam pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu 
Rakyat (IPKR) oleh masyarakat. 

BAHAN DAN METODE 

Prosedur awal untuk memperoleh data adalah penapisan 
peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) 
Tanah Laut terhadap batas fungsi kawasan, pemaduserasi-
an dengan citra landsat, dan penafsiran hutan rakyat pada 
citra landsat, sehingga pada akhirnya diperoleh peta kerja. 
Pada peta kerja, titik koordinat lokasi hutan rakyat 
ditentukan. Lokasi kemudian disurvei lapangan. Dari setiap 
lokasi, dicatat informasi tentang jenis hutan rakyat, jenis 
tanaman, tahun tanam, dan luas tanaman serta dibuat plot 
ukur. Ukuran setiap plot ukur (20x20) m2. Jumlah plot atau 
panjang jalur di setiap lokasi disesuaikan dengan jenis dan 
luas hutan rakyat; minimal 3 plot dan maksimal 20 plot. 
Pada plot-plot ini, potensi hutan rakyat (jumlah jenis 
tanaman/tumbuhan, jumlah batang, volume) dihitung ber-
dasarkan tiga parameter (jenis tanaman, diameter setinggi 
dada, tinggi bebas cabang). Jenis yang didata adalah yang 
berdiameter sama dengan dan lebih dari 10 cm. Volume 
kayu dihitung dengan angka koreksi 1 untuk kelapa (bentuk 
batangnya silindris) dan 0,7 untuk jenis lainnya.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kawasan menurut fungsinya dan keberadaan hutan rakyat  
Berdasarkan RTRWK Tanah Laut, terdapat sembilan 

kawasan yang sudah ditataruangkan, yaitu Kawasan 
Lindung (KL), Kawasan Budidaya Hutan Produksi (KBHP), 
Kawasan Budidaya Hutan Produksi Konversi (KBHPK), 
Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas (KBHPT), 
Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah (KBPLB), 
Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Kering (KBPLK), 
Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan/Perkebunan 
(KBTTK), Kawasan Permukiman (KPerm), dan Perairan. 
Satu kawasan lagi, yaitu Kawasan Perindustrian (KPerind), 
belum ditataruangkan. Luas setiap kawasan disajikan pada 
Tabel 1.  

Dari 30 lokasi survei, 17 lokasi merupakan hutan rakyat 
campuran (HRC) dan 13 lokasi hutan rakyat murni (HRM) 
yang terdiri atas HRM karet (5), kelapa (4), jati (3), dan 
akasia (1). Hutan rakyat itu berada pada kawasan berstatus 
KBTTP, KBTPLK, dan KPerm. Luas hutan rakyat adalah 
39.971,39 ha (Tabel 2) dan sebagian besar (77,51%) 
berupa HRM karet.  

Tabel 2. Luas jenis hutan rakyat di Kabupaten Tanah Laut. 

Tutupan Luas (ha) % 
HRM karet 30.981,51 77,51 
HRM kelapa 38,72 0,10 
HRM jati 16,89 0,04 
HRM akasia daun kecil 14,13 0,03 
HRC 8.920,14 22,32 
Jumlah 39.971,39 100,00 

Hutan rakyat dikelola oleh masyarakat secara individual 
(atau tingkat keluarga) pada lahan milik. HRM tersusun oleh 
satu jenis tanaman/tumbuhan (monokultur). Berdasarkan 
jenis tanamannya, terdapat HRM karet (biasa disebut 
kebun karet), HRM kelapa (kebun kelapa), HRM jati (hutan 
jati), dan HRM akasia (hutan akasia). Berbeda dari HRM, 
HRC tersusun oleh lebih dari satu jenis tanaman 
(polikultur). HRC umumnya berupa kebun buah-buahan 
yang jenisnya beragam.  

Jenis tanaman dan potensi hutan rakyat  
Potensi HRM yang paling tinggi di Kabupaten Tanah 

Laut adalah HRM kelapa (Tabel 3). Potensinya mencapai 
66,438 m3/ha. Penyebabnya bukan hanya besaran 
diameter dan tinggi pohon, melainkan juga penggunaan 
angka koreksi. Rerata volume per hektar tersebut tidak 
menggambarkan bahwa total volume kayu kelapa di 
seluruh Kabupaten Tanah Laut paling besar. Untuk total 
volume ini ,  luas areal  set iap jenis tanaman harus 

diperhitungkan. Hutan Rakyat Murni kelapa hanya 
ditemukan di Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati. 
Luasnya 38,72 ha (0,10%). Umur tanaman 17 tahun dan 
kondisinya tidak terawat.  

Potensi HRM karet relatif kecil dibandingkan dengan 
potensi HRM kelapa, namun HRM ini tersebar di semua 
kecamatan. Sebagian besar tanaman itu telah berumur 14 
tahun. Menurut Malik (1999), produksi getah menurun, 
setelah tanaman karet mencapai umur 20 tahun. Karet 
yang ditanam masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada 
umumnya jenis unggul, sebagaimana teramati dari 
pertumbuhannya yang relatif baik, diameter dan tinggi relatif 
seragam, dan getah yang dihasilkan relatif banyak. Selain 
karet unggul, karet jenis lokal juga ditanam masyarakat. 
Jenis lokal ini biasanya ditanam bercampur dengan jenis 
lain pada HRC. Bibit karet lokal berasal dari biji yang jatuh 
dan tumbuh di sekitar pohon induk. Karet tergolong 
tanaman istimewa di Kalimantan. Pada saat krisis ekonomi 
tahun 1997, harga karet justru melonjak, sehingga karet 
terus dikembangkan dan luas areal tanamannya pun terus 
bertambah. Berdasarkan pada jumlah batang dan luas 
tanaman karet berdiameter kurang dari 10 cm yang cukup 
banyak, dapat diprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke 
depan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra produksi karet. 

Pengembangan HRM jati sudah dirintis di Kabupaten 
Tanah Laut sejak lima tahun terakhir. Luasnya baru 
mencapai 16,89 ha (0,04%) dan rerata diameternya sekitar 
16 cm, namun tanaman ini kurang dipelihara. Banyak 
percabangan muncul, dan serasah menumpuk, sehingga 
sangat rawan terbakar pada musim kemarau. Jati 
sebenarnya dapat tumbuh baik di Kalimantan, apalagi bila 
dipelihara dengan baik. Di Banjarbaru, ditemukan jati yang 
tumbuh dengan baik dan mencapai diameter 50 cm. HRM 
akasia juga tidak banyak dikembangkan oleh masyarakat. 
HRM akasia (daun kecil) ada di Desa Durian Bungkuk, 
Kecamatan Batu Ampar. Luasnya hanya 14,13 ha (0,03%). 
Tanamannya tidak terawat, walaupun sudah tergolong 
masak tebang. Diameter rerata sekitar 34 cm.

HRC di Kabupaten Tanah Laut umumnya terletak di 
sekitar permukiman/perkampungan yang sebagian besar 
mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Hal ini 
berbeda dengan hutan murni yang letaknya jauh dari per-
mukiman. HRC tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan 
kayu pertukangan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, seperti kayu bakar, sayur-sayuran, buah-
buahan, dan pakan ternak. HRC banyak dijumpai pada 
lahan kering di Kecamatan Batu Ampar, Pelaihari, dan 
Jorong. Dari citra satelit, terdapat dua bentuk HRC di Tanah 
Laut. Pada permukiman yang memanjang di kanan kiri jalan 
raya, HRC yang umumnya terletak di belakang rumah 
tinggal pun tampak memanjang. Pada permukiman di 
pedalaman atau jauh dari jalan raya (misalnya permukiman 
transmigrasi), HRC berkembang di sekeliling rumah (data

Tabel 1. Luas dan sebaran kawasan menurut fungsinya di Kabupaten Tanah Laut. 

Kecamatan KL KBHP KBHPK KBHPT KBPLB KBPLK KBTTP KPerm KPerin Perairan Jumlah 
Bati-Bati 18 0 0 0 8.057 7.648 7.559 2.408 0 115 25.805
Batu Ampar 3.989 8.403 0 0 0 7.313 19.507 2.033 0 0 41.245
Jorong 6.415 28.461 509 813 3.782 7.849 21.105 4.064 0 279 73.277
Kintap 3.104 16.727 4.400 9.674 3.391 10.908 35.874 3.754 0 392 88.224
Kurau 0 0 0 0 14.908 0 369 2.205 0 137 17.619
Panyipatan 4.200 15.644 0 0 5.615 4.668 8.448 2.522 0 30 41.127
Pelaihari 10.696 1.097 0 0 5.806 2.571 28.442 8.001 0 0 56.613
Takisung 2.149 0 0 0 13.714 3 3.790 3.440 0 35 23.131
Tambang Ulang 1.468 0 0 0 6.236 0 11.370 2.160 0 5 21.239
Jumlah 32.039 70.332 4.909 10.487 61.509 40.960 136.464 30.587 0 993 388.280
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tidak ditunjukkan). Menurut Widayanti (2004), hutan rakyat 
tidak mengelompok pada suatu areal tertentu tetapi ter-
gantung letak, luas lahan, dan keragaman pola usaha tani. 

Di HRC ditemukan 43 jenis tumbuhan; 16 jenis dikelom-
pokkan sebagai kayu rakyat dan 27 sisanya dikelompokkan 
sebagai kayu lain (Tabel 4). Pengelompokan jenis ke dalam 
kayu rakyat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan 

Kabupaten Tanah Laut No. 522/202/PPHH/Dishut, tanggal 
21 Mei 2007 tentang Pengusulan Jenis Kayu Rakyat yang 
Pengangkutannya Menggunakan SKAU. Pada surat 
tersebut, terdapat 17 jenis yang dikelompokkan sebagai 
kayu rakyat, yaitu akasia, alaban, asam, galam, jengkol, 
jingah, karet, kelapa, kemiri, ketapi, mangga, nangka, petai, 
randu, sengon, serapat, dan tiwadak. 

Tabel 3. Rerata potensi empat jenis pada semua plot Hutan Rakyat Murni. 

Jenis
Jarak tanam
(m2)

Rerata keliling
(cm)

Rerata diameter
setinggi dada
(cm)

Luas bidang
dasar (m2)

Rerata tinggi
bebas cabang
(m)

Volume bebas
cabang (m3)

Volume bebas
cabang/ha

Jumlah
batang/ha

Karet 3x3,5; 3x4; 4x4 58 18,52 0,027 3,1 0,059 47,132 815 
Kelapa 9x9; 9x10 80 25,30 0,051 11 0,568 66,438 117 
Jati 4x5; 5x5 51 16,12 0,022 5 0,083 33,800 433 
Akasia daun kecil 10x10 106 33,73 0,09 3,5 0,22 21,897 100 

Tabel 4. Rerata potensi jenis tanaman pada semua plot Hutan Rakyat Campuran di Kabupaten Tanah Laut. 

Kelas diameter 
10-19 cm 20-29 cm 30-39 cm 40-49 cm > 50 cm Total No Jenis Nama latin 

N/ha V/ha N/ha V/ha N/ha V/ha N/ha V/ha N/ha V/ha N/ha V/ha 
A. Kelompok kayu rakyat 
1a Akasia (1) Acacia auriculiformis 3,77 0,055 2,03 0,090 0,31 0,011 0,16 0,013 0,00 0,000 6,28 0,168
1b Akasia (2) Acacia mangium 17,94 0,264 8,82 0,279 4,22 0,299 1,51 0,135 0,44 0,029 32,92 1,005
2 Alaban  Vitex pubescens 15,92 0,528 2,76 0,068 0,15 0,002 0,15 0,011 0,00 0,000 18,97 0,609
3 Asam Tamaridus indica 0,00 0,000 0,25 0,003 0,25 0,005 0,00 0,000 0,00 0,000 0,49 0,008
4 Cempedak Artocarpus champeden 5,51 0,045 6,63 0,124 2,52 0,089 1,23 0,074 0,44 0,041 16,33 0,373
5 Galam Melaleuca cajuputi 0,00 0,000 0,15 0,002 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,15 0,002
6 Jengkol Pithecellobium jiringa 5,82 0,110 3,62 0,351 1,96 0,177 0,39 0,050 0,00 0,000 11,80 0,687
7 Jingah Gluta renghas 0,00 0,000 0,16 0,001 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,16 0,001
8 Karet Hevea brasiliensis 52,29 0,757 41,83 1,780 7,52 0,561 1,32 0,161 0,64 0,216 103,60 3,474
9 Kelapa  Cocos nucifera 2,80 0,090 19,25 2,341 3,25 0,443 0,00 0,000 0,00 0,000 25,30 2,874
10 Kemiri  Aleurites moluccana 2,70 0,046 4,72 0,251 1,42 0,181 0,98 0,294 0,49 0,074 10,31 0,846
11 Ketapi Sondaricum koetjapi 1,03 0,017 0,90 0,025 0,00 0,000 0,39 0,074 0,00 0,000 2,32 0,116
12 Mangga  Mangifera indica 10,62 0,145 6,41 0,296 3,74 0,328 1,67 0,321 0,51 0,104 22,95 1,195
13 Nangka  Artocarpus heterophyllus 4,98 0,050 7,62 0,238 1,29 0,037 0,43 0,026 0,15 0,069 14,47 0,420
14 Petai  Parkia speciosa 0,80 0,009 0,85 0,016 0,46 0,025 0,00 0,000 0,25 0,047 2,35 0,096
15 Randu Ceiba pentandra 0,49 0,008 1,58 0,056 0,37 0,040 0,00 0,000 0,00 0,000 2,45 0,104
16 Sengon Paraserianthes falcataria 5,92 0,061 2,76 0,151 1,65 0,221 1,10 0,230 0,00 0,000 11,43 0,664

Total kelompok kayu rakyat  2,184  6,074  2,417  1,387   0,581  12,643
B. Kelompok kayu lain 
1 Sungkai Peronema canescens 1,58 0,019 1,74 0,034 0,33 0,010 0,00 0,000 0,00 0,000 3,64 0,063
2 Alpokat Persea gratissima 0,25 0,003 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,25 0,003
3 Bangkinang Belum-teridentifikasi 0,60 0,007 1,03 0,056 0,59 0,060 0,29 0,031 0,00 0,000 2,52 0,154
4 Belimbing Averrhoa carambola 0,00 0,000 0,15 0,003 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,15 0,003
5 Binjai Mangifera caesia 0,00 0,000 0,35 0,015 0,00 0,000 0,00 0,000 0,18 0,030 0,53 0,045
6 Coklat Theobroma cacao 0,00 0,000 0,18 0,003 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,18 0,003
7 Durian  Durio zibethinus 1,48 0,018 1,68 0,105 0,33 0,033 0,72 0,109 0,66 0,244 4,87 0,509
8 Gmelina Gmelina arborea 0,37 0,004 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,37 0,004
9 Hambawang Mangifera foetida 0,00 0,000 0,15 0,007 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,15 0,007
10 Jambu Syzygium sp. 0,00 0,000 0,33 0,009 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,33 0,009
11 Jati Tectona grandis 0,88 0,004 0,29 0,005 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 1,18 0,008
12 Kantil Michelia alba 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,98 0,735 0,98 0,735
13 Kasturi Mangifera casturi 1,47 0,007 0,59 0,240 0,90 0,045 0,44 0,019 0,69 0,159 3,20 0,470
14 Kedaung Parkia roxburgii 0,15 0,001 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,15 0,001
15 Kenanga Cananga odorata 0,00 0,000 0,49 0,027 0,25 0,037 0,00 0,000 0,00 0,000 0,74 0,064
16 Kueni Mangifera odorata 0,15 0,001 0,00 0,000 0,31 0,015 0,00 0,000 0,70 0,073 1,16 0,089
17 Langking Belum-teridentifikasi 0,16 0,001 0,18 0,006 0,18 0,012 0,18 0,009 0,00 0,000 0,71 0,028
18 Langsat Lansium domesticum 0,01 0,001 0,01 0,000 0,01 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,04 0,002
19 Mahoni Swietenia macrophylla 5,15 0,031 2,17 0,089 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 7,32 0,121
20 Manggis  Garcinia mangostana 1,13 0,008 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 1,13 0,008
21 Melinjo Gnetum gnemon 5,29 0,049 0,69 0,015 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 5,98 0,063
22 Pulai Alstonia scholaris 0,80 0,009 0,85 0,016 0,46 0,025 0,00 0,000 0,25 0,047 2,35 0,096
23 Pulantan Alstonia sp, 0,00 0,000 0,29 0,007 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,29 0,007
24 Ramania Bouea macrophylla 1,21 0,005 1,63 0,031 0,37 0,006 0,00 0,000 0,00 0,000 3,21 0,041
25 Rambutan  Nephelium spp, 14,47 0,138 6,07 0,192 2,75 0,137 0,15 0,010 0,00 0,000 23,43 0,477
26 Sukun Artocarpus altilis 1,86 0,016 0,95 0,029 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 2,81 0,045
27 Tarap Arthocarpus elasticus 0,00 0,000 0,15 0,008 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,15 0,008
Total kelompok kayu lainnya  0,320  0,896  0,381  0,179   1,287  3,063
Total kelompok kayu rakyat dan kayu lainnya 2,404 6,970 2,798 1,566  1,868 15,706
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK 272/Menhut-V/2004, tanggal 22 Juli 2004 tentang 
Standar Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan Tahun 2004 jumlah jenis tanaman di HRC 
adalah 44. akasia daun kecil (disebut auri dalam surat 
keputusan tersebut) dipisahkan dari akasia daun lebar 
(disebut mangium dalam surat keputusan yang sama). 
Pengelompokan tanaman juga berbeda. Satu jenis 
termasuk ke dalam kelompok tanaman kayu bakar (yaitu 
auri), 4 jenis tanaman kayu pertukangan (mangium, 
gmelina, jati, sungkai), 1 jenis tanaman unggulan lokal 
(pulai), 1 jenis tanaman endemik (untuk di Kalimantan 
Selatan adalah kasturi), 16 jenis tanaman multiguna 
(MPTS, multi purpose tree species) atau tanaman yang 
menghasilkan kayu dan non kayu (alpokat, asam, 
cempedak, durian, karet, kemiri, langsat, mangga, manggis, 
melinjo, nangka, petai, ramania, rambutan, randu, sukun), 6 
jenis dimasukkan ke dalam dua atau lebih kelompok 
tanaman (galam, jengkol, hambawang, kenanga, ketapi, 
mahoni), serta 15 jenis sisanya tidak atau belum 
dikelompokkan (alaban, sengon, jingah, kelapa, 
bangkinang, belimbing, binjai, coklat, jambu, kantil, 
kedaung, kueni, langking, pulantan,dan tarap).

Potensi kayu rakyat mencapai 12,64 m3/ha, sedangkan 
kelompok kayu lain hanya 3,06 m3/ha (Tabel 4). Secara 
umum, jenis tanaman dari kelompok kayu rakyat yang 
dimanfaatkan kayunya (seperti akasia, alaban, dan sengon) 
memiliki kerapatan dan potensi relatif lebih kecil daripada 
jenis yang dimanfaatkan bukan-kayunya (seperti karet, 
kelapa, mangga, cempedak, dan nangka). Pada kelompok 
kayu lain, rambutan dan durian adalah dua jenis yang 
memiliki kerapatan dan potensi tinggi. Berturut-turut lima 
jenis yang memiliki kerapatan tinggi adalah rambutan, 
mahoni, melinjo, durian, dan sungkai, sedangkan yang 
memiliki potensi tinggi adalah kantil, durian, rambutan, 
kasturi, dan bangkinang.  

Akasia adalah jenis eksotik yang mudah tumbuh, 
bahkan di lahan marjinal. Pada awalnya, jenis ini digunakan 
untuk menekan pertumbuhan alang-alang, mengatasi lahan 
kritis, dan menghijaukan kota (Suwarno, 1999/2000), 
namun jenis ini mudah menyebar ke tempat lain, karena 
bijinya mudah terbawa angin atau burung, sehingga akasia 
juga ditemukan tumbuh alami atau tidak ditanam di HRC. 
Suyanto dan Soendjoto (2007) melaporkan invasi akasia ke 
Suaka Margasatwa Pelaihari Tanah Laut (Kabupaten 
Tanah Laut) yang didominasi galam. Alaban merupakan 
jenis pionir dan bisa tumbuh alami pada daerah terbuka 
atau daerah bekas tebangan. Jenis ini biasa dipergunakan 
sebagai bahan baku arang. Sengon ditemukan di lokasi 
penelitian, karena sengaja ditanam (melalui program 
sengonisasi) atau tumbuh secara alami.  

Potensi kayu dari kelompok kayu rakyat dan kelompok 
kayu lain di Tanah Laut masih di bawah rerata potensi kayu 
hutan rakyat di Indonesia dan sangat jauh di bawah potensi 
atau produksi beberapa jenis tanaman lain. Berdasarkan 
Siaran Pers Pusat Informasi Kehutanan, Departemen 
Kehutanan No. S.375/II/PIK-1/2005 tanggal 7 Juni 2005, 
potensi kayu hutan rakyat di Indonesia adalah 25,13 m3/ha.
Di kebun percobaan Haurbentes, Jasinga (Jawa Barat) 
yang dibangun tahun 1940, potensi meranti Shorea 
stenoptera berumur 20 tahun mencapai 553,5 m3/ha dan 
berumur 30 tahun mencapai 598,6 m3/ha (Tim MKI, 
1999/2000). Hasil panenan pertama Acacia mangium di 
hutan tanaman industri di Sumatera berkisar 240-280 m3/ha
(Suwarno, 1999/2000). Volume tiga jenis eukaliptus yang 
dikembangkan secara intensif oleh perusahaan di Aek 
Nauli, Sumatera Utara, sampai umur 5 tahun berkisar 

72,38-167,05 m3/ha dan sampai umur 10 tahun berkisar 
102,57-250,55 m3/ha (Parthama et al., 1999). Di Perum 
Perhutani Unit II Jawa Timur, rerata produksi kayu 
sonokeling Dalbergia latifolia tahun 1989 adalah 125 m3/ha
dan mahoni pada tahun 1990 adalah 87 m3/ha
(Soesilotomo, 1992). Faktor utama yang menyebabkan 
rendahnya potensi kayu di hutan rakyat kabupaten Tanah 
Laut adalah ketidakintesifan pengusahaan kayu (hutan).  

Hutan rakyat dan keanekaragaman jenis  
Hutan rakyat semakin dibutuhkan karena mampu 

menyumbang kebutuhan kayu nasional, baik untuk 
pertukangan, bahan baku industri, maupun kayu bakar. 
RJHR (2001) mencatat bahwa kayu yang disumbangkan 
hutan rakyat mencapai 30% dari kebutuhan nasional. Di 
Pulau Jawa, bahkan 70% konsumsi kayu dipenuhi dari 
hutan rakyat (Suhardono, 2003). Keberadaan hutan rakyat 
yang semakin penting tidak berarti bahwa tanaman peng-
hasil kayu diprioritaskan di hutan rakyat. Menurut Suharjito 
et al. (2000), tanaman hutan rakyat ditujukan untuk 
menghasilkan kayu (sengon, akasia daun kecil), getah 
(kemenyan Styrax benzoin, damar Shorea javanica), buah 
(kemiri, pala Myristica fragrans), dan bambu. Dwiprabowo 
dan Prahasto (2002) melaporkan bahwa di Sukabumi 
komoditas tanaman yang diusahakan di hutan rakyat terdiri 
atas tanaman kayu dan tanaman semusim yang ditumpang-
sarikan. Tanaman kayu mencakup sengon, jati, mahoni, 
mindi (Melia sp.), dan tanaman buah penghasil kayu, 
seperti durian, nangka (Artocarpus communis), mangga, 
sawo, dan rambutan. Tanaman semusim bervariasi, tetapi 
paling banyak adalah pisang.  

Andayani (2002) mengemukakan empat pola sistem 
agroforestry di Kabupaten Wonosobo. Pola 1 adalah 
tanaman kayu (sengon, mahoni, suren), tanaman semusim 
(ubi kayu, pisang, cabe), dan tanaman perkebunan (kopi, 
kelapa). Pola 2 adalah tanaman kayu (sengon, mahoni), 
tanaman semusim (ubi kayu, pisang), tanaman buah-
buahan (durian, nangka, jambu, jengkol, pete), dan 
tanaman perkebunan (kopi, kelapa). Pola 3 terdiri atas 
tanaman kayu (sengon) dan tanaman perkebunan (kopi, 
kelapa, cengkeh). Pola 4 adalah tanaman kayu (sengon, 
mahoni, suren), tanaman buah-buahan (durian, nangka, 
jengkol, pete, melinjo), dan tanaman perkebunan (kopi, 
kelapa, cengkeh, kapulaga).  

Pengelompokan jenis tanaman menjadi kayu rakyat 
(dan kayu lain) mempermudah pengelolaan (pemeliharaan, 
penebangan, pemasaran). Pengelompokan ini menafikan 
adanya keragaman jenis dan varietas tanaman. Akasia 
yang dikenal di Kabupaten Tanah Laut hanya dua jenis 
(daun kecil dan daun lebar). Rambutan terdiri atas 
sedikitnya empat varietas (garuda, antalagi, sitimbul, 
sibatuk). Kelapa yang dikembangkan di HRM tergolong 
kelapa dalam (tall coconut), sedangkan di HRC meliputi 
kelapa dalam, kelapa genjah, dan kelapa hibrida. Pada 
Tabel 5 ditunjukkan tanda-tanda ketiga golongan kelapa 
tersebut.

Penafian itu sangat tidak menguntungkan bagi 
konservasi ekosistem, jenis, dan genetik. Keragaman jenis 
dan keragaman genetik tidak akan dipedulikan lagi oleh 
masyarakat, padahal keragaman itu banyak memberi 
keuntungan. Hutan rakyat tidak hanya berperan secara 
ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas 
lapangan kerja atau kesempatan berusaha, tetapi juga 
berfungsi ekologis dalam penanggulangan lahan kritis, 
konservasi tanah dan air, serta konservasi flora dan fauna. 
Rahayu dan Awang (2003) mengemukakan bahwa hutan 
rakyat (i) memberi kepastian tambahan pendapatan  
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Tabel 5. Tanda-tanda tiga golongan kelapa yang tumbuh di Tanah 
Laut (Setyamidjaja, 1984; Warisno, 1998). 

Parameter Kelapa dalam Kelapa genjah Kelapa
hibrida

Mulai berbuah 
setelah tanam

5-8 tahun 3-4 tahun 3-5 tahun 

Tinggi batang 25-30 m 5 m 1-5 m 
Umur produktif 50 tahun 25 tahun 15 tahun 
Capaian umur 100 tahun lebih 50 tahun  
Ciri lain Batang tinggi 

dan besar. 
Pangkal batang 
biasanya 
membesar.
Daun dan buah 
relatif besar 
dibanding
kepala genjah 

Batang ramping 
mulai pangkal 
sampai ujung. 
Daun dan buah 
relatif kecil 
dibanding
kepala dalam 

Habitus antara 
kelapa dalam 
dan kelapa 
genjah

harian dari tanaman berumur pendek dan tabungan dari 
tanaman berumur panjang, (ii) lebih mudah dan murah 
dipelihara daripada perkebunan atau areal tanaman se-
musim, karena menyediakan pakan ternak atau kayu bakar 
serta tidak perlu dipupuk dan disiangi, (iii) menguntungkan 
secara lingkungan, karena bisa menumbuhkan mata air, 
mengurangi tanah longsor, dan meningkatkan siklus hara. 
Menurut Andayani (2003), keuntungan dari diversifikasi 
tanaman hutan rakyat adalah (i) adanya pembagian resiko 
dimana kegagalan usaha satu komoditas dapat digantikan 
oleh komoditas lainnya, (ii) peningkatan intensitas 
pemungutan hasil yang memungkinkan peningkatan 
pendapatan, (iii) antisipasi pengangguran, karena adanya 
keberlanjutan pekerjaan di lahan usaha, (iv) menjamin 
stabilitas biologis serta memperbaiki kesuburan tanah dan 
lingkungan, (v) pengolahan lahan minimum, (vi) efisiensi 
penggunaan faktor produksi.  

Pengelolaan hutan rakyat tidak selalu tanpa tantangan. 
HRM kelapa memberikan banyak hasil; buah untuk bahan 
pangan, nira untuk gula merah, daun untuk sapu lidi, sabut 
untuk bahan kerajinan, dan batang untuk kayu 
pertukangan, namun HRM ini kurang diminati oleh 
masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Bahkan, masyarakat 
berencana menggantinya dengan karet yang memberikan 
hasil lebih baik. Pada akhirnya kelapa lebih banyak ditanam 
di HRC. Tantangan lain yang umum terjadi di hutan rakyat 
telah dilaporkan oleh beberapa penulis. Suhardono (2003) 
mengemukakan tantangan yang berkaitan dengan kerelaan 
petani untuk menanam tanaman keras. Murtiyanto (2002) 
melaporkan masalah di Kabupaten Kulonprogro mencakup: 
(i) serangan hama monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis), (ii) tidak terjaminnya sistem pemasaran hasil 
hutan rakyat (terutama hasil non-kayu), dan (iii) lemahnya 
kelembagaan dan tokoh masyarakat. Soendjoto et al. 
(2003) mencatat serangan bekantan (Nasalis larvatus)
terhadap daun muda karet dan bunga pempakin (Durio 
kutejensis, sebangsa durian tetapi berwarna kuning) di 
hutan rakyat Kabupaten Tabalong, serta daun muda kelapa 
di hutan rakyat Kabupaten Kotabaru. 

Tantangan ini dapat diatasi dengan pengembangan 
jenis andalan setempat. Jenis andalan diperlukan untuk 
mencegah duplikasi jenis tanaman dalam rehabilitasi hutan 
dan lahan (Wardani et al., 2006). Ulin Eusideroxylon 
zwageri memiliki kayu yang kuat dan keras. Jenis ini sangat 
diandalkan dan diperlukan sebagai bahan konstruksi rumah 
atau bangunan di lahan rawa, sehingga perlu 
dibudidayakan di hutan rakyat Kabupaten Tanah Laut atau 
Kalimantan Selatan pada umumnya. Ulin yang tergolong 

terancam punah (Partomihardjo, 1987) masih dapat 
ditemukan di hutan negara Kabupaten Tanah Laut, tetapi 
menjadi sasaran penebangan liar. Pengembangan ulin 
seiring dengan pengembangan jenis-jenis andalan yang 
dapat dan telah dikembangkan di daerah lain; misalnya, 
suren Toona sureni di Jawa Barat (Djam’an, 2006), jelutung 
Dyera sp. di Kalimantan Tengah (Redaksi MKI, 2006), 
pinus Pinus merkusii di Sumatera Utara, jati di Jawa dan 
Pulau Muna (Aziz, 2006), cendana Santalum album di Nusa 
Tenggara Timur (Soesilotomo dan Mulyono, 1992), eboni 
Diospyros spp. di Sulawesi, kayu putih Melaleuca cajuputi 
di Maluku Utara, serta matoa Pometia pinnata di Papua.  

Selain jenis andalan setempat, jenis spesifik perlu 
dikembangkan untuk menghindari penyeragaman jenis 
tanaman pada ekosistem berbeda serta jenis endemik 
untuk mempertahankan keunikan daerah. Di lahan gambut, 
sebaiknya ditanam jelutung rawa Dyera lowii (Wibisono, 
2005) atau ramin Gonistylus bancanus. Di lahan kering 
perlu dikembangkan kasturi, jenis tumbuhan endemik di 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.  

Pengembangan jenis seyogianya sejalan juga dengan 
minat masyarakat, karena jenis-jenis itu berhubungan erat 
dengan sumber penghidupan, mata pencaharian, atau 
budaya masyarakat. Hutan adat Loksado di Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan didominasi kayu 
manis Cinnamomum sp. yang ditanam oleh masyarakat 
Dayak Loksado. Pembangunan hutan rakyat di daerah 
tangkapan air Danau Tondano, Sulawesi Utara didukung 
oleh masyarakat dan tanaman yang diminati untuk 
dikembangkan adalah waisan Elmerrilia sp. dan nantu 
Palaquium sp. (Sallata, 1999). 

Masalah kelembagaan dapat diatasi dengan 
menerapkan kearifan tradisional yang sudah dikembangkan 
oleh masyarakat setempat atau menjadikan kelembagaan 
positif masyarakat lain sebagai model untuk diadaptasi. 
Kelembagaan adat pada Suku Talang Mamak di Riau 
terbukti mampu mengatur pengelolaan hutan adat 
(Hendarto, 2003). Melalui praktek tradisional, masyarakat 
Krui, Lampung melestarikan kebun damar yang telah 
menyerupai hutan primer, hasil pembudidayaan sejak tahun 
1800-an (Prijono, 2000). Masyarakat Wangi-Wangi, 
Sulawesi Tenggara menerapkan kearifan tradisional dalam 
pengelolaan sumber daya alam pada ekosistem darat dan 
ekosistem laut/pesisir (Manan dan Arafah, 2000). Walaupun 
Koperasi Unit Desa pernah mendapat citra buruk, prinsip 
koperasi tetap dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan 
(Kustomo, 1999).  

Masalah pendanaan atau pemasaran diatasi dengan 
tiga pola pengembangan, seperti yang dikutip oleh Kadarsih 
(2002). Melalui pola swadaya, hutan rakyat dibangun oleh 
kelompok atau perorangan dengan kemampuan modal dan 
tenaga mereka sendiri. Hutan rakyat juga bisa dibangun 
melalui subsidi (bantuan) sebagian atau seluruh kegiatan. 
Terakhir, hutan rakyat dibangun berdasarkan pada prinsip 
kemitraan atau kerjasama masyarakat dengan perusahaan 
swasta/ koperasi dengan insentif modal/bunga ringan.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hutan Rakyat Murni yang umum diusahakan di 
Kabupaten Tanah Laut adalah karet, sedangkan yang 
pengembangannya terbatas adalah kelapa, jati, dan akasia. 
HRM karet tersebar di seluruh kabupaten, sedangkan HRM 
kelapa terbatas di Kecamatan Bati-Bati dan Pelaihari, jati di 
Kecamatan Jorong, Batu Ampar, dan Bati-bati, serta akasia 
di Kecamatan Batu Ampar. Berdasarkan pada Surat Kepala 
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Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut No. 522/202/ 
PPHH/Dishut di HRC ditemukan 43 jenis tanaman, terdiri 
atas kayu rakyat (16) dan kayu lain (27), sedangkan 
berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK 272/Menhut-V/2004 terdapat 44 jenis tanaman dan 16 
di antaranya tergolong tanaman multiguna. Dari kerapatan 
dan potensi tanaman, terindikasi kecenderungan bahwa 
tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat adalah (i) 
tanaman yang hasil utamanya bukan-kayu untuk kelompok 
kayu rakyat serta (ii) durian dan rambutan untuk kelompok 
kayu lain. 

Tiga rekomendasi disampaikan kepada Pemerintah 
Kabupaten Tanah Laut, terutama untuk mengatasi kesulitan 
pemberian ijin pengusahaan dan peredaran kayu serta 
menjaga kelestarian jenis tanaman. Pertama, selain 17 
jenis seperti disebutkan terdahulu, ada jenis lain yang 
seyogianya dimasukkan dalam SKAU. Jenis ini bisa 
dimanfaatkan kayunya, setelah tidak produktif lagi hasil 
bukan-kayunya, jenis-jenis tersebut adalah durian, kantil, 
kasturi, manggis, melinjo, ramania, dan rambutan. Kedua, 
instansi terkait perlu terus mensosialisasikan bahwa hutan 
rakyat merupakan sumber alternatif penghasil kayu, selain 
hutan alam yang saat ini terancam kerusakan. Usaha ini 
mendesak dilakukan, apalagi potensi hutan rakyat yang 
hanya 15,71 m3/ha (untuk diameter  10 cm) termasuk 
rendah. Terakhir, instansi terkait perlu mensosialisasikan 
pengembangan banyak jenis tanaman multiguna di HRC 
dan jenis penghasil kayu dengan teknik silvikultur memadai 
di HRM. 
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ABSTRACT  

Western tarsier (Tarsius bancanus), one of protected Indonesian wildlife is endemic primate of Bangka, Sumatra, Kalimantan and Natuna 
Islands. Studies on nutrition requirement through feed consumption and utilization of western tarsier was conducted in the Small Mammal 
Captivity of Zoology Division, Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Cibinong, Bogor. The results indicated 
that average of dry matter intake was 4.05±0.14 g/head/day or 4.01±0.24% of body weight. Diets given were cricket and grasshopper, 
considered high coefficient of dry matter digestibility (94.33±1.76%). Average of the following nutrient intake was ash 4.12±0.04%; crude 
protein 64.52±0.49%; fat 12.82±0.68%; crude fiber 6.59±0.11%; nitrogen free extract 12.03±0.79% and gross energy 23.54±0.67 
kcal/head/day. Average of body weight gain of western tarsier at this experiment was 0.5 5± 0.2 g/head/day with average of feed efficiency 
was 13.39±4.66% and protein efficiency ratio was 0.21±0.07 g/day. Average of total digestible nutrient (TDN) was 67.42±0.97%.  
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Key words: consumption, feed utilisation, Tarsius bancanus, captivity.

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati 
flora dan fauna yang sangat banyak, dengan 
beranekaragam manfaat. Fauna/satwa liar ini ada yang 
tergolong langka, sehingga memerlukan penanganan 
khusus, terutama untuk pemenuhan pakan dan tempat 
berlindung yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya. 
Ancaman kelestarian satwa umumnya disebabkan konversi 
hutan untuk pemukiman, lahan pertanian/perkebunan dan 
sarana jalan yang akan mengurangi luasan habitat satwa. 
Ancaman lainnya yaitu maraknya perdagangan satwa,  
walaupun secara hukum terdapat undang-undang dan 
peraturan pemerintah yang melindungi satwa ini.  

Tarsius (Tarsius bancanus) merupakan salah satu 
anggota familia Tarsiidae yang tergolong ordo Primata 
(Young, 1981). Saat ini keberadaan T. bancanus terancam 
punah dan berstatus dilindungi secara hukum (Lampiran PP 
RI No. 7/1999), serta tercantum dalam Appendix II konvensi 
CITES (Suyanto dkk., 1998). Satwa ini aktif di malam hari 
(nocturnal), hidup di atas pohon (arboreal) (Payne et al.,
2000) dan pakannya terdiri dari serangga, ketam kecil, 
laba-laba, dan kadal (Napier dan Napier, 1967; Amir, 1978). 
Usaha penangkaran adalah salah satu alternatif untuk 
mencegah kepunahan satwa ini di alam. Keberhasilan 
penangkaran satwa ditentukan oleh berbagai faktor di 
antaranya informasi yang berkaitan dengan aspek biologis 
dan kebutuhan nutrisi satwa tersebut. Oleh karena itu 

penelitian tentang konsumsi pakan tarsius dalam suasana 
penangkaran perlu dilakukan guna mendapatkan informasi 
yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan 
penangkaran tarsius di waktu mendatang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum konsumsi 
dan penggunaan pakan oleh T. bancanus betina di 
penangkaran. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 minggu di 
Penangkaran Mamalia Kecil, Bidang Zoologi, Pusat 
Penelitian Biologi, LIPI Cibinong, Bogor. Dalam penelitian 
ini digunakan tiga ekor tarsius (T. bancanus) betina yang 
berasal dari pulau Bangka; tarsius A dan C berumur kurang 
lebih 15 bulan dan tarsius B berumur 18 bulan dengan 
rerata kisaran bobot badan pada awal penelitian 84-96 g 
dan ketiga tarsius tersebut telah beradaptasi selama 7 
bulan di penangkaran. Hewan ditempatkan di dalam 
kandang individu berdinding kawat dengan ukuran masing-
masing panjang 2,26 m, lebar 2,00 m, tinggi 3,15 m dan 
dilapisi dengan kawat halus dengan ukuran lubang 7x7 mm. 
Setiap kandang dilengkapi dengan tempat makan, tempat 
minum, kotak tidur dan didesain sedemikian rupa 
menyerupai kondisi habitat alaminya dalam bentuk pohon-
pohon hidup serta batang-batang bambu kering sebagai 
tempat beraktivitas.  

Pakan yang diberikan pada hewan penelitian adalah 
jangkrik (Acheta domesticus) dan belalang (Hierodula 
vitrea) yang diberikan pada saat serangga tersebut masih 
hidup dan diberikan secara bersamaan. Pemberian pakan 
dan air minum dilakukan satu kali dalam sehari yaitu pada 
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pukul 16.30. Penimbangan setiap jenis bahan pakan 
dilakukan sebelum pemberian pakan pada sore hari 
sebelum pukul 16.30 dan sisanya ditimbang pada pagi hari 
berikutnya se-kitar pukul 08.00. Komposisi zat makanan 
pakan percobaan berdasarkan hasil analisis proksimat yang 
dilakukan di Laboratorium Pengujian Nutrisi, Pusat 
Penelitian Biologi-LIPI Bogor dan Bagian Ilmu dan 
Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB Bogor 
ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi zat-zat makanan pakan percobaan. 

Zat makanan Jangkrik Belalang 
Bahan kering (%BK)1 22,52 26,91 
Abu (%BK)1 4,46 3,68 
Protein Kasar (%BK)1 60,47 70,26 
Lemak Kasar (%BK)1 8,20 4,14 
Serat Kasar (%BK)2 7,30 20,72 
BETN (%BK)1 19,57 1,20 
Energi bruto (kal/gBK)1 6172,88 5285,91 
Keterangan: 1 Laboratorium Pengujian Nutrisi, Pusat Penelitian 
Biologi-LIPI Bogor; 2 Bagian Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas 
Peternakan IPB Bogor. 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah kon-
sumsi pakan, pertambahan bobot badan (PBB), efisiensi 
penggunaan pakan (EPP), rasio efisiensi protein (REP), 
kecernaan semu bahan kering dan zat makanan serta total
digestible nutrient (TDN). Data konsumsi diukur dengan 
menghitung pemberian dan sisa pakan, pertumbuhan 
diukur dengan menghitung selisih bobot badan akhir dan 
awal penelitian, sedangkan untuk mendapatkan data 
kecernaan dilakukan dengan metode koleksi total dan 
dilanjutkan dengan analisis di laboratorium.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rerata konsumsi bahan kering (BK) dan zat makanan 
pada T. bancanus diperlihatkan pada Tabel 2, dimana 
terlihat konsumsi bahan kering antara ketiga ekor tarsius 
tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan ketiga ekor tarsius 
betina tersebut berada pada kisaran umur yang sama dan 
bobot badannya tidak terlalu berbeda, sehingga 
kemampuannya dalam mengkonsumsi bahan kering dan 
zat-zat makanan hampir sama. Berdasarkan data bobot 
badan, ketiga tarsius tersebut telah tergolong dewasa, 
sebagaimana dilaporkan oleh Supriyatna dan Wahyono 
(2000) bahwa bobot badan dewasa tarsius adalah 80-170 
g, sedangkan menurut Payne et al. (2000) bobot badan 
tarsius dewasa antara 86-126 g.  

Tabel 2. Rerata konsumsi bahan kering (BK) dan zat makanan 
pada T. bancanus.

T. bancanusPeubah A B C Rerata±SD

Konsumsi BK (g/ekor/hari) 4,17 3,89 4,09 4,05±0,14
Abu (g/ekor/hari) 0,17 0,16 0,17 0,17±0,01
Protein kasar (g/ekor/hari) 2,71 2,49 2,64 2,61±0,11
Lemak kasar (g/ekor/hari) 0,27 0,26 0,27 0,27±0,01
Serat kasar (g/ekor/hari) 0,56 0,47 0,53 0,52±0,05
BETN (g/ekor/hari) 0,47 0,50 0,49 0,49±0,02
Energi bruto (kkal/ekor/hari) 24,08 22,79 23,74 23,54±0,67

Berdasarkan perhitungan konsumsi bahan kering pada 
tarsius dapat diketahui bahwa kebutuhan/konsumsi bahan 
kering tarsius yang diberi makan jangkrik dan belalang 
adalah tarsius A sebesar 3,99%, B 3,78% dan C 4,26% dari 
bobot badannya dengan rerata 4,01±0,24%. Hasil 
penelitian Puspitasari (2003) menunjukkan bahwa 
konsumsi bahan kering pada kukang (Nycticebus coucang)
rata-rata 12,82±5,01% dari bobot badannya (587±43,09 g) 
dan mempunyai nilai koefisien cerna bahan kering lebih dari 
90% (97,45±0,97 %). Tarsius dan kukang merupakan satwa 
primata yang bersifat nocturnal dan arboreal, tetapi 
mempunyai jumlah/kebutuhan bahan kering yang berbeda. 
Keduanya dapat memanfaatkan pakan dengan baik, hal ini 
dapat diketahui dari nilai koefisien cernanya yang tinggi 
yaitu di atas 90%. Berbeda dengan penelitian Sulistyowati 
(2002), yang menggunakan tupai terbang (Petaurus 
breviceps) dengan kisaran bobot badan yang hampir sama 
(71,5 g), kebutuhan bahan keringnya lebih rendah daripada 
tarsius, yaitu: 1,14±0,01% dari bobot badannya. Konsumsi 
zat makanan tertinggi pada tarsius adalah protein dengan 
rerata 2,61±0,11 g/ekor/hari, sedangkan konsumsi zat 
makanan lain yang terdiri dari abu (rerata 0,17±0,01 
g/ekor/hari), lemak (rerata 0,27±0,01 g/ekor/hari), serat 
(rerata 0,52±0,05 g/ekor/hari), dan BETN (rerata 0,49±0,02 
g/ekor/hari) lebih sedikit. Konsumsi protein yang tinggi ini 
disebabkan kandungan protein dalam pakan yang juga 
tinggi. Pada tarsius A, konsumsi bahan kering tertinggi 
dengan kandungan protein pakan yang tinggi menjadikan 
konsumsi proteinnya pun paling tinggi. Hal ini memperkuat 
kenyataan, bahwa T. bancanus adalah hewan insektivora 
dimana zat makanan yang diperoleh kebanyakan berasal 
dari protein. Jumlah konsumsi zat makanan ini dipengaruhi 
oleh jumlah konsumsi bahan kering dan kandungan zat 
makanan bahan pakan.  

Dari dua jenis pakan yang diberikan, pakan yang paling 
disukai oleh tarsius adalah jangkrik. Rerata persentase 
konsumsi bahan kering jangkrik dan belalang ketiga ekor 
tarsius masing-masing adalah 59,04% dan 40,96%. 
Jangkrik yang diberikan per hari pada tarsius sebanyak ±25 
ekor (12,12 g BS/ekor/hari atau 2,73 g BK/ekor/hari) yang 
dimakan sekitar 20 ekor (10,6 g BS/ekor/hari atau 2,39 g 
BK/ekor/hari), sedangkan belalang yang diberikan sekitar 6 
ekor (15,68 g BS/ekor/hari atau 4,22 g BK/ekor/hari) yang 
dimakan hanya 2-3 ekor (6,18 g BS/ekor/hari atau 1,66 g 
BK/ekor/hari). Bagian dari belalang yang dimakan adalah 
kepala dan setengah bagian badan, sedangkan bagian 
bawah tubuh dan sayap tidak dimakan. Jangkrik lebih 
disukai oleh tarsius walaupun memiliki kandungan protein 
yang lebih rendah (60,47%) daripada belalang (70,26%). 
Hasil ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan Daryatmo 
(2004), yang menyatakan bahwa kandungan protein 
belalang adalah sekitar 76%. Belalang mempunyai 
kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan jangkrik, 
tetapi tarsius kurang menyukainya karena komposisi protein 
kasar belalang mengandung nitrogen dalam bentuk 
senyawa khitin (Daryatmo, 2004) dan kandungan serat 
kasar belalang (20,72%) juga jauh lebih tinggi daripada 
jangkrik (7,30%). Berbeda dengan hasil yang diperoleh 
Hadiatry (2003) yang memberi pakan T. spectrum dengan 
jangkrik lokal sebanyak 30 ekor (± 20 g) per hari atau 
jangkrik Jerman sebanyak 60 ekor (± 30 g) memperoleh 
data konsumsi jangkrik lokal sebesar 6,5 ekor (± 4,36 g) 
dari 15 ekor (± 10,05 g) per hari, sedangkan jangkrik 
Jerman sebesar 26,3 ekor (± 12,62 g) dari 30 ekor (± 14,40 
g) per hari. Perbedaan konsumsi ini dapat disebabkan oleh 
jenis tarsius yang digunakan. 
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Laju pertumbuhan dapat diketahui dari pertambahan 
bobot badan (PBB). Pakan yang berkualitas baik akan 
menghasilkan PBB yang baik pula. Kualitas pakan 
ditentukan oleh kandungan nutrisi/zat-zat makanan yang 
terkandung dalam pakan tersebut. Pertambahan bobot 
badan satwa penelitian diperlihatkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pertambahan bobot badan T. bancanus. 

TarsiusPeubah A B C Rerata±SD

BB awal (g) 89 96 84 89,67±6,03 
BB akhir (g) 120 110 108 112,67±6,43 
PBB (g/ekor/hari) 0,74 0,33 0,57 0,55±0,21 
Konsumsi BK (g/ekor/hari) 4,17 3,89 4,09 4,05±0,21 
Keterangan: BB = Bobot badan; PBB = Pertambahan bobot badan 

Tabel 3. menunjukkan bahwa pertambahan bobot 
badan ketiga ekor tarsius berbeda-beda. Tarsius A 
mempunyai pertambahan bobot badan yang paling tinggi 
yaitu 0,74 g/ekor/hari, kemudian disusul oleh tarsius C 0,57 
g/ekor/hari, dan tarsius B 0,33 g/ekor/hari. Perbedaan ini 
disebabkan konsumsi pakan baik bahan segar maupun 
bahan kering berbeda-beda pada ketiga ekor tarsius 
tersebut. Semakin tinggi konsumsi dengan kecernaan yang 
sama berarti akan semakin banyak zat-zat makanan yang 
tersedia bagi tubuh dan memungkinkan dapat dimanfaatkan 
untuk pertumbuhan. Konsumsi bahan kering tarsius A 
paling tinggi yaitu 4,17 g/ekor/hari disusul oleh tarsius C 
sebesar 4,09 g/ekor/hari, dan tarsius B sebesar 3,89 
g/ekor/hari. Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh 
konsumsi pakan, semakin tinggi konsumsi pakan semakin 
tinggi pula pertambahan bobot badannya atau dengan kata 
lain konsumsi pakan berbanding lurus dengan pertambahan 
bobot badan. Zat makanan yang diserap oleh tubuh ada 
yang disimpan dalam bentuk deposit lemak sebagai 
pertambahan bobot badan dan kemungkinan tarsius A lebih 
banyak menyimpan cadangan zat makanan dalam bentuk 
deposit lemak sehingga mempunyai pertambahan bobot 
badan yang paling tinggi daripada tarsius lainnya. Hewan 
dewasa cenderung menyimpan lemak dalam karkas 
sebagai pertambahan berat badan (Parakkasi, 1983), 
semakin banyak konsumsi semakin banyak pula 
penimbunan lemak dalam tubuh, sehingga pertambahan 
bobot badannya semakin tinggi.  

Efisiensi penggunaan pakan merupakan perbandingan 
antara pertambahan bobot badan dengan jumlah konsumsi 
pakan dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi 
pertambahan bobot badan dengan konsumsi pakan yang 
sedikit akan meningkatkan nilai efisien pakan tersebut, 
artinya dengan pakan yang sedikit akan dihasilkan 
pertambahan bobot badan yang tinggi. Nilai Efisiensi pakan 
ketiga ekor tarsius betina diperlihatkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Efisiensi penggunaan pakan dan rasio efisiensi protein 
pada T. bancanus. 

Tarsius
Peubah A B C Rerata±SD

PBB (g/ekor/hari) 0,74 0,33 0,57 0,55±0,21 
Konsumsi BK (g/ekor/hari) 4,17 3,89 4,09 4,05±0,14 
EPP (%) 17,75 8,48 13,94 13,39±4,66
Konsumsi protein (g/ekor/hari) 2,71 2,49 2,64 2,61±0,11 
REP (%) 27,31 13,25 21,59 20,72±7,07
Keterangan: PBB = Pertambahan bobot badan; EPP = Efisiensi 
penggunaan pakan; REP = Rasio efisiensi protein. 

Dari Tabel 4. diketahui bahwa efisiensi pakan tarsius A 
paling tinggi, disusul oleh tarsius C dan tarsius B. Tingginya 
nilai efisiensi pakan tersebut sesuai dengan tingginya 
pertambahan bobot badan pada ketiganya. Efisiensi pakan 
tarsius A paling tinggi, yaitu: 17,75%, sebaliknya tarsius B 
yang mempunyai efisiensi pakan paling rendah, yaitu: 
8,48%. Konsumsi pakan tarsius B paling rendah, sehingga 
pertambahan bobot badannya pun paling rendah, yang 
mengakibatkan efisiensi pakannya paling rendah di antara 
ketiga ekor tarsius. Pakan yang dikonsumsi mengandung 
zat-zat makanan yang akan diserap di saluran pencernaan. 
Zat-zat makanan yang tertinggal di dalam tubuh ini akan 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 
menambah bobot badan. 

Nilai rasio efisiensi protein (REP) dapat diketahui 
dengan membandingkan antara pertambahan bobot badan 
dengan konsumsi protein. Rasio efisiensi protein antara 
ketiga ekor tarsius diperlihatkan pada Tabel 4. Rasio 
efisiensi protein dipengaruhi oleh pertambahan bobot 
badan dan konsumsi protein. Konsumsi bahan kering yang 
tinggi dengan kandungan protein pakan yang tinggi, akan 
meningkatkan konsumsi protein. Semakin tinggi konsumsi 
protein semakin tinggi pula nilai rasio efisiensi proteinnya. 
Konsumsi protein dan pertambahan bobot badan tarsius A 
paling tinggi, sehingga menghasilkan nilai REP yang tinggi 
pula. Tarsius B mengkonsumsi protein paling rendah dan 
pertambahan bobot badannyapun paling rendah, sehingga 
rasio efisiensi proteinnya paling rendah. Konsumsi protein 
dapat pula memberikan sumbangan pada pertambahan 
bobot badan, konsumsi protein yang tinggi akan 
meningkatkan bobot badan yang tinggi pula. Pada tarsius A 
nilai REP paling besar yaitu 27,31%. Hal ini menunjukkan 
bahwa tarsius A mampu menggunakan dan mencerna 
protein yang dikonsumsi untuk meningkatkan pertambahan 
bobot badannya. 

Kecernaan bahan kering merupakan indikator kualitas 
bahan makanan. Kecernaan bahan makanan yang tinggi 
menunjukkan sebagian besar dari zat-zat makanan yang 
terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh hewan. 
Bayutriana (1995) menyatakan bahwa pada dasarnya 
pengukuran daya cerna adalah suatu usaha untuk 
menentukan jumlah zat makanan dari bahan makanan yang 
diserap dalam saluran pencernaan (tractus
gastrointestinalis). Koefisien cerna bahan kering pada 
tarsius disajikan dalam Tabel 6. Informasi yang diperoleh 
menunjukkan, bahwa pakan yang diberikan pada tarsius 
mempunyai nilai kecernaan yang tinggi. Nilai kecernaan 
pada tarsius A paling rendah apabila dibandingkan dengan 
tarsius B dan C, karena konsumsi bahan kering tarsius A 
paling tinggi dibandingkan tarsius lainnya Semakin tinggi 
konsumsi, maka nilai kecernaan pakannya akan semakin 
rendah, karena waktu yang digunakan oleh pakan dalam 
melewati saluran pencernaan lebih singkat, sehingga zat-
zat makanan tidak dapat dicerna dengan baik dengan 
demikian proses penyerapan zat makanan tidak maksimal 
atau dengan kata lain pakan/ransum tidak diretensi dalam 
waktu yang lama. Anggorodi (1973) mengemukakan bahwa 
perjalanan bahan makanan yang terlalu cepat di saluran 
pencernaan akan menyebabkan kurangnya waktu untuk 
mencerna zat-zat makanan secara menyeluruh oleh enzim-
enzim pencernaan, sehingga nilai daya cerna bahan 
makanan tersebut menjadi rendah. Dikemukakan juga oleh 
Arora (1989) bahwa peningkatan konsumsi pakan biasanya 
menaikkan kecepatan aliran pakan di saluran pencernaan. 
Selain itu kondisi biologis tarsius yang berbeda-beda juga 
akan mempengaruhi kecernaan pakan dan zat makanan. 
Penelitian Sulistyowati (2002) juga memperoleh hasil yang 
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sama, yaitu: semakin tinggi konsumsi BK semakin rendah 
tingkat koefisien cernanya. Tabel 7 menunjukkan nilai 
koefisien cerna zat makanan pada tarsius. 

Tabel 5. Produksi feses, koefisien cerna bahan kering dan 
koefisien cerna zat-zat makanan pada T. bancanus. 

T. bancanusPeubah A B C Rata-rata±SD

Produksi BK feses (g/ekor/hari) 0,31 0,22 0,16 0,23±0,08 
Koefisien cerna BK (%) 92,57 94,34 96,09 94,33±1,76 
     
Koefisien cerna makanan:     
Abu (%) 56,44 40,21 48,21 48,29±8,11 
Protein kasar (%) 82,40 82,08 82,99 82,49±0,46 
Lemak kasar (%) 77,53 74,25 78,30 76,69±2,15 
Serat kasar (%) 37,14 22,28 26,07 28,50±7,72 
BETN (%) 91,75 95,56 96,21 94,65±2,58 

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa kemampuan tarsius 
dalam mencerna zat zat makanan, seperti protein kasar, 
lemak kasar, dan BETN cukup tinggi, tetapi tarsius kurang 
mampu mencerna serat kasar dan abu; dimana nilai 
koefisien cerna serat kasar dan abu cukup rendah, yaitu: 
48,29% dan 28,50%. Bahan makanan dengan kandungan 
serat kasar yang tinggi akan menurunkan daya cerna 
bahan makanan tersebut (Anggorodi, 1973). Selain itu, zat 
makanan yang terkandung dalam bahan pakan banyak 
yang keluar melalui urin, sehingga nilai koefisien cernanya 
lebih rendah dari koefisien cerna bahan kering. Penelitian 
Kiroh (2002) memberikan hasil yang berbeda, dimana nilai 
koefisien cerna bahan kering (59,85±3,84%), protein 
(13,32±2,41%), lemak (12,64±5,38%), serat kasar 
(9,92±4,77%), dan BETN (12,08±3,19%) lebih rendah 
dibandingkan hasil penelitian ini (Tabel 7.). Hal ini dapat 
disebabkan adanya perbedaan jenis pakan dan jenis tarsius 
yang digunakan.  

Protein, serat kasar, lemak kasar, dan BETN yang dapat 
dicerna merupakan komponen dalam menyusun nilai total 
digestible nutrient (TDN) dimana nilai lemak kasar yang 
dapat dicerna harus dikalikan dengan 2,25. Zat-zat 
makanan yang digunakan dalam perhitungan TDN adalah 
zat makanan sumber energi. Abu tidak dimasukkan dalam 
perhitungan TDN karena abu bukan zat makanan sumber 
energi. Kadar TDN dari makanan dinyatakan sebagai suatu 
persentase dan dapat dideterminasi hanya pada percobaan 
digesti/kecernaan (Anggorodi, 1973). Parakkasi (1983) 
menyatakan, bahwa secara umum nilai TDN suatu bahan 
makanan sebanding dengan energi dapat dicerna, tetapi 
bervariasi sesuai dengan jenis ternak ataupun jenis bahan 
makanan/ransum. Nilai TDN dari ketiga ekor tarsius 
diperlihatkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Total digestible nutrient (TDN) dari T. bancanus.

T. bancanus  TDN (%) 
A 66,31 
B 68,12 
C 67,82 
Rata-rata 67,42±0,97 

Dari hasil perhitungan dapat diduga bahwa rerata 
kebutuhan TDN tarsius adalah 67,42±0,97%. Nilai ini 
dipengaruhi oleh konsumsi zat makanan (protein kasar, 
serat kasar, lemak kasar, dan BETN) dan nilai koefisien 
cerna zat makanan tersebut. Kebutuhan TDN ketiga ekor 
tarsius hampir sama. Hal ini disebabkan tarsius tersebut 
berasal dari jenis yang sama dengan umur dan bobot 
badan yang hampir sama pula. Nilai TDN yang diperoleh 
lebih kecil daripada nilai koefisien cerna pakan dan zat 
makanan. Hal ini dapat disebabkan energi yang diperoleh 
tarsius berasal dari protein sehingga kurang efisien dan 
menyebabkan nilai TDN-nya rendah. 

KESIMPULAN 

Rerata konsumsi T. bancanus betina yang diberi pakan 
jangkrik dan belalang adalah 4,05±0,14 g BK/ekor/hari atau 
sekitar 4,01% dari bobot badan tarsius. Jangkrik adalah 
jenis pakan yang lebih disukai T. bancanus (59,04±4,69 g 
BK/ekor/hari) dibandingkan belalang (40,96±4,69 g 
BK/ekor/hari). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
acuan standar kebutuhan zat makanan T. bancanus betina 
di penangkaran. 
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ABSTRACT  

This research was conducted in the forest of Selayar Island and in the Nature Reserve on forest of Patunuang South Sulawesi. The study 
sites were located at 0-250 m above sea level on four locations. Data being collected were the distribution, type of feeds, nest sites, habitat 
utilization and of type. During the observation, we found at least 10 nest sites which were distributed on three locations. The tarsier 
consume mainly insect, and it isn’t collected. Fifty two species from 31 families were identified being habitat and five species from three 
families were the nest of Tarsier which were dominated by bamboo. 
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PENDAHULUAN 

Pulau Selayar adalah pulau yang terpisah dari daratan 
Sulawesi dengan luas sekitar 2000 km2 yang membentang 
dari utara ke selatan. Bagian pantai barat dan utara adalah 
berupa bebatuan yang cadas dan terjal, sementara pantai 
timur dan sebagian pantai selatan berupa pantai yang 
landai dan berupa area hutan produksi serta perkebunan 
rakyat. Kekhasan pulau ini diperkirakan menyimpan 
berbagai macam fauna endemik dan menarik. Salah 
satunya adalah dari jenis primata malam yaitu Tarsius sp. 
Dari kekhasan masing-masing jenis tarsius Sulawesi, maka 
sangat menarik untuk mengungkap kehidupan dari jenis 
tarsius Selayar tersebut meliputi kehidupan biologinya di 
alam seperti habitat, jenis pakan alami, sebaran, dan 
perilakunya di alam. 

Tarsius Sulawesi mempunyai sebaran yang luas yaitu 
mulai dari kepulauan Sangihe, bagian utara pulau Sulawesi 
sampai di pulau Selayar ujung selatan Sulawesi. Diketahui 
5 spesies tarsius yang sudah mempunyai status dan 3 jenis 
lainnya yang diperkirakan jenis baru. Tarsius dari pulau 
Selayar adalah salah satunya jenis baru tersebut (Myron 
Shekkle, komunikasi pribadi). Setiap wilayah sebaran 
mempunyai jenis spesifik yaitu T. sangirensis dari pulau 
Sangihe, T. spectrum dari Sulawesi Utara, T. dianae dari 
Sulawesi Tengah, T. Pumilus dari Sulawesi Tengah dan 
Selatan, serta T. pelengensis dari Kepulauan Peleng 
(Supriatna dan Hendras-W, 2000). Dua spesies tarsius 
jenis baru adalah dari Kepulauan Siau oleh Myron Shekkle 
dan Tarsius lariang oleh Stevan Merker dari daerah 

Sulawesi Tengah (Gimpu dan sekitarnya). Tarsius dari 
pulau Selayar mempunyai rambut tubuh lebih terang 
kecoklatan, dan mempunyai bulu ekor lebih sedikit dan 
tipis. Tarsius dari sub familia Prosimia merupakan hewan 
pencengkeram dan pelompat vertikal (Jolly, 1972) dan juga 
mempunyai loncatan panjang beruntun yang cepat 
(Niemitz, 1984). 

Sebaran dari berbagai jenis atau anak jenis dari marga 
Tarsidae ini masih di pertanyakan, karena adanya laporan 
dari peneliti-peneliti tarsius tentang penemuan jenis baru. 
Hal ini menunjukkan keberadaan satwa endemik Sulawesi 
ini masih perlu diteliti. Variasi yang terdapat pada masing-
masing spesies menunjukkan karakteristik dari masing-
masing wilayah sebaran, dimana pola ini sangat tergantung 
pada variasi habitat dan pakan yang akan mempengaruhi 
keberlangsungan perkembangbiakan satwa tersebut di 
alam. Pengetahuan akan lingkungan hidup tarsius di alam 
baik habitat yang mencakup kelembaban, suhu, topografi, 
vegetasi maupun jenis pakan yang dikonsumsi akan sangat 
mendukung dalam pengelolaan di luar habitat asli baik 
secara in situ maupun ex situ. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menghimpun data habitat, sarang, dan jenis pakan 
alami serta sebaran pada tarsius Selayar (Tarsius tarsier) di 
pulau Selayar, Sulawesi Selatan.  

BAHAN DAN METODE 

Eksplorasi dilakukan pada tanggal 3-22 Juli 2006. 
Lokasi penelitian adalah di kawasan hutan produksi dan 
hutan kebun di pantai timur pulau Selayar, kabupaten 
Maritim, Sulawesi Selatan dan TWA Patunuang, kabupaten 
Maros, Sulawesi Selatan. Pengamatan langsung di 
lapangan meliputi habitat, sarang dan jenis pakan alami 
tarsius. Wilayah pengamatan dimulai dari dataran rendah 
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berupa hutan pantai sampai dengan ketinggian 250 m dpl. 
pada luasan sekitar 100 ha dengan topografi landai hingga 
berbukit. Untuk mengetahui keberadaan tarsius serta jenis-
jenis pakannya, maka digunakan metode jalur 
(penjelajahan areal hutan) pada malam hari, subuh dan 
siang hari. Pengamatan malam dan subuh untuk 
menentukan keberadaan dan tempat bersarang tarsius 
yang memulai aktivitasnya pada saat hari mulai gelap. 
Suara merupakan indikasi keberadaan tarsius, biasanya 
sering terjadi sebelum tarsius meninggalkan sarang dan 
waktu kembali kesarang sebagai pemberitahuan (alarm) 
kepada anggota keluarga. Informasi serupa diperoleh juga 
dari penduduk lokal yang menemukan satwa tersebut. 
Pencatatan jenis tumbuhan di area aktifitas dan yang 
digunakan sebagai sarang atau tempat beristirahat tarsius 
dilakukan pada siang hari. Tumbuhan yang digunakan 
sebagai habitat dan sarang diambil bagian daun, buah dan 
bunga untuk dibuat herbarium guna identifikasi nama 
ilmiahnya. Posisi lokasi pengamatan diperlihatkan pada 
Tabel 1.  

Tabel 1. Posisi lokasi penelitian di kawasan hutan produksi dan 
hutan perkebunan, pulau Selayar, Sulawesi Selatan. 

Lintang 
Utara (U) 

Bujur Timur 
(T)

Alt. 
(m dpl) 

Lokasi

6o 12’ 46.0” 120o 30’ 52.7”  200 Hutan Lalemang 
6o 12’ 48.8” 120o 31’ 22.8”  1 Hutan pantai Ngapaloka 
6o 13’ 21.1” 120o 31’ 30.9”  50 Hutan Punagaan 1 
6o 13’ 58.6” 120o 31’ 27.6”  25 Hutan Labau 
6o 13’ 12.3” 120o 30’ 24.8”  20 Hutan Pujo 
6o 13’ 41.2” 120o 31’ 22.5”  10 Hutan Punagaan 2 
6o 13’ 41.2” 120o 31’ 22.8”  10 Hutan Punagaan 2 
6 o 13’ 24.6” 120 o 31’ 39.2”  2 Hutan Punagaan 3 
6 o 12’ 45.9” 120 o 30’ 03.9” 225 Hutan Lansoga 
6 o 12’ 23.1” 120 o 28’ 43.0” 235 Hutan Lembang Jaya 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Wilayah pulau Selayar mempunyai topografi bebatuan 
dan cadas di pantai utara dan barat, sementara pantai timur 
dan selatan lebih landai dan berupa hutan produksi dan 
perkebunan rakyat. Jenis-jenis fauna dan flora lebih banyak 
tersebar di wilayah pantai timur dan sebagian pantai 
selatan Selayar. Dengan demikian pengamatan hewan 
tarsius dilakukan di pesisir pantai timur. Dari laporan 
penduduk tarsius banyak ditemukan di wilayah pesisir 
pantai timur dan selatan pulau Selayar, dan pulau Jampea. 
Pengamatan dilakukan di desa Tanah Bau, kecamatan 
Bontoharu, desa Patilereng dan desa Harapan, kecamatan 
Bontosikuyu.  

Jenis tarsius yang ditemukan di pulau Selayar memiliki 
warna bulu yang lebih terang, bulu pada ekor agak tipis dan 
lebih sedikit seperti sikat, dibandingkan dengan tarsius dari 
Patunuang yang mempunyai bulu rambut sedikit lebih gelap 
dan bulu ekor lebih banyak dan secara keseluruhan mirip 
dengan T. spectrum. Kedua tarsius tersebut mempunyai 
tipe spesifik dari Makasar. Penelitian sebelumnya oleh 
Myron Shekkle (komunikasi pribadi) menyatakan bahwa 
secara morfologi jenis dari Selayar tersebut merupakan 
jenis baru dengan nama T. tarsier. Menurut Brandon-Jones 
et al. (2004), T. tarsier merupakan sinonim dari T.
spectrum. Sementara Nowak (1999) melaporkan bahwa T. 
spectrum juga tersebar di wilayah pulau Selayar. Di pulau 
Selayar tarsius dikenal dengan sebutan podi, artinya 
berwajah seperti monyet dan menakutkan, karena podi atau 
tarsius menurut mereka adalah sejenis tikus dan bukan 

sejenis monyet atau primata. Daerah sebaran tarsius di 
pulau Selayar cukup luas, yaitu: di bagian tengah, daerah 
pantai timur dan sebagian daerah pantai Selatan. Direktorat 
PPA (1978) menyatakan bahwa tarsius terdapat pada hutan 
hujan tropika dan daerah dataran rendah dekat pantai atau 
hutan rawa. Umumnya masyarakat di pantai timur Selayar 
sudah mengenal hewan podi atau tarsius karena banyak 
terdapat di kebun dan hutan produksi. Seringnya penduduk 
menemukan tarsius di kebun menunjukkan populasinya di 
wilayah tersebut masih cukup baik.  

Sebaran tarsius diketahui dari vokalisasi dan informasi 
dari penduduk setempat, dimana tarsius di wilayah ini 
banyak bersarang di sekitar perkebunan atau lahan 
pertanian. Tarsius menyebar merata di wilayah tersurvei. 
Pertemuan dengan satwa ini adalah dengan mengamati 
dan menunggu asal vokalisasi dan sarang yang 
diinformasikan penduduk. Untuk itu pengamatan dimulai 
pada waktu sore hari dimana situasi mulai gelap dan tarsius 
mulai beraktivitas, karena satwa tersebut bersifat nokturnal 
atau aktif di malam hari. Tiga sarang ditemukan di hutan 
Punagaan di sekitar kebun jagung, kelapa, pisang dan lain-
lain. Tempat bersarang berupa vegetasi bambu yang 
terdapat di area tersebut, yaitu: jenis bambu duri atau 
haduri (Bambusa multiflex Raeusch.). Setiap sarang 
terdapat 3-6 ekor tarsius dengan komposisi anak, remaja 
dan induk atau dalam bentuk keluarga. Jarak antar sarang 
berkisar 200-500 m. Lokasi penemuan tarsius di sekitar 
hutan pantai mempunyai topografi datar sampai kemiringan 
10o, ketinggian tempat sekitar 10-50 m dpl. Jenis tumbuhan 
didominasi oleh paliasa (Kleinhovia hospita Linn.) dengan 
diameter 5-20 cm.  

Di hutan Labau, desa Harapan, ditemukan beberapa 
sarang tetapi pertemuan dengan tarsius hanya pada dua 
sarang yang berdekatan, sementara sarang yang lain 
diketahui dari vokalisasi. Pertemuan terjadi pada malam 
hari sekitar jam 8.00-10.00 pada bambu buloh (Dinochloa
sp.) dan pada pohon ficus yang terdapat di pinggir sungai 
sebanyak 2-3 ekor. Kedua pohon tersebut ternyata 
merupakan pohon tidur atau sarang dari tarsius, dimana 
pada siang hari satwa tersebut teramati bermain-main di 
antara pohon bambu sampai jam 10.00 pagi. Habitat 
berupa lahan datar dan dekat dengan sungai, area 
didominasi oleh tanaman perkebunan seperti kelapa, 
jagung, kenari, jambu mede dan tumbuhan paliasa dengan 
ketinggian 5-25 m dpl. Keberadaan tarsius juga terdeteksi 
di lokasi hutan Lalombeh, hutan Kerbau, Lalemang, Pujo 
dan pantai Ngapaloka, keberadaan tarsius diketahui hanya 
dari suara (vokalisasi) yang terdengar pada sore hari dan 
pagi hari. Suara yang bersahut-sahutan terdengar sekitar 2-
5 ekor dengan vokalisasi yang berbeda-beda dengan 
ketinggian lokasi berkisar 5-250 m dpl. Habitat berupa area 
landai sampai kemiringan 20o didominasi oleh tanaman 
perkebunan terutama jagung, tumbuhan bambu, dan 
paliasa. 

Secara keseluruhan dari penelitian ini tarsius ditemukan 
mulai dari hutan pantai sampai ketinggian 250 m dpl. 
Tarsius dapat hidup pada ketinggian yang bervariasi 
tergantung pada jenisnya, yaitu: mulai dari dataran rendah 
sampai ketinggian 2200 m dpl (Supriatna dan Hendras-W, 
2000) baik pada T. bancanus maupun tarsius Sulawesi. 
Pada penelitian sebelumnya di Sulawesi Utara dan 
Kalimantan Tengah, tarsius ditemukan pada ketinggian 
berkisar antara 10-150 m dpl (Wirdateti, 2005; Wirdateti dan 
Dahrudin, 2006). Nietsch dan Niemitz, (1991) melaporkan 
tarsius ditemukan sampai ketinggian 1220 m dpl atau 
sekitar 4000 kaki dan jenis ini juga ditemukan pada area 
perkebunan.  
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Habitat tarsius di Selayar berupa hutan sekunder dan 
hutan kebun. Lahan perkebunan didominasi oleh tanaman 
jagung, pisang, kelapa dan secara keseluruhan didominasi 
oleh tumbuhan K. hospita dan Vitex coffasus Reiw. ex Bl. 
serta beberapa jenis bambu. Pada penelitian ini tarsius 
lebih banyak ditemukan bersarang pada vegetasi bambu. 
Jenis tumbuhan yang terdapat pada habitat tarsius 
diperlihatkan pada Tabel 2. Terdapat 52 jenis tumbuhan 
dari 31 familia yang digunakan sebagai sarang tarsius dan 
didominasi oleh familia Euphorbiaceae dan Bambusaceae.  

Tarsius sebagai peloncat vertikal sangat membutuhkan 
diameter pohon atau cabang yang kecil untuk lokomosinya. 
Secara keseluruhan habitat tarsius mempunyai ketinggian 
pohon mencapai 30 m dengan diameter 5-25 m, sedangkan 

jenis bambu mencapai ketinggian 15 m. Pengamatan 
secara visual pada jenis tarsius ini agak sulit dibandingkan 
dengan T. spectrum di Sulawesi Utara. Tempat bersarang 
mempengaruhi hal tersebut, umumnya tarsius di wilayah 
pengamatan menggunakan tumbuhan bambu sebagai 
tempat bersarang terutama dari jenis bambu berduri. 
Rumpun bambu yang dipilih sebagai sarang tersebut 
mempunyai lingkaran sekitar 2-4 m dengan alur yang rapat 
dan tinggi, sehingga sulit untuk didekati. Tinggi sarang pada 
bambu sekitar 2-3 m, terbentuk pada lobang-lobang pada 
pohon bambu yang rapat. Sarang pada rumpun bambu 
berduri merupakan tempat yang aman bagi tarsius, karena 
predator sangat sulit mendekati pohon bambu berduri 
tersebut.

Tabel 2. Daftar jenis tumbuhan sebagai habitat dan sarang tarsius (T. tarsier) di kawasan hutan pantai timur pulau Selayar, Kabupaten 
Maritim dan TWA Patunuang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 

Nama ilmiah 
Familia   Spesies Nama lokal  Penggunaan  Habit Lokasi  

Acanthaceae Justicia gandarusa Linn. F. Lompa-lompa Habitat Semak Lalemang, Selayar 
Acanthaceae Peristrophe sp. Moeng Habitat Semak Labau, Selayar 
Anacardiaceae Mangifera laurian Bl. Paubiyu Habitat, sarang Pohon Sasokang, Selayar 
Anacardiaceae Buchanania arborescens Blume Marangpau Habitat Pohon Sasokang, Selayar 
Annonaceae Polyalthia rumphii (Bl.) Miq. Ringan ringan Habitat  Pohon Sasokang, Selayar 
Annonaceae Polyalthia rumphii (Bl.) Miq. - Habitat, sarang Pohon Labau, Selayar 
Annonaceae Cananga odorata Hook. F. & Thoms - Habitat, sarang Pohon TWA Putunuang 
Apocynaceae Willughbeia flavescens Dyer - Habitat Merambat TWA Putunuang 
Apocynaceae Ochrosia glomerulata Val. Sangka-sangka Habitat,  Pohon Punagaan, Selayar 
Asteraceae Eupatorium odoratum Linn. Heli Habitat Herba Labau, Selayar 
Bambusaceae Bambusa maculosa Hack. Blobatik Habitat Pohon Lalemang, Selayar 
Bambusaceae Gigantochloa sp Paring Habitat,  Pohon Lalemang, Selayar 
Bambusaceae Dinochloa sp Buloh Habitat Pohon Labau, Patunuang 
Bambusaceae Bambusa multiflex Raeusch. Haduri Habitat, sarang Pohon Lalemang, Selayar 
Burseraceae Canarium littorale Blume Kanang Habitat  Pohon Sasokang, Selayar 
Burseraceae Canarium indicum L. Kanari Habitat,  Pohon Lalemang, Selayar 
Clusiaceae Calophyllum inophyllum Linn. Dongkalang Habitat Pohon Punagaan, Selayar 
Euphorbiaceae Mallotus philippinensis Muell. Arg. Biraki Habitat Pohon Lalemang, Selayar 
Euphorbiaceae Croton tiglium Linn. Tambarago Habitat  Semak Labau, Selayar 
Euphorbiaceae Drypetes neglecta Pax. & K. Hoffm. Lemo-lemo Habitat  Pohon Labau, Selayar 
Euphorbiaceae Omalanthus populneus Kuntze Palante Habitat Pohon TWA Patunuang 
Euphorbiaceae Bridelia insulana Hance Arangko Habitat Pohon Lalemang, Selayar 
Fabaceae Archydendron clypearia Langiri Habitat  Pohon Labau, Selayar 
Flacourtiaceae Flacourtia indica Merrill Lobi-lobi Habitat Pohon TWA Patunuang 
Lauraceae Actinodaphne glomerata Nees Sambung biseh Habitat Pohon Punagaan, Selayar 
Lauraceae Litsea umbellata Merriil - Habitat  Pohon TWA Patunuang 
Lecythidaceae Chydenanthus excelsus Miers Bucak Habitat Pohon TWA Patunuang 
Leeaceae Leea indica (Burm. f.) Merr. Mali-mali Habitat Semak Lalemang, Selayar & TWA 

Patunuang
Lythraceae Rinorea horneri (Korth.) OK. Lamoh Habitat Pohon TWA Patunuang 
Malvaceae Sida acuta Burm. f. Kalaklupang Habitat Semak Labau, Selayar 
Malvaceae Thespesia lampas Dalz. ex Dalz. & Gibs Sosua Habitat, sarang Pohon TWA Patunauang 
Malvaceae Sida acuta Burm. f. Chinagore Habitat  Semak TWA Patunuang 
Maranthaceae Donax cannaeformis Boro Habitat Semak TWA Patunuang 
Menispermaceae Pycnarrhena cauliflora (Miers) Diels. Habitat,  Merambat Labau, Selayar 
Moraceae Ficus sundaica Blume Habitat Pohon Labau, Selayar 
Moraceae Ficus amplas   Habitat Semak Labau, Selayar 
Moraceae Ficus hirta Vahl   Habitat Semak Labau, Selayar 
Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Jambu hihi Habitat Pohon Punagaan, Selayar 
Myrtaceae Syzygium acuminatissimum DC. Jambu jenih Habitat Pohon TWA Patunauang 
Oxalidaceae Averrhoa bilimbi Linn. Kulirang Habitat Pohon Punagaan, Selayar 
Polypodiaceae Microsorum sp. Lajang-lajang Habitat  Epifit Sasokang, Selayar 
Rubiaceae Psychotria viridiflora Reinw. Ex Blume - Habitat Semak TWA Patunuang 
Rutaceae Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. Kaleleng Habitat  Pohon Lalemang, Selayar 
Sapindaceae Mischocarpus sundaicus Blume Sikmang Habitat Pohon Lalemang, Selayar 
Sapindaceae Harpulia petiolaris Radlk. Alor-aloro habitat Pohon Sasokang, Selayar & TWA 

Patunuang 
Sapindaceae Erioglossum rubiginosum Brand. Pikong Habitat Pohon Punagaan, Selayar 
Simaroubaceae Brucea javanica Merrill Mondro Habitat Pohon Lalemang, Selayar 
Solanaceae Silanum nigrum Linn. Gintang Habitat Herba Labau, Selayar 
Sterculiaceae Kleinhovia hospita Linn. Paliasa Habitat Pohon Labau, Selayar 
Verbenaceae Vitex coffasus Reiw. ex Bl. Bitik Habitat, sarang Pohon TWA Patunuang 
Verbenaceae Lantana camara Linn. Tigi-tigi Habitat Semak Lalemang, Selayar 
Zingiberaceae - Kadumpi Habitat Herba Sasokang, Selayar 
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Tempat tinggal tarsius sangat bervariasi. Menurut 
Mackinnon dan Mackinnon (1980) tarsius mendiami hutan-
hutan sekunder dan semak belukar yang terdiri dari rumput 
dan gelagah. Pada penelitian ini tarsius menggunakan 
bagian bawah rumpun bambu yang rapat dan berupa 
lobang-lobang yang dalam. Tarmudji (1978), melaporkan 
tempat tidur yang disukai oleh tarsius berupa tempat-
tempat yang ditumbuhi gelagah dan berbentuk terowongan 
yang gelap. Dari laporan penduduk mereka pernah 
menemukan tarsius di dalam lobang tanah di bawah 
rumpun bambu. Sementara Gursky (1998) melaporkan di 
Cagar Alam (CA) Tangkoko umumnya pohon sarang T. 
spectrum adalah tumbuhan Ficus caulocarpa.

Hal yang menarik dari perilaku tarsius Selayar adalah 
hewan tersebut pada pagi hari sampai jam 10.00 
menggunakan pohon sarang sebagai tempat bermain. 
Perilaku ini tidak dijumpai pada tarsius lain yang sudah 
diamati yaitu T. spectrum dari Sulawesi dan T. bancanus
dari Kalimantan (Wirdateti, 2005; Wirdateti dan Dahrudin, 
2006). Kedua jenis tersebut setelah masuk pohon sarang 
pada subuh tidak menampakkan diri sampai hari menjelang 
gelap sesuai dengan sifatnya yang nokturnal. Menurut 
penduduk yang berkebun, hewan tarsius tidak merasa 
terganggu dengan kehadiran mereka sebagaimana halnya 
bajing dan tupai. Vokalisasi yang teramati pada hewan 
tarsius adalah pada jam-jam tertentu seperti akan keluar 
sarang sekitar jam 18.00, jam 20.00, jam 22.00 dan pukul 
4.00-5.00 menjelang masuk sarang.  

Pada penelitian ini koleksi sampel jenis pakan tidak dila-
kukan karena terbatasnya waktu pengamatan. Pengamatan 
pakan hanya dapat dilakukan ketika malam hari dimana 
satwa tersebut beraktivitas. Jenis pakan yang dimangsa 
tidak teramati dengan jelas, namun diperkirakan dari jenis 
serangga malam. Hewan tersebut terlihat berdiam sambil 
mencekeram pohon atau batang pohon dengan memutar-
mutar kepala ke kiri dan kanan dan hewan ini juga mampu 
memutar kepala 180o. Perilaku tersebut dilakukan untuk 
mengamati mangsa, karena sesekali tangan tarsius 
menyambar dengan cepat ke kiri dan kanan. Perilaku yang 
teramati juga menunjukkan hewan ini dapat mengamati pa-
kan dari jarak sekitar 6 m, yaitu: ketika mengamati seekor 
kumbang yang menempel pada pohon dengan ketinggian 2 
m dari tanah. Tarsius yang berada di pertengahan pohon 
cukup lama mengamati ke bawah, hingga suatu saat me-
loncat untuk menangkapnya, lalu berbalik cepat ke tempat 
semula dan memakannya. Rowe (1996), melaporkan bahwa 
tarsius dapat memburu mangsa pada jarak 9 m dan apabila 
mangsanya berada di tanah tarsius akan turun ke tanah 
mengambilnya dan kemudian kembali ke pohon semula. 

Jenis serangga yang dimangsa tarsius dalam 
pengamatan ini sesuai dengan sifat hewan tersebut yang 
dikenal sebagai insektivor (pemakan serangga). Hal yang 
sama juga dilaporkan oleh Wirdateti (2005) serta Wirdateti 
dan Dahrudin (2006), bahwa di CA Tangkoko, Sulawesi 
Utara dan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tarsius 
memakan berbagai jenis serangga dan reptil kecil (cecak 
pohon). Hal yang sama juga dilaporkan oleh Niemitz (1979) 
dan Mackinnon and Mackinnon (1980), bahwa tarsius 
adalah pemakan serangga seperti kumbang, belalang, 
jengkerik, kupu-kupu, ngengat, semut, capung, rayap/anai-
anai dan kecoa, di samping itu juga memangsa vertebrate 
kecil seperti ular cabe, burung-burung kecil dan kelelawar; 
tetapi di daerah Selayar, masyarakat lebih mengenal tarsius 
sebagai pemakan jagung muda karena hewan tersebut 
sering ditemukan di kebun jagung serta pemakan lapisan isi 
biji kenari dan buah-buahan lain seperti jeruk, coklat, dan 

jambu mete.
Dari laporan penduduk yang berkebun di wilayah ini 

tarsius dianggap sebagai hama tanaman jagung, karena 
seringnya ditemukan sedang memakan jagung muda pada 
waktu pagi dan sore hari. Petani umumnya dapat 
membedakan jagung yang dimakan tupai atau tikus dengan 
jagung yang dimakan tarsius. Jagung yang dimakan tarsius 
berupa tongkol yang bersih yakni habis dimakan secara 
keseluruhan dengan teratur tanpa sisa daun yang 
membungkusnya, sementara jagung yang dimakan tupai 
atau tikus yang masih bersisa berupa tongkol dengan 
butiran jagung dan potongan daun pembungkus tidak 
teratur. Kebenaran pendapat penduduk lokal tersebut perlu 
dibuktikan secara ilmiah, karena selama ini tarsius dikenal 
sebagai insektivor dan pemakan hewan. Dimungkinkan 
keberadaan tarsius pada tanaman jagung adalah untuk 
memangsa serangga yang hinggap pada buah jagung 
tersebut.

KESIMPULAN 

Populasi tarsius (T. tarsier) di wilayah pengamatan 
diperkirakan stabil dan tidak terganggu, karena tidak 
adanya perdagangan dan penangkapan, sehingga 
keberadaan hewan tarsius cukup stabil. Habitat tarsius 
umumnya berupa hutan sekunder dan hutan kebun dengan 
tempat beristirahat atau sarang umumnya pada rumpun 
bambu terutama bambu berduri (B. multiflex). Terdapat 52 
jenis tumbuhan dari 30 familia pada habitat tarsius, dan 
didominasi oleh jenis Euphorbiaceae dan Bambusaceae. 
Tarsius tersebar dari dataran rendah sampai ketinggian 250 
m dpl dengan diameter pohon berkisar 5-25 cm. 
Keberadaan tarsius terdekteksi selain penemuan sarang 
secara langsung dan informasi penduduk juga berdasarkan 
vokalisasi pada sore, malam dan pagi hari.  
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ABSTRACT  

The aims of the research were to provide a base-line for interpreting and documenting future changes in vegetation cover. Base maps such 
as navigation map issued by Dishidros, the department of transportation year 1912 and 1917, and map of proposed Bintuni bay natural 
reserved issued by Biphut, Forestry Department year 2000, were compared to Landsat TMS images from 1989, 1999, and 2002 to 
evaluate changes in coastline: significant changes in land formation due to accretion and erosion were recorded. The database established 
for ecosystem dynamics, succession, and vegetation zonation at Bintuni Bay Nature Reserve is an important tool in future management of 
the conservation area. 
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INTRODUCTION

Indonesia has some of the largest areas of mangrove 
forest remaining in the world, at some 4.152.000 hectares. 
According to a satellite image interpretation of 24 November 
1999 issued by Forest Watch Indonesia (FWI/GFW, 2001), 
an area corresponding to 11% of the Indonesian mangroves 
is found in Bintuni Bay, and known as the biggest mangrove 
forest in SE Asia. Spalding et al. (1997) informed that about 
40% of mangrove forest in Indonesia has been converted to 
agricultural uses such as fish ponds and charcoal industry 
in South Sulawesi, South Kalimantan, and northern part of 
Java.

New Guinea Island contains 5-7% of world biodiversity 
within a tremendous geographic variation (Petocz, 1983). It 
is stated that there are 14 terrestrial and five freshwater 
ecoregions in the island. Eight of them have been listed in 
the WWF Global 200 as amongst the most important 
natural habitats in the world (Olson et al., 2001). Bintuni 
Bay, West Papua Province of Indonesia, belongs to the 
New Guinea Mangroves (Ecoregion #129) but it is currently 
facing many threats (WWF, 2001). According to Ruitenbeek 
(1992), Bintuni Bay mangrove forest supports several 
industries that have a high economic value: fishery (US$ 35 
million per year), woodchip (US$ 1.5 million per year) and 
traditional income (US$ 10 million per year). Over the last 
two years, the economic activities in the area still increase, 
and government and natural gas plan infrastructures have 
also been developed. 

The eastern part of the Bintuni Bay mangrove forest has 
been proposed by the Government of Indonesia to be 

established as a nature conservation area. The proposed 
area covers 124.850 ha, as indicated in proposed map of 
Bintuni Bay Nature Reserve (Biphut, 2000). It is much 
smaller than the previous area proposed by WWF and 
AWB, 267.000 ha (Ruitenbeek, 1992) and 450.000 ha 
(Zuwendra et al., 1991) respectively. The Bintuni Bay 
Nature Reserve had been officially established by Decree in 
1982 by the Ministry of Agriculture (SK Mentan No. 
820/Kpts/Um/11/1982). Until now, no detailed analysis has 
been done to justify that any changes to the border ensure 
that priority habitats are still protected. 

For these reasons, this study was implemented to 
provide detailed information to serve as a base line for 
interpreting and documenting future changes in vegetation 
in Bintuni Bay mangrove forest. 

MATERIALS AND METHODS 

Map preparation 
We collected available maps relevant to the area: Berau 

Gulf maps from 1912 and 1917 (Dishidros, 1991), which 
Bintuni Bay included. Proposed Bintuni Bay Nature Reserve 
Map (Biphut, 2000), Land Cover and Geology Map 
(FWI/GFW, 2001); and satellite images TMS 18 April 1989, 
24 November 1999, 5 February 2002, and 28 August 2002. 
Type, time, scale, and accuracy of the maps was then 
evaluated (Kennedy and Kopp, 1999). The nature reserve 
border was digitized from the proposed Bintuni Bay Nature 
Reserve Map. Bias was found between the map and ground 
marking. The border was then regenerated after the map 
was corrected by comparing with the satellite image from 28 
August 2002. To serve as a reference in the field, this 
satellite image was prepared as a color composite: band 4 
(red), 5 (green) and 3 (blue). After the image contrast was 
adjusted using the histogram equalization method 
(Campbell, 1996), the map was then printed at a scale of 
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1:75.000. This color composite was chosen because of the 
dramatic mangrove forest reflectance (Murai, 1999). 

Transect survey, ground observation truthing and satellite 
image classification 

Locations to be sampled were deliberately selected to 
sample a range of conditions, topography, areas, and 
reflectance values for the forest. Position of plots, direction 
and distance were indicated in digital maps of satellite 
images using field data collected by GPS (Garmin 12 XL 
and Trimble GeoExplorer 3). Four transects were made in 
different places: Pitoboni, Sumbari Utara, Atuwaipa, and 
Taberai. Detailed measurement was done in continuous 
plot sampling with transect length of between 80 to 140 
meters. Besides the transect surveys, ground observation 
truthing was conducted to identify vegetation dominance 
over larger areas. Inspection was undertaken in four 
different places from a rubber boat. Unsupervised 
classification was used to reduce complicated information 
from satellite images and the limited data on mangrove 
species distribution (Schultz and Engman, 2000). Grouping 
of reflection level combinations depend on number of 
classes determined in the field. 

Changing of landcover  
The Landsat TM 5 satellite images covering the same 

area from years 1989, 1999, 2002 were used to monitor 
landcover changing. Geographical reference of the maps 
was corrected using a polynomial geometric transformation 
level 2 (Burrough and McDonnel, 1998). The three Landsat 
images were then compared one to another to see the 
changes in landcover. 

 RESULTS AND DISCUSSION 

Satellite image analysis 
From all the available maps, not one satisfied the 

desired levels of geographical accuracy. The best map was 
the digital map produced from the Forest Watch Indonesia 
(FWI/GFW, 2001) satellite analysis, but this still contained 
some errors in landcover classification (for example lowland 
forest is classified as ‘unproductive dryland’ or ‘montane 
forest’).

To overcome the lack of a good quality base map, we 
used the satellite image Path 105, Row 62, dated 24 
November 1999 from the Forest Watch Indonesia archives, 
and the same set for 28 August 2002 purchased from 
LAPAN. The geographic reference for the two images was 
corrected based on data from GPS readings in the field, for 
instance at Manokwari airport, streets in Manokwari town, 
Babo airport, and several sites inside Bintuni Bay and its 
network of river channels. As this image was already at 
level L1G (geometric and radiometric correction), it was 
sufficient to correct the X or Y axis. There proved to be a 
difference of 170 meters between the geographic image 
and field reality.  

The Nature Reserve boundaries as obtained from the 
corrected Biphut map (Figure 1) were then overlaid on the 
corrected image, as shown in Figure 2. The results of 
classifications are shown in Figure 2, where several types 
of mangrove forest can be differentiated, but not yet 
identified, due to limited data from the field. Even though, 
the detail transect survey was conducted, the data could not 
be use as a primary variable in satellite imaginary 
classification due to the limited areas covered, content of 

moisture vapor in the atmosphere and complexity of forest 
structure and composition (NRCAN, 1998). As a result, 
correlation between color gradation and the mangrove 
species can not be explained yet. Moreover, it is clear that 
several areas of lowland forest are also included in the 
proposed Nature Reserve. This is important to future 
management as it will involve issues of logging operations 
which were observed during the field survey. 

Mangrove ecosystem dynamic 
Figure 3 and Table 1 shows the change that occurs in a 

selected area over the time period 1989-1999-2002. It is 
very clear that the forest condition is extremely dynamic, 
where there is active erosion of the shoreline in one site, 
and accretion of the shore line at another. As an example, 
the area of Karaka (Crab) Island was 15.19 ha in 1989, and 
only 6.81 ha in 2002. Over the same period, a nearby, as 
yet unnamed, island increased in size from 119.15 ha to 
746.34 ha. The question arises whether this new island is in 
fact part of the Nature Reserve or not? 

Table 1. Change of landcover area at unnamed island and Karaka 
island.

Year 1989 1999 2002 
Unnamed island    
Vegetation area  119.15 ha 711.42 ha 746.31 ha 
Increasing area - 592.27 ha 34.92 ha 
Rate of increasing area - 59.23 ha/yr 11.64 ha/yr 
Karaka Island    
Vegetation area  15.19 ha 9.08 ha 6.81 ha 
Increasing Area - 6.19 ha 2.26 ha 
Rate of increasing area - 0.619 ha/yr 0.753 ha/yr 

Sandy (1984) explained that sedimentation will occurred 
if capability of water to transport materials is reduced as a 
result of decreasing of water current velocity. Abrasion will 
takes place on the contrary. These Phenomena were 
indicated in the field by mangrove species dominant, 
Avicennia sp. and Sonneratia sp. in sedimentation area 
because of their succession capability, and existing 
Rhizophora sp. and Bruguiera sp. in abrasion area.  

Future activities 
Examine if there is a link between zonation and forest 

type to the dynamics over the whole Bintuni Bay: is erosion 
linked to specific forest types? Is it possible to identify areas 
of accretion from tree diversity at a site? In the near future, 
the Bintuni Bay area is going to experience very rapid 
development-in industries, infrastructure, and in population 
growth (UNIPA and BAPPEDA Manokwari, 2001). Perhaps 
the only way to monitor this growth and its impacts on the 
natural habitat over such a large scale is by remote 
sensing. With this in mind, it is important to maintain the 
GIS unit at Universitas Negeri Papua to provide ongoing, 
independent, monitoring of the areas (BKSDA PAPUA II, 
2005). 

CONCLUSION

The limited areas covered content of moisture vapor in 
the atmosphere and complexity of forest structure and 
composition caused no correlation between color gradation 
and the mangrove species. Land formation due to accretion 
and erosion changed significantly from 1989 to 2002. A  
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Figure 1. Map of Bintuni Bay Nature Reserve and the area of this study. A. BBNT in Indonesian archipelago. B. Proposed BBNT by Biphut 
(2000). C. Classified Landsat Image for Landcover at BBNT based on Landsat ETM (28 August 2002). 

1989 1999 2002 

Figure 2. Mangrove ecosystem dinamic in Bintuni Bay Nature Reserve. Source: A. Landsat Image TM, 18 April 1989; B. Landsat Image 
ETM, 24 November 1999; C. Landsat Image ETM, 28 August 2002. 
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decline of Karaka Island area doubled by just fewer than 7 
ha in 2002 as it was in 1989. In contrast, a 119.15 ha of 
unnamed island soared by 746.34 ha in the same period of 
time. Issues of logging operations that were observed 
during the field survey are located within the proposed 
nature reserve boundary. This ecosystem dynamics, 
succession, and vegetation zonation at Bintuni Bay Nature 
Reserve play an important role in management of the 
conservation area. 
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