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

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



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

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

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

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

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

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

Fusarium moniliforme  
The activity of galanga (Alpinia galanga) rhizome extract against the growth of 

filamentous fungi Aspergillus spp. that produce aflatoxin and Fusarium moniliforme 

NOOR SOESANTI HANDAJANI, TJAHJADI PURWOKO♥ 
Jurusan Biologi Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta 57126. 

Diterima: 30 Januari 2008. Disetujui: 4 Mei 2008. 

ABSTRACT 

Galanga (Alpinia galanga L.) rhizome was known to inhibit the growth of pathogenic fungi. The antifungal substances of galangal rhizome 
were found from their volatile oil. The objectives of this experiment were to study the ethanol extract of galangal rhizome against the growth 
of filamentous fungi Fusarium moniliforme, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, and Aspergillus niger that produce mycotoxin, especially 
aflatoxin, based on biomass and colony area and to determinate minimum growth inhibitory concentration the extract of galangal rhizome. 
The extract of galangal rhizome was significant (p<0.05) effective against biomass of F. moniliforme and A. flavus. The extract of galangal 
rhizome however was significant (p<0.05) effective against colony area of F. moniliforme, A. flavus and A. niger. The minimum growth 
inhibitory concentration of extracts galangal rhizome against the growth of A. flavus, F. moniliforme and A. niger were 816, 1,682, and 
3,366 mg/L repectively.  

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Salah satu penyebab kerusakan bahan pangan, 
khususnya biji-bijian adalah kontaminasi jamur selama 
penyimpanan. Mikotoksin yang umum mencemari biji-bijian 
adalah aflatoksin dan fumonisin. Selain itu, okratoksin dan 
patulin merupakan mikotoksin yang juga dapat mencemari 
biji-bijian. Sebanyak 72,2% biji jagung di Thailand 
terkontaminasi baik oleh fumonisin maupun aflatoksin 
(Yoshizawa dkk., 1996). Aspergillus sp. merupakan jamur 
yang mampu memproduksi aflatoksin. Handajani dkk. 
(2003) berhasil mengidentifikasi dan menyeleksi jamur 
penghasil afatoksin yang tumbuh pada beberapa merk petis 
udang komersial antara lain A. flavus, A. niger, A. wentii, A. 
melleus, dan Penicillium citrinum. Aflatoksin dapat 
mengkontaminasi biji-bijian, buah, daging, keju, produk 
olahan makanan hasil fermentasi seperti kecap dan oncom 
serta rempah-rempah (Makfoeld, 1990). A. flavus biasanya 
mengkontaminasi biji jagung dan kacang tanah. Selain 
menghasilkan aflatoksin, A. flavus juga mampu menginfeksi 
manusia dan hewan, sehingga menghasilkan penyakit yang 
disebut aspergillosis. Aspergillus terreus dan A. niger 
merupakan jamur yang mampu memproduksi mikotoksin. 
A. terreus menghasilkan beberapa mikotoksin, yaitu 
aflatoksin, patulin, dan sitrinin. A. niger memproduksi 
okratoksin. A.terreus dan A. niger merupakan jamur yang 

dapat menimbulkan aspergillosis. Fusarium moniliforme 
merupakan jamur penghasil fomonisin, khususnya 
fumonisin B1. Selain itu, jamur ini juga menghasilkan asam 
fusarat, fusarin C, dan moniliformin (Wang, 2000). 
Dilaporkan juga bahwa F. moniliforme berhubungan erat 
dengan penyakit Keshan di Cina. Mazzani dkk. (2001) 
melaporkan bahwa 26-72% biji tanaman jagung di 
Venezuela terserang F. moniliforme dan semuanya 
teridentifikasi mengandung 0,8-1,3 ppm fumonisin.  

Lengkuas (Alpinia galanga L.) merupakan anggota 
familia Zingiberaceae. Rimpang lengkuas mudah diperoleh 
di Indonesia dan manjur sebagai obat gosok untuk penyakit 
jamur kulit (panu) sebelum obat-obatan modern berkem-
bang seperti sekarang. Rimpang lengkuas juga digunakan 
sebagai salah satu bumbu masak  selama bertahun-tahun 
dan tidak pernah menimbulkan masalah. Manfaat rimpang 
lengkuas telah dipelajari oleh para ilmuwan sejak dulu. 
Rimpang lengkuas memiliki berbagai khasiat di antaranya 
sebagai antijamur dan antibakteri. Penelitian Yuharmen 
dkk. (2002) menunjukkan adanya aktifitas penghambatan 
pertumbuhan mikrobia oleh minyak atsiri dan fraksi metanol 
rimpang lengkuas pada beberapa spesies bakteri dan 
jamur. Penelitian Sundari dan Winarno (2000) menunjukkan 
bahwa infus ekstrak etanol rimpang lengkuas yang berisi 
minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan beberapa 
spesies jamur patogen, yaitu: Tricophyton, Mycrosporum 
gypseum, dan Epidermo floccasum. Namun penelitian dan 
penggunaan ekstrak rimpang lengkuas untuk menghambat 
pertumbuhan jamur filamentus agaknya belum pernah 
dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui aktivitas antifungi ekstrak rimpang lengkuas 
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terhadap jamur filamentus Fusarium moniliforme dan 
Aspergillus spp. yang mampu memproduksi mikotoksin. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan  
Bahan meliputi rimpang lengkuas merah, kemikalia 

seperti kloramfenikol, etanol dan heksana, serta kultur 
murni jamur Fusarium moniliforme, Aspergillus flavus, A. 
terreus, dan A. niger yang diperoleh dari Food & Nutrition 
Culture Collection, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 
Media Czapex dox agar (CDA) diperoleh dari Merck, 
Jerman. 
 
Ekstraksi rimpang lengkuas 

Rimpang lengkuas yang masih segar sebanyak 1 kg 
diparut dan dikeringkan pada suhu 50°C selama 5 hari. 
Setelah kering, 100 kg parutan rimpang lengkuas diekstrak 
dalam 500 mL etanol 70% selama 24 jam pada suhu 
kamar. Setelah disaring, filtrat dievaporasi dengan rotary 
evaporator (40°C, vakum). Setelah kering ekstrak ditambah 
10 mL etanol dan 20 mL heksana. Setelah dikocok, lapisan 
heksana yang mengandung lemak dibuang. Lapisan etanol 
dikeringkan sampai menjadi kristal. Ekstrak kering (1 g) 
dilarutkan dalam larutan etanol 1% (1:100; w/v). 

 
Uji aktivitas antijamur ekstrak rimpang lengkuas 

Ekstrak rimpang lengkuas sebanyak 0 (kontrol), 100, 
500, dan 1.000 μL ditambah media CDA yang mengandung 
500 ppm kloramfenikol, sampai volume mencapai 10 mL, 
sehingga konsentrasi ekstrak lengkuas dalam perlakuan 
adalah 0, 100, 500, dan 1000 mg/L. Suspensi masing-
masing jamur (100 μL) yang mengandung 108 spora/mL 
diinokulasi ke media CDA yang mengandung ekstrak 
rimpang lengkuas. Kultur jamur ditumbuhkan pada suhu 
30°C sampai 72 jam. Masing-masing sampel dibuat tiga 
ulangan. Luas koloni dan biomassa jamur diukur pada umur 
48 dan 72 jam inkubasi.  

 
Pengukuran luas koloni dan biomassa jamur 

Koloni jamur yang tumbuh di media CDA baik yang 
berisi ekstrak rimpang lengkuas maupun kontrol dibuat 
replika dengan kertas yang telah diketahui luas dan 
beratnya. Luas koloni diperoleh dengan membandingkan 
berat replika dan berat kertas mula-mula dikali luas mula-
mula. Kultur jamur pada media CDA dikerok dan dilarutkan 
dalam 10 mL air steril, kemudian disentrifugasi pada 
kecepatan 5.000 rpm selama 5 menit. Endapan yang 
diperoleh, dikeringkan pada suhu 60°C selama 4-5 hari, 
kemudian ditimbang.  

 
Analisis statistik luas koloni dan biomassa jamur 

Data luas koloni dan biomassa masing-masing species 
jamur dianalisis dengan anava faktorial. Faktor waktu 
inkubasi jamur terdiri atas 2 perlakuan, yaitu 48 dan 72 jam. 
Faktor konsentrasi ekstrak rimpang lengkuas terdiri atas 4 
perlakuan, yaitu 0, 100, 500, dan 1000 mg/L. Jika hasil 
analisis anava faktorial menunjukkan perbedaan nyata, 
maka dilakukan analisis lanjut dengan uji Tukey (α=0,05) 
untuk mengetahui perbedaan antar dosis paparan ekstrak 
rimpang lengkuas. 

Analisis konsentrasi penghambatan pertumbuhan minimum 
Data luas koloni masing-masing species jamur yang 

menunjukkan perbedaan nyata antar perlakuan dianalisis 

regresi linier. Setelah diketahui persamaan regresinya, 
maka dihitung konsentrasi penghambatan pertumbuhan 
minimum, yaitu konsentrasi dimana luas koloninya adalah 
50% luas koloni kontrol.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Luas koloni dan biomassa jamur 
Secara tradisional rimpang lengkuas digunakan untuk 

mengobati penyakit panu, kadas, bronkitis, dan reumatik. 
Senyawa kimia utama lengkuas adalah minyak atsiri yang 
tersusun atas eugenol, seskuiterpen, pinen, metil-sinamat, 
kaemferida, galangan, dan galangol. Rimpang lengkuas 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang 
lengkuas merah. Minyak atsiri lengkuas merah 
mengandung 12 senyawa dan didominasi oleh sineol, 
karanol, dan farnesen (Jamal dkk., 1996). Rimpang 
lengkuas efektif untuk menghambat pertumbuhan jamur 
patogen pada manusia seperti Trichophyton longifusus 
(Khattak dkk., 2005), khamir (Janssen dan Scheffer, 1985), 
Cryptococcus neoformans dan Microsporum gypseum 
(Phongpaichit dkk., 2005).  

Jamur A. niger termasuk dalam katagori mikrobia aman 
untuk dikonsumsi manusia. Jamur merupakan organisme 
yang mudah bermutasi. Oleh karena itu, tidak tertutup ke-
mungkinan jamur A. niger bermutasi menjadi jamur patogen 
atau penghasil mikotoksin. Baker (2006) menyarankan 
delesi gen-gen penghasil mikotoksin untuk menghilangkan 
kemampuan A. niger memproduksi mikotoksin. Jamur A. 
flavus menunjukkan pertumbuhan cepat pada media CDA 
dibandingkan jamur lainnya, meskipun media tersebut 
mengandung ekstrak rimpang lengkuas. Hal ini menunjuk-
kan bahwa jamur A. flavus teradaptasi dengan baik pada 
media CDA. Jamur ini merupakan jamur kosmopolit, 
sehingga mudah ditemukan di berbagai lokasi di dunia dan 
paling mudah ditemukan pada biji-bijian (Wanwright, 1992). 
Jamur F. moniliforme yang ditanam pada media CDA yang 
mengandung ekstrak rimpang lengkuas selama 24 jam 
tidak menunjukkan pertumbuhan yang diharapkan, yaitu 
tidak diperoleh replika yang memadai. Oleh karena itu 
pertumbuhan diukur setelah 48 dan 72 jam inkubasi.  

 
Luas koloni jamur 

Pada umumnya pengukuran luas koloni jamur meng-
gunakan media padat, sedangkan pengukuran biomassa 
menggunakan media cair, namun pada penelitian ini 
digunakan media padat karena mendukung pengukuran 
luas koloni dan biomassa. Koloni dapat memberikan 
gambaran jumlah miselia jamur hidup. Semakin lebar atau 
luas koloni yang dihasilkan, maka semakin banyak jumlah 
miselia jamur hidup. Jika biomassa tidak dapat digunakan 
untuk membedakan jamur yang hidup dan mati, maka 
koloni dapat digunakan untuk membedakannya. Jika hidup, 
maka terjadi perluasan area pertumbuhan miselia, sehingga 
koloni jamur menjadi semakin lebar dan luas. Koloni diukur 
berdasarkan luasny. Pengukuran luas koloni dimaksudkan 
untuk memperkuat data biomassa. Hal ini karena biomassa 
tidak dapat membedakan miselia yang mati dan hidup, 
sedangkan luas koloni dapat membedakannya.  

Koloni kontrol jamur A. flavus lebih luas daripada jamur 
lainnya. Hal ini berbanding lurus dengan biomassanya. 
Pertumbuhan luas koloni masing-masing jamur tidak lebih 
dari dua kali lipat, baik kontrol maupun yang terpapar 
ekstrak rimpang lengkuas (Tabel 1.). Pertumbuhan semua 
jamur terhambat oleh ekstrak rimpang lengkuas. Hal ini 
terlihat pada luas koloni jamur terpapar ekstrak rimpang 
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lengkuas yang lebih kecil dibandingkan luas koloni jamur 
kontrol. Penghambatan pertumbuhan ekstrak rimpang 
lengkuas telah terjadi sejak umur inkubasi 48 jam. Bahkan 
pertumbuhan jamur A. niger tampak paling terhambat 
ekstrak rimpang lengkuas, terlihat dari pertambahan luas 
koloninya yang relatif sedikit. 

 
Tabel 1. Luas koloni jamur (cm2) pada media CDA yang 
mengandung ekstrak rimpang lengkuas. 
 
 F.moniliforme A.flavus A. terreus A. niger
Inkubasi 48 jam  

Kontrol 
100 mg/L 
500 mg/L 
1000 mg/L 

 
1,80 
1,24 
0,96 
1,29 

 
19,16 
14,53 
10,32 
5,27 

 
1,70 
1,00 
0,92 
0,83 

 
0,94 
0,81 
0,81 
0,76 

Inkubasi 72 jam  
Kontrol 
100 mg/L 
500 mg/L 
1000 mg/L 

 
2,30 
1,71 
1,31 
1,49 

 
28,94 
17,36 
10,64 
14,06 

 
1,48 
1,57 
1,53 
1,57 

 
1,32 
0,92 
0,80 
1,04 

 
Tabel 2. Analisis statistik luas koloni jamur pada media CDA yang 
mengandung ekstrak rimpang lengkuas. 
 
 F. moniliforme A. flavus A. terreus A. niger
Kontrol 
100 mg/L 
500 mg/L 
1000 mg/L 

2,05 a 
1,48 ab 
1,13 b 
1,39 ab 

24,05 a 
15,94 b 
10,48 c 
9,67 c 

1,59 a 
1,28 a 
1,22 a 
1,20 a 

1,13 a 
0,90 ab 
0,86 b 
0,80 b 

a-c: angka yang diikuti huruf berbeda menunjukkan perbedaan 
signifikan (p<0,05) pada kolom sama. 
 
Tabel 3. Biomassa (mg) oleh jamur pada media CDA yang 
mengadung ekstrak rimpang lengkuas. 
 
 F.moniliforme A.flavus A. terreus A. niger
Inkubasi 48 jam  

Kontrol 
100 mg/L 
500 mg/L 
1000 mg/L 

 
2,00 
3,00 
4,67 
2,33 

 
64,00 
20,00 
23,33 
24,67 

 
2,00 
1,33 
2,67 
2,67 

 
1,33 
1,67 
2,67 
3,00 

Inkubasi 72 jam  
Kontrol 
100 mg/L 
500 mg/L 
1000 mg/L 

 
14,00 
10,33 
9,00 

10,00 

 
594,00 
256,67 
42,00 
64,67 

 
5,00 
7,67 
8,67 
6,67 

 
6,00 
4,33 
4,67 
4,33 

 
Tabel 4. Analisis statistik biomassa jamur pada media CDA yang 
mengadung ekstrak rimpang lengkuas. 
 
 F.moniliforme A. flavus A. terreus A. niger
Kontrol 
100 mg/L 
500 mg/L 
1000 mg/L 

8,00 a 
6,67 ab 
6,83 ab 
4,50 b 

329,00 a 
138,33 b 
32,67 c 
44,67 bc 

3,50 a 
4,50 a 
5,67 a 
4,67 a 

3,67 a 
3,00 a 
3,67 a 
3,67 a 

a-c: huruf berbeda menunjukkan perbedaan signifikan (p<0,05) 
pada kolom sama. 
 

Analisis statistik luas koloni jamur F. moniliforme, A. 
flavus, dan A. niger menunjukkan perbedaan signifikan 
antar-perlakuan ekstrak rimpang lengkuas (Tabel 2). Hasil 
analisis statistik luas koloni memperkuat hasil analisis 
statistik biomassa. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak 
rimpang lengkuas mampu menghambat pertumbuhan tiga 
jamur tersebut, yaitu F. moniliforme, A. flavus, dan A. niger.  

 
Biomassa jamur 

Biomassa jamur terus meningkat selama inkubasi 72 
jam (Tabel 3). Biomassa jamur A. flavus kontrol paling 
tinggi peningkatannya, yaitu sembilan kali lipat. Biomassa 
jamur terpapar ekstrak rimpang lengkuas juga meningkat, 

tetapi lebih rendah daripada kontrol. Hal ini menunjukkan 
bahwa terjadi pertumbuhan jamur selama inkubasi 72 jam, 
meskipun di dalam media mengandung ekstrak rimpang 
lengkuas. Dengan demikian ekstrak rimpang lengkuas tidak 
mampu membunuh jamur, tetapi hanya menghambat.  

Membandingkan biomassa jamur kontrol dengan 
biomassa jamur terpapar ekstrak rimpang lengkuas, maka 
terlihat bahwa ekstrak rimpang lengkuas mampu 
menurunkan biomassa jamur selama inkubasi 72 jam 
(Tabel 3). Penghambatan pertumbuhan jamur sudah mulai 
terlihat pada konsentrasi 1 mg/L ekstrak rimpang lengkuas 
pada umur inkubasi 48 jam. Penghambatan pertumbuhan 
ekstrak rimpang lengkuas pada umur inkubasi 48 jam 
terlihat jelas pada A. flavus. Pertumbuhan jamur lainnya 
tampaknya terhambat lebih jelas pada umur inkubasi 72 
jam.  

Untuk memperjelas penghambatan ekstrak rimpang 
lengkuas terhadap produksi biomassa jamur dilakukan 
analisis statistik. Analisis statistik biomassa jamur A. flavus 
dan F. moniliforme menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan signifikan antar-perlakuan konsentrasi ekstrak 
rimpang lengkuas (Tabel 4), sedangkan analisis statistik 
biomassa jamur A. terreus dan A. niger tidak berbeda 
signifikan. Dengan demikian ekstrak rimpang lengkuas 
efektif menghambat produksi biomassa jamur A. flavus dan 
F. Moniliforme, namun perlu diperhatikan bahwa biomassa 
merupakan kumpulan miselia atau filamen-filamen jamur 
baik yang hidup maupun mati.  

 
Konsentrasi penghambatan pertumbuhan minimum 

Luas koloni dan biomassa jamur terus bertambah 
meskipun lebih rendah daripada kontrol (Tabel 1 & 3). Hal 
ini menunjukkan bahwa aktivitas antijamur pada ekstrak 
rimpang lengkuas hanya bersifat fungistatik. Hal ini 
menguntungkan, karena sel inang dapat mengembangkan 
sistem pertahanan diri ketika terserang oleh jamur-jamur 
tersebut. Penelitian Yuharmen dkk. (2002) menunjukkan 
bahwa ekstrak metanol efektif terhadap Rhizopus sp. dan 
Neurospora sp. 

Konsentrasi penghambatan pertumbuhan minimum 
tidak sama dengan konsentrasi penghambatan minimum 
yang biasa digunakan untuk analisis senyawa antimikrobia. 
Konsentrasi penghambatan minimum biasanya mengguna-
kan media cair dan parameter yang diukur adalah jumlah 
pembentuk koloni (colony forming unit), sedangkan 
konsentrasi penghambatan minimum adalah konsentrasi 
senyawa antimikrobia yang mampu menghambat 50% 
pertumbuhan mikrobia. Luas koloni menunjukkan kuantitas 
pertumbuhan jamur yang hidup, maka untuk mengetahui 
konsentrasi penghambatan pertumbuhan minimum 
digunakan data luas koloni.  

Persamaan regresi ekstrak rimpang lengkuas terhadap 
luas koloni jamur A. flavus, F. moniliforme, dan A. niger 
menunjukkan signifikansi sebesar p<0,05; p>0,05; dan 
p>0,05 (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 
regresi ekstrak rimpang lengkuas terhadap luas koloni yang 
dapat dipercaya adalah persamaan regresi ekstrak rimpang 
lengkuas terhadap luas koloni A. flavus. Hal ini terlihat pada 
konsentrasi penghambatan pertumbuhan minimum F. 
moniliforme dan A. niger, yaitu 1.682 dan 3.366 mg/L di luar 
kisaran konsentrasi yang digunakan, yaitu 0 sampai 1000 
mg/L. Konsentrasi penghambatan pertumbuhan minimum 
ekstrak rimpang lengkuas terhadap pertumbuhan A. flavus 
sebesar 816 mg/L. Nilai sebesar itu menunjukkan bahwa 
ekstrak rimpang lengkuas tidak mampu menghambat 
pertumbuhan jamur filamentus A. flavus. Hasil penelitian 
Yuharmen dkk. (2002) menunjukkan bahwa fraksi metanol 
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ekstrak rimpang lengkuas tidak efektif menghambat 
Peniillium sp.  

 
Tabel 5. Konsentrasi penghambatan pertumbuhan minimum 
ekstrak rimpang lengkuas terhadap jamur. 
 

Jenis Persamaan regresi 
Signi-
fikansi 

 

Konsentrasi 
penghambatan 
pertumbuhan 

minimum (mg/L)
A. flavus Y = 19,907-0,012200X p<0,05 816 
F. moniliforme  Y = 1,716-0,000510X p>0,05 1.682 
A. niger Y = 1,983-0,000146X p>0,05 3.366 
Keterangan: X: konsentrasi ekstrak rimpang lengkuas (mg/L), Y: 
luas koloni jamur (cm2). 
 

Jamur dapat menyerang hewan dan manusia melalui 
dua cara, yaitu melalui produksi mikotoksin dan infeksi 
jamur. Pada umumnya Aspergillus mampu memproduksi 
mikotoksin. Bahkan A. niger yang bernilai ekonomis juga 
mampu memproduksi mikotoksin, karena memiliki gen yang 
mampu memproduksinya (Baker, 2006). Infeksi jamur pada 
hewan dan manusia diawali dengan terhirupnya spora 
jamur oleh hewan dan manusia. Ketika tumbuh jaringan 
hidup, biasanya jamur tersebut berbentuk sel tunggal 
(khamir). Bentuk khamir merupakan bentuk adaptif jamur 
patogen oportunistik untuk bertahan hidup. Jika jamur 
tersebut hidup, maka tidak tertutup kemungkinan akan 
memproduksi mikotoksin.  

Penelitan sebelumnya tentang rimpang lengkuas 
biasanya difokuskan pada aktivitas antijamur patogen. 
Mekanisme penghambatan pertumbuhan ekstrak rimpang 
lengkuas kemungkinan melalui perusakan permeabilitas 
membran sel (Haraguchi dkk., 1996). Penerapan ekstrak 
rimpang lengkuas harus hati-hati, karena memiliki efek 
sitotoksisitas dan mampu merusak DNA pada enam sel 
manusia (human cell line), yaitu sel normal, sel p53-inaktif, 
fibroblast, sel epitelium normal, sel tumor payudara dan sel 
adenokarsinoma paru-paru (Muangnoi dkk., 2007).  

KESIMPULAN 

Ekstrak rimpang lengkuas (Alpinia galanga) memiliki 
aktivitas antijamur terhadap jamur filamentus, meskipun 
tidak kuat. Konsentrasi penghambatan pertumbuhan 
minimum ekstrak rimpang lengkuas terhadap pertumbuhan 
A. flavus, F. moniliforme, dan A. niger masing-masing 
sebesar 816, 1.682 dan 3.366 mg/L . 
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ABSTRACT 

Thirty nine isolates of microorganisms were isolated from the nira (palm sap from inflorescence stalk of Corypha utan Lamk. or Borassus 
flabellifer L., laru (fermented palm sap) and their ability to produce amylase has been done. The result of screening showed that eight 
isolates were positive in the starch iodine test, but their amylolitic activities relatively lower. The amylolitic activities show that laru is not 
potential source of microbial amylases. In liquid media containing 2% soluble starch, three isolates of fungi (LG4, LMS1, and MI-1) produce 
amylase and reached a maximum activity at 3 days fermentation, with levels 56.31x102 , 46.78x102 and 41.49x102 U/mL (one unit activity is 
define as micromoles of glucose produce per mL per minute). Two yeast isolates which isolated from laru or kayu laru were showed their 
ability to ferment the gula aer and produce ethanol, CO2 and some organic acids, it were identified as Pichia anomala. The other bacterial 
isolates were identified as Bacillus licheniformis BL43, Chromobacterium sp., Lactobacillus sp., Micrococcus roseus (Staphylococcus 
roseus), and Bacillus coagulans, its show the lower amylase activities. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta. 

Key words: palm sap (nira), fermented palm sap (laru), amylase, fermentation, East Nusa Tenggara. 

PENDAHULUAN 

Sebagai daerah tropis yang lembab Indonesia 
mempunyai diversitas mikrobia yang tinggi, tetapi informasii 
biodiversitas mikrobia lokal Indonesia masih sangat kurang. 
Masyarakat Indonesia sudah sejak lama memanfatkan 
mikrobia untuk menghasilkan barang bernilai ekonomi, 
misalnya: fermentasi tempe, tape, terasi, kecap, taoco, dan 
ragi untuk minuman beralkohol (Steinkraus, 1983). Di 
Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat sejenis 
minuman fermentasi lokal beralkohol, yaitu: laru dan sopi, 
minuman tersebut merupakan hasil fermentasi secara 
tradisional terhadap nira atau hasil sadapan perbungaan 
gewang (Corypha utan Lamk.) dan lontar (Borassus 
flabellifer L.). Di samping sebagai bahan dasar pembuatan 
laru dan sopi, nira juga digunakan untuk berbagai keperluan 
seperti gula cair (gula aer) dan cuka. Sebagai starter dalam 
pembuatan laru    digunakan  “mur” atau endapan dari 
minuman laru yang sudah terbentuk secara alami. Sopi 
merupakan minuman beralkohol hasil penyulingan 
langsung dari laru sehingga memiliki kadar alkohol lebih 
tinggi.  

Produk makanan/minuman fermentasi tradisional 
merupakan salah satu sumber utama untuk mendapatkan 
mikrobia berpotensi. Mikrobia pada substrat atau pada 
beberapa tahapan proses fermentasi dapat diisolasi serta 
diskrining kemampuan enzimnya. Isolat-isolat terseleksi 

dari proses tradisional perlu dimurnikan, dipelihara di suatu 
koleksi biakan (culture collection) yang profesional agar 
setiap waktu dapat dimanfaatkan dan sifat-sifat unggulnya 
tidak mengalami perubahan (Ganjar, 2007). Kemampuan 
enzimatis berbagai biakan dari produk fermentasi 
tradisional dalam merombak pati tergantung pada biaknya 
dan bukan pada jenisnya. Pada umumnya kapang 
memanfaatkan glukosa dan pati sebagai sumber karbon 
dalam pembentukan etanol dan biomasa, sedangkan untuk 
keperluan yang sama khamir dan bakteri lebih baik 
menggunakan glukosa dari pada pati (Saono, 1978).  

Studi tentang produk minuman berakohol (laru putih, 
laru merah, dan sopi) yang berasal beberapa lokasi di NTT 
oleh Rahmansyah (1999) menunjukkan bahwa produk 
turunan nira lontar antara lain laru dan sopi mempunyai 
potensi untuk dikembangkan menjadi produk lanjut berskala 
industri kecil hingga menengah. Biakan khamir yang 
terdapat pada laru memiliki potensi untuk dikembangkan 
dalam menghasilkan bahan kimia seperti etanol dan asam 
asetat. Biakan mikrobia lokal terpilih memiliki beberapa 
keunggulan karena mikrobia tersebut menjadi sumber 
enzim yang bermanfaat untuk mengkatalisis reaksi-reaksi 
enzimatik yang dapat dikondisikan di lokasi-lokasi tempat 
pembuatannya (sumber dari biakan). Sumberdaya lokal 
yang diperoleh, diharapkan dapat bermanfaat dalam 
menunjang industri pangan maupun farmasi terutama pada 
daerah asalnya. Menurut Streinkraus (1983) biakan bakteri, 
khamir dan kapang terlibat dalam fermentasi laru, baik 
sebagai mikrobia utama maupun penyerta, di antara biakan 
tersebut khamir merupakan mikrobia yang dominan dan 
berperan dalam merombak sukrosa menjadi etanol. 

Amilase merupakan enzim yang mampu memecah 
molekul-molekul pati dan glikogen, sehingga banyak 
digunakan dalam berbagai industri, seperti indusri tekstil, 
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deterjen dan gula cair non tebu. Hingga saat ini kebutuhan 
akan enzim amilase di Indonesia belum dapat dipenuhi 
sehingga masih harus diimpor. Padahal, mikrobia lokal 
terseleksi dapat digunakan sebagai penghasil enzim. 
Beberapa jenis mikrobia dari kelompok bakteri, kapang dan 
khamir dilaporkan sebagai penghasil amilase, di antaranya 
kapang Aspergillus spp., serta khamir Endomyces sp. dan 
Saccharomycopsis fibuligera (Hattori, 1961; Fogarty dan 
Kelly, 1980; Futatsugi et al., 1980). Bakteri potensial yang 
akhir-akhir ini banyak digunakan untuk memproduksi enzim 
amilase pada skala industri, antara lain: Bacillus 
licheniformis dan B. Stearothermophillus. Penggunaan B. 
stearothermophillus lebih disukai karena mampu 
menghasilkan enzim yang bersifat termostabil sehingga 
menekan biaya produksi (Lestari et al., 2001). Hingga saat 
ini kebutuhan akan enzim amilase di Indonesia belum dapat 
dipenuhi, sehingga masih harus diimpor. Oleh karena itu, 
dilakukan penelitian ini untuk mendapatkan mikrobia lokal 
yang potensial sebagai penghasil amilase. 

BAHAN DAN METODE 

Sumber mikrobia  
Sampel yang digunakan adalah nira, gula aer, laru, sopi 

,“mur” (endapan laru yang terbentuk secara alami yang 
biasa dipakai sebagai starter)  serta kayu laru (sejenis kayu 
dari tanaman Alstonia acuminata Miq. (Heyne, 1987) yang 
biasa ditambahkan pada proses pembuatan laru. Nira yang 
digunakan untuk pembuatan laru berasal dari tanaman 
gewang (Corypha utan Lamk.) dan lontar (Borassus 
flabellifer L.) dari pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Identifikasi isolat dilakukan di Balai Penelitian Ternak, 
Bogor  berdasarkan sifat sifat morfologi dan fisiologinya, 
disamping itu juga  menggunakan 16 S rDNA partial 
squensing. Analisis kandungan kimia produk-produk nira, 
gula aer, laru, dan sopi dilakukan di Laboratorium 
Pascapanen, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian, Bogor 

Media 
Media yang digunakan untuk isolasi adalah, YPSs padat 

dan cair dengan komposisi: 0,2% ekstrak khamir, 0,5% 
pepton, 0,3% KH2PO4, 0,05% MgSO4.7H2O, 0,01% 
CaCl2.2H2O, 20 g agar dan 2% pati terlarut sebagai sumber 
C (Mangunwardoyo, 1982), Rose Bengal Agar dan PDA 
diperoleh dari Difco. Ltd. serta YM agar (3 g ekstrak khamir, 
3 g ekstrak malt, 5 g pepton, 10 g glukosa, dan 20 g bacto 
agar dalam 1 L akuades). Produksi enzim amilase dilaku-
kan dalam media YPSs cair. Isolat terseleksi dipelihara 
dalam PDA dan Nutrien Agar dengan komposisi 3 g ekstrak 
daging, 5 g pepton dan 20 g bacto agar per liter akuades.  

Isolasi dan seleksi mikrobia 
Isolasi dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah 

tertentu masing-masing contoh kepermukaan media padat 
PDA, YPSs, YM agar dan Rose Bengal. Inkubasikan pada 
suhu kamar sekitar 2 hari, koloni tunggal masing-masing 
isolat yang tumbuh dimurnikan pada media yang sesuai. Di 
samping itu isolasi juga dilakukan dengan cara 
menumbuhkan satu tetes sampel pada media cair selektif, 
inkubasikan pada suhu kamar selama 2-3 hari. Setelah 
terlihat adanya pertumbuhan mikrobia baru dilakukan 
isolasi. Mikrobia yang terdapat pada kayu laru diisolasi 
dengan memasukkan 1-3 potong kayu laru ke dalam media 
cair yang mengandung gula sukrosa, diinkubasikan selama 
2-5 hari pada suhu kamar sampai terlihat adanya tanda-

tanda terjadi proses fermentasi (ditandai dengan timbulnya 
aroma khas alkohol dan terbentuk gelembung gas CO2), 
selanjutnya mikrobia yang ada diisolasi dengan cara 
menumbuhkan pada permukaan media padat yang sesuai. 

Pengujian aktivitas amilase  
Pengujian aktivitas amilase secara kualitatif dan semi 

kuantitatif dilakukan dengan cara menumbuhkan satu ose 
biakan khamir berumur 2-3 hari pada permukaan media 
agar YPSs dalam cawan petri. Inkubasikan selama 3 hari 
pada suhu kamar. Aktifitas amilase diuji dengan cara 
meneteskan larutan iodium pada media disekitar koloni. 
Hasil bagi antara diameter zona bening dan diameter koloni 
dinyatakan sebagai kekuatan enzim secara nisbi. 

Untuk pegujian aktifitas amilase secara kuantitatif, 
enzim kasar dipersiapkan dengan menumbuhkan isolat-
isolat terseleksi pada media YPSs cair. Sebanyak 2,5% 
suspensi kapang berumur 3 hari (OD 630 = 0,5 ) 
diinokulasikan ke dalam media produksi dan selanjutnya 
diinkubasikan pada suhu kamar selama 5 hari. Enzim 
amilase kasar diekstraksi dengan cara disentrifugasi pada 
kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit.  

Aktifitas amilase dari enzim kasar ditentukan dengan 
cara mengukur jumlah gula pereduksi yang dihasilkan oleh 
aktivitas hidrolisis enzim terhadap substrat pati. Caranya: 
0,5 mL larutan enzim ditambahkan ke dalam 0,5 mL 
substrat (2% pati terlarut dalam 0,05 M larutan buffer fosfat, 
pH 7), kemudian diinkubasikan pada suhu 40oC selama 10 
menit. Produk yang terbentuk berupa gula produksi 
(glukosa) diukur dengan metoda Bernfeld (1955). Satu unit 
aktivitas amilase adalah banyaknya enzim yang dapat 
menghasilkan 1 μg glukosa per menit per mL larutan enzim 
pada kondisi pengujian yang dilakukan (Khinoshita et al., 
1982 dan Gangrong et al., 1990). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis kimia terhadap nira, produk nira (laru dan 
sopi) maupun gula aer, diketahui bahwa produk tersebut 
mempunyai kandungan gula terdiri dari sakarosa, fruktosa 
dan glukosa (Tabel 1). Nira dan gula aer merupakan sumber 
gula bagi industri setempat, yaitu: laru dan sopi yang 
merupakan minuman lokal beralkohol hasil fermentasi secara 
tradisional. Analisis kandungan gula pada sampel, terutama 
pada nira, dilakukan segera setelah pengambilan sampel, 
supaya hasil yang diperoleh lebih akurat. Keterlambatan 
analisis mengakibatkan sebagian besar komponen kimia 
sampel sudah menguap atau terurai menjadi senyawa 
lainnya. Berdasakan data pada Tabel 1. diketahui bahwa 
substrat yang dijadikan sebagai sumber mikrobia, terutama 
nira gewang mengandung gula sederhana glukosa sebesar 
3,5% dan gula disakarida, fruktosa dan sakarosa, masing-
masing sebesar 4,05% dan 3,6%. Nira gewang juga 
mengandung sejumlah asam organik dan asam amino.  

 
Tabel 1. Analisis kandungan kimia produk-produk gewang. 
 

Jenis analisis Nira Gula aer Laru Sopi 
Fruktosa (%) 4,0 4,5 - - 
Glukosa (%) 3,5 4,6 - - 
Sakarosa (%) 3,6 8,9 - - 
Air (%) 85,2 80,1 - - 
Alkohol (%) - - 6,4 7,0 
Malat (ppm) - - 11,5 - 
Sitrat (ppm) - - 4,6 - 
Glutamat (ppm) - - 7,9 - 
Tannat (ppm) - - 8,4 - 
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Tabel 2. Aktivitas amilase secara kualitatif dan semi-kuantatif 
isolat-isolat dari produk nira dan laru dari NTT. 
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Nira gewang  LG1 -   
Kab. Belu LG2 -   
 LG3 -   
 LG4 ++ 1,40  
“Mur” atau starter MI-1 ++ 1,50  
Kab. Kupang  MI-2 -   
 MI-3 -   
 MI-4 -   
 MI-5 -   
 MII-1 -   
 MII-2 -   
Laru putih, LPLI-1 -   
Kab. Kupang LPLI-2 -   
 LPLII-1 -   
 LPLII-2 -   
 Lp1 ++ 1,20 Bacillus licheniformis 
 Lp2.1 ++ 1,15 Chromobacterium. sp 
 Lp2.2 -  Lactobacillu.s sp 
 Lp3 -   
 Lp4 -   
 Lp5 ++ 1,20 Micrococcus roseus 
 Lp6 -   
 Lp7 ++ 1,20  
 Lp8 -   
 Lp9 -   
 Lp10 -   
Laru merah, LB1 -   
Kab. Kupang LB2 +/- ≤ 1  
 LB3 -   
 LB4 + 1,15  
 LMS1 ++ 1,50  
 LMS2 -   
 LMS3 -   
Kayu laru, LK1 -   
Kab. Kupang LK2 -   
 LK3 -   
 Ferm.1 +/- ≤ 1 Pichia anomala 
 Ferm.2 +/- 1.05 Pichia anomala 
 XI +/- ≤ 1 Bacillus coagulans 
Keterangan : ++ aktivitas amilase cukup baik; + aktivitas amilase 
rendah; +/- aktivitas amilase sangat rendah (hampir tidak ada);       
- aktivitas amilase tidak ada. 
 
Tabel 3. Analisis kandungan etanol (alkohol) dan asam asetat 
produk fermentasi nira lontar (Rahmansyah, 1998). 
 

Jenis analisis Laru putih  Laru merah Sopi 
Etanol (%) 4,8-5,8 5,8-7,7 19,5-20,6 
Asam asetat (%) 0,4-0,5 0,35-0,4 0,03-0,3 

Karakter beberapa isolat terseleksi 
Isolat Ferm.1 dan Ferm.2 yang diisolasi dengan cara 

memasukkan potongan kayu laru ke dalam media yang 
mengandung sukrosa memiliki aktivitas amilase sangat 
lemah (Gambar 1). Hasil identifikasi terhadap kedua isolat 
tersebut menunjukkan bahwa kedua isolat ini termasuk 
kelompok khamir yang diidentifikasi sebagai Pichia 
anomala. Identifikasi dilakukan berdasarkan penilaian 
tingkat kesamaan dalam pola penggunaan nutrisi (motode 
yang dikembangkan oleh Barnett, 1990).  

Menurut Dato et al. (2005), P. anomala merupakan biak 
khamir yang umum dijumpai pada produk 
makanan/minuman fermentasi, terutama pada produk 

minuman beralkohol seperti anggur, bir, dan tape. Pada 
beberapa minuman beralkohol tinggi  diantaranya  “cacaqa” 
yaitu sejenis minuman beralkohol tinggi yang populer di 
Brazil yang dibuat dari gula tebu dilaporkan terdapat 
beberapa jenis khamir yang menghasilkan metabolit 
sekunder, salah satunya P. anomala. Biakan ini berperan 
atau memberikan konstribusi yang besar pada cita rasa 
serta aroma produk tersebut. Produk yang dihasilkan 
mempunyai kualitas baik dengan kandungan alkohol tinggi 
atau mempunyai keseimbangan yang tepat antara cita rasa 
dan aroma. Dilaporkan juga bahwa P. anomala mempunyai 
aktivitas β-glukosidase dan arabinosidase yang merupakan 
agen penting pada pembentukan aroma anggur yang 
bekerja efektif pada kondisi yang sesuai dengan kondisi 
produk. Dari hasil penelitian ini terdapat kecenderungan 
bahwa meskipun biakan P. anomala mempunyai aktivitas 
amilase yang lemah, namun mempunyai kemampuan tinggi 
dalam menghasilkan alkohol pada proses fermentasi laru. 
Menurut Kuriyama (1996) beberapa isolat khamir yang 
diisolasi dari berbagai makanan fermentasi di Indonesia 
mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan 
alkohol, salah satunya P. anomala.  

Isolat Lp2.1, Lp2.2, Lp6 dan XI masing-masing 
diidentifikasi sebagai Chromobacterium sp., Lactobacillus 
sp., Micrococcus roseus (Staphylococcus roseus), dan 
Bacillus coagulans (identifikasi dilakukan di Balai Penelitian 
Ternak, Bogor). Isolat Lp1 diidentifikasi sebagai Bacillus 
licheniformis BL43 (99%) atau Bacillus sp. EGU 724 
(100%), identifikasi dilakukan dengan menggunakan 16 S 
rDNA partial squensing). 

 Bacillus coagulans merupakan bakteri yang sering 
terdapat pada probiotik atau produk-produk minuman untuk 
kesehatan. Walaupun tidak termasuk kelompok bakteri 
asam laktat, namun dalam probiotik bakteri-bakteri Bacillus 
spp. sering dianggap sama dengan Lactobacillus 
sporogenes. Dalam penelitian ini B. coagulans disolasi dari 
laru putih dan memiliki aktivitas amilase yang sangat lemah.  
Bacillus licheniformis BL43 yang diisolasi dari laru putih, 
mempunyai aktivitas amilase yang cukup baik dengan nilai 
relatif 1,20. Menurut Riany (2007) dan Richana (2000), B. 
licheniformis memiliki aktivitas α-amilase yang dapat 
menghidrolisis ikatan α-1,4-glikosida polisakarida dengan 
menghasilkan oligosakarida, dekstrin, dan glukosa. Enzim 
ini bersifat termostabil sehingga banyak dimanfaatkan pada 
tahap likuifikasi pada industri pengolahan pati. Isolat bakteri 
ini diduga ikut terlibat menghasilkan komponen-komponen 

b

a

 
Gambar 1. Aktivitas amilase secara nisbi isolat Ferm. 2 pada 
media padat YPSs. a) diameter koloni; b) diameter zona bening. 

a 

b 
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kimia yang memberikan cita rasa serta aroma khas pada 
produk minuman laru.  

Pengukuran aktivitas amilase secara kuantitatif 
dilakukan terhadap isolat LG4, LMS1, dan MI-1, yaitu: isolat 
yang berdasarkan pengamatan secara morfologi termasuk 
kelompok kapang. Diduga isolat-isolat kapang tersebut 
bukan merupakan mikrobia utama pada produk minuman 
laru, melainkan sebagai mikrobia kontaminan yang terdapat 
pada produk tersebut. Hasil uji aktivitas amilase kasar 
terhadap ketiga isolat kapang yang ditumbuhkan dalam 
media produksi yang mengandung pati terlarut sebagai 
sumber C (inkubasi dilakukan di atas alat pengocok dengan 
kecepatan 100 rpm pada suhu kamar selama 3 hari) 
ditunjukkan pada Tabel 4. Aktivitas amilase tertinggi yang 
dihasilkan isolat LG4 (diisolasi dari laru gewang) adalah 
56,31x102 U/mL yang dicapai pada hari ke-2 setelah 
inkubasi. Aktivitas amilase tertinggi yang dihasilkan isolat 
LMS1 (diisolasi dari laru merah) adalah 41,49x102 U/mL, 
yang dicapai pada hari ke-3 setelah inkubasi. Isolat MI-1 
merupakan isolat yang diisolasi dari “mur” menghasilkan 
aktivitas amilase tertinggi sebesar 46,78x102 U/mL, aktivitas 
amilase tertinggi dicapai pada hari ke 3 setelah inkubasi.  
 
Tabel 4. Aktivitas amilase dari beberapa isolat kapang. 
 

Isolat Hari ke Aktivitas amilase 
(x 102 U/mL) 

LG4 1 49,34 
 2 56,31 
 3 44,72 
LMS1 1 31,16 
 2 35,81 
 3 41,49 
MI-1 1 45,88 
 2 46,52 
 3 46,78 

KESIMPULAN 

Delapan dari 39 isolat yang diisolasi dari beberapa 
sampel nira dan laru yang berasal pulau Timor, nusa 
Tenggara Timur memiliki aktivitas amilase dengan nilai 
relatif >1,15x< 1,50. Dua isolat yang termasuk kelompok 
khamir, yaitu: Ferm.1 dan Ferm.2 memiliki aktivitas amilase 
sangat lemah, namun keduanya mempunyai kemampuan 
yang luar biasa dalam memfermentasi gula aer ditandai 
dengan timbulnya aroma alkohol khas yang kuat dan 
terbentuk gelembung gas CO2. Dalam media yang 
mengandung pati terlarut sebagai sumber C, aktivitas 
amilase kasar tertinggi yang dihasilkan isolat LG4, LMS1, 
dan MI-1 masing-masing sebesar 56,31x102, 41,49x102 
U/mL, dan 46,78x102 U/mL. Hasil identifikasi menunjukkan 

bahwa isolat Ferm.1 dan Ferm.2 termasuk kelompok 
khamir yang diidentifikasi sebagai Pichia anomala. Isolat-
isolat bakteri lainnya yang memiliki aktivitas amilase 
diidentifikasi sebagai Bacillus licheniformis BL43, 
Chromobacterium sp., Lactobacillus sp., Micrococcus 
roseus (Staphylococcus roseus), dan Bacillus coagulans. 
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ABSTRACT 

The width of the forest area of Indonesia is about 75% of the entire land which has not been optimally utilized as a raw medicinal resource. 
The forest area is rich in plants of various medicinal benefits which have not been found out and developed. The aim of the study was to 
explore Central Kalimantan’s forest plants as bioactive compound resources. Using Brine Shrimp Lethality Test (BST) method the 
exploration was conducted on 70 kinds of plants which had been traditionally used in that area. The dry powder was macerated in 
chloroform and then in methanol in order to obtain 140 chloroform and methanol extracts, each 70 extracts respectively. The activities of 
those extract were tested on 500 dan 1000 μg/mL of their concentration. The result was analized using probit regresion in order to obtain 
LC50 value. The result of the study indicated that from those 140 extracts, were obtained 70 active extracts (100% dead larva Artemia 
salina) in their concentration of 500 μg/mL. Concentration decreasing up to 100 μg/mL produced 10 active extracts (100% dead larva A. 
salina) which potential developed as bioactive compound resources.  

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
 
Key words: Central Kalimantan, plant exploration, bioactive compound, Brine Shrimp Lethality Test. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di 
dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan pan-
jang garis pantai mencapai 81.000 km, dan membentang 
antara garis 95-145o BT dan 6o LU-11o LS (Anonim, 2002). 
Indonesia termasuk dalam daftar negara megabiodiversitas. 
Pemanfaatan biodiversitas untuk kesejahteraan telah 
dilakukan secara tradisional, historikal maupun melalui 
aplikasi teknologi modern, namun masih banyak potensi 
hutan yang belum digali untuk dikembangkan sebagai sum-
ber fitofarmaka atau obat modern (Ohlstein et al., 2000).  

Luas hutan Indonesia kurang lebih masih 75% dari 
seluruh wilayah daratan dan belum dimanfaatkan secara 
optimal sebagai sumber obat. Potensi hutan dicirikan 
keanekaragaman vegetasi sebagai sumberdaya paling 
dominan dari komponen hutan, yang memiliki beragam 
fungsi dan mudah digunakan. Pendekatan ekologi dalam 
pemeliharaan kawasan hutan di Indonesia sulit dilakukan 
karena hutan masih merupakan sumber kayu yang menjadi 
penyumbang devisa andalan dan sumber pendapatan 
masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi 

pengelolaan hutan yang bernilai ekonomi tinggi dan 
berwawasan lingkungan (Rijai, 2003). 

Secara filosofi potensi sumberdaya bahan alam dalam 
kehidupan manusia tergantung pada jumlah dan jenis 
kandungan senyawa kimianya. Sumber daya hayati yang 
digunakan sebagai obat-obatan, agrokimia, dan material 
sains umumnya mengandung alkaloid, terpenoid, flavanoid, 
dan senyawa fenol lainnya. Variasi dan komposisi 
senyawa-senyawa tersebut menjadikan sumberdaya hayati 
bernilai ekonomi, tetapi nilai ekonomi itu pula yang memicu 
kerusakannya karena dimanfaatkan atau dieksploitasi 
secara berlebihan (Rijai, 2003).  

Potensi senyawa alam kawasan hutan tropis indonesia 
belum dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan secara 
tradisional seperti untuk obat tradisional sudah dilakukan, 
namun penggalian dan pengembangan lebih lanjut belum 
banyak dilakukan. Tumbuhan di hutan-hutan Kalimantan 
Tengah merupakan salah satu sumber senyawa bioaktif 
yang belum banyak diungkapkan. Penelitian ini bertujuan 
untuk melakukan eksplorasi tumbuhan asal hutan 
Kalimantan Tengah sebagai sumber senyawa bioaktif 
menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). 

BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat  
Bahan tumbuhan dikoleksi dari kawasan hutan lindung 

Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah, diambil pada bulan 



BIODIVERSIT AS  Vol. 9, No. 3, Juli 2008, hal. 169-172 

 

170 

Oktober 2003. Bahan lain yang diperlukan mencakup 
kloroform, etil asetat, n-heksana, metanol berderajat pro 
analisis (E. Merck); air laut buatan dengan kadar garam 
20%, telur Artemia salina Leach, suspensi ragi 
(Fermipan®), silika gel GF254 (E. Merck), cerium (IV) sulfat 
(E. Merck), reagen dragendorff (E. Merck), dan akuades. 
Alat yang digunakan mencakup rotavapor, corong buchner, 
mikropipet, lampu (40 watt), aerator, mikrosiring, oven, alat 
penyemprot bercak, dan lampu UV. 

Pengambilan sampel dan identifikasi 
Pemilihan dan pengambilan sampel dilakukan berdasar-

kan informasi dari masyarakat dan pengobat tradisional 
setempat. Bagian tumbuhan yang diambil adalah daun, 
batang, akar, bunga, dan seluruh bagian tumbuhan. 
Tumbuhan dipotret sebelum dan sesudah dikoleksi, lalu 
dikeringkan dan disimpan dalam kantong kertas yang diberi 
nomor dan tanggal koleksi. Untuk setiap jenis tumbuhan 
diberi kode 03 bfar 001, 03 bfar 002, 03 bfar 003, dan 
seterusnya. Informasi yang diperoleh dari masyarakat 
maupun pengobat tradisional dicatat. Setiap jenis tumbuhan 
yang dikoleksi, sebagian kecil disimpan sebagai spesimen, 
lalu dilakukan determinasi berdasarkan spesimen dan foto 
(Backer and Van den Brink, 1968). Determinasi tumbuhan 
dilakukan di Bagian Biologi Farmasi, Fakultas Farmasi, 
UGM Yogyakarta.  

Pembuatan serbuk, ekstrak dan larutan stok 
Tujuh puluh tumbuhan yang telah diketahui jenisnya 

dikeringkan pada suhu 50oC, lalu dibuat serbuk dengan 
cara diblender. Selanjutnya 100 g serbuk kering dimaserasi 
dengan kloroform (300 mL) selama 24 jam sambil diaduk-
aduk, kemudian disaring menggunakan corong buchner. 
Sari diuapkan dan residu diperlakukan dengan cara yang 
sama sampai tiga kali. Ekstrak kloroform yang diperoleh 
kemudian digabung dan diuapkan sampai kental. Residu 
yang telah bebas kloroform dimaserasi dengan metanol 
(300 mL) selama 24 jam, kemudian disaring. Residu 
diperlakukan dengan cara yang sama sampai tiga kali. 
Ekstrak metanol yang diperoleh kemudian digabung dan 
diuapkan sampai kental. Setelah itu, masing-masing 
ekstrak ditimbang sebanyak 50 mg, dilarutkan dengan 
campuran kloroform-metanol (1:1) sebanyak 5 mL, 
sehingga diperoleh larutan stok 10 mg/mL. 

Penetasan larva Artemia salina 
Telur A. salina ditaburkan pada wadah berisi akuades, 

lalu ditiriskan sampai airnya tuntas, kemudian ditempatkan 
pada wadah gelap dari aquarium berisi air laut buatan yang 
diberi aerasi. Wadah atau aquarium yang digunakan dibagi 
dengan sekat menjadi dua bagian, bagian gelap dan 
terang. Telur akan menetas setelah 24 jam dan akan 
menuju daerah terang melalui sekat. Larva yang sehat 
bersifat fototropik dan siap dijadikan hewan uji setelah 
berumur 48 jam. 
 
Pengujian sampel dan analisis hasilnya 

Seri konsentrasi sampel dibuat dengan mengambil 
volume tertentu dari larutan stok dan dimasukkan dalam 
flakon yang berisi larutan sampel dengan konsentrasi 500 
dan 1000 µg/mL, masing-masing dalam 5 flakon. Kontrol 
dibuat hanya dengan pelarut saja. Pada setiap flakon yang 
pelarutnya telah diuapkan, dimasukkan kurang lebih 1 mL 
air laut dan divortex. Sepuluh ekor larva A. salina (umur 48 
jam) dimasukkan dan ditambahkan air laut sampai volume 
5 mL serta 1 tetes suspensi ragi yang dibuat dengan 
melarutkan 3 mg ragi dalam 5 mL air laut. Flakon-flakon 

diletakkan di bawah penerangan dan setelah 24 jam jumlah 
larva yang mati dihitung. Hasil penelitian dianalisis 
menggunakan regresi probit sehingga diperoleh harga LC50. 
 
Kromatografi lapis tipis  

Ekstrak teraktif ditotolkan pada lempeng silika gel 
GF254 dan dikembangkan dengan fase gerak yang sesuai. 
Hasil pengembangan dideteksi dengan sinar UV 254 nm 
dan UV 366 nm, serta dragendorff dan serium (IV) sulfat. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengumpulan bahan  
Pemilihan dan pengambilan sampel di hutan dilakukan 

berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengobat 
tradisional setempat. Tumbuhan yang telah dikumpulkan 
sebanyak 70 spesies, sebanyak 12 spesies di antaranya 
memiliki bioaktifitas.  
 
Ekstraksi dan uji aktivitas dengan BST 

Bahan yang telah dikoleksi sesegera mungkin 
dikeringkan dengan cara dijemur dan ditutup menggunakan 
kain hitam atau dimasukkan dalam oven dengan suhu 50-
60oC. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan 
adanya kerusakan pada kandungan senyawa tanaman. 
Setelah kering dilakukan penyerbukan agar permukaan 
sampel yang disari dapat terendam secara merata, 
sehingga proses penyarian dapat berlangsung lebih 
sempurna. Sampel direndam selama 24 jam sambil diaduk 
sesekali supaya permukaan sampel tersari secara merata 
(Harborne, 1987).  

Dalam penelitian ini proses maserasi dilakukan tiga kali 
dengan kloroform, dilanjutkan tiga kali dengan metanol. 
Penyarian dengan kloroform dimaksudkan untuk menyari 
senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar, sedangkan 
penyarian dengan metanol dimaksudkan untuk menyari 
senyawa-senyawa yang bersifat lebih polar. Penyaringan 
dilakukan menggunakan kertas saring Whatman No.1 yang 
dibantu dengan alat vakum, sehingga diperoleh filtrat yang 
lebih cepat. Selanjutnya filtrat yang diperoleh ditampung 
dalam wadah dan diuapkan menggunakan rotaevaporator 
sampai pelarut yang ada berkurang banyak. Filtrat dituang 
dalam cawan porselin, kemudian diuapkan lebih lanjut 
menggunakan kipas angin. Untuk menghilangkan sisa 
pelarut (kloroform dan metanol) sisa residu diletakkan 24 
jam di desikator dengan pengering. 

Setiap ekstrak yang diperoleh dianalisis kandungan 
kimianya menggunakan metode kromatografi lapis tipis. 
Ekstrak kloroform dan metanol dari tanaman yang sama di 
elusi menggunakan sistem fase diam dan fase gerak yang 
sama pada kondisi bejana yang sama pula. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah proses maserasi yang 
dilakukan sudah sempurna, ditandai oleh munculnya bercak 
yang berbeda pada kromatogram KLT untuk masing-
masing ekstrak. Sebagai contoh, sampel dengan kode 03 
bfar 023 yang dielusi menggunakan fase gerak n-
heksana:EtOAc (4:1 v/v) memberikan pemisahan yang baik 
dengan munculnya bercak dengan Rf yang berbeda pada 
ekstrak CHCl3 dan MeOH. Pengambilan contoh pada 
sampel dengan kode 03 bfar 023 karena kedua ekstrak dari 
sampel tersebut, baik CHCl3 maupun MeOH, mempunyai 
aktivitas yang sama terhadap larva A. salina, baik pada 
konsentrasi 500 µg/mL maupun 100 µg/mL. Pada sampel 
lain, salah satu atau kedua ekstrak akan memperlihatkan 
perbedaan aktivitas pada kedua konsentrasi tersebut. 
Eksplorasi uji aktivitas ekstrak yang digunakan dalam 
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percobaan menggunakan metode BST, yaitu: suatu uji 
aktivitas terhadap larva A. salina dengan menghitung 
jumlah/persentase kematian larva udang seperti yang 
digunakan oleh Meyer et al. (1982). Metode ini telah banyak 
dikembangkan sebagai salah satu cara penentuan 
bioaktivitas ekstrak tumbuhan maupun senyawa murni. 
Meyer et al., (1982) menyatakan bahwa suatu senyawa 
dikatakan toksik/aktif apabila mempunyai nilai LC50 di 
bawah 1000 μg/mL. Brine Shrimp Lethallity Test (BST) 
digunakan sebagai metode guided bioassay dalam 
melakukan eksplorasi beberapa tanaman ini karena 
pelaksanaannya mudah, murah dan hasilnya representatif 
(Meyer et al., 1982; Carballo et al., 2002).  

Eksplorasi terhadap 140 ekstrak yang diuji mengguna-
kan metode BST menunjukkan bahwa pada dosis 500 
µg/mL, 17 ekstrak menunjukkan aktivitas terhadap larva A. 
salina dengan tingkat kematian 100%. Dari jumlah tersebut, 
pada dosis 100 µg/mL sebanyak 10 ekstrak menunjukkan 
tingkat kematian 100% terhadap larva A. salina. Salah satu 
sampel yang sangat menarik perhatian adalah sampel 
dengan kode 03 bfar 023. Pada konsentrasi 500 µg/mL 
maupun 100 µg/mL kedua ekstrak (kloroform dan metanol) 
dari sampel tersebut menunjukkan aktivitas yang sama, 
yakni menyebabkan kematian 100% terhadap larva A. 
salina (Tabel 1.). Profil kromatogram KLT kedua ekstrak 
tersebut berbeda, sehingga dapat dipastikan senyawa yang 
tersari juga berbeda. Berarti tumbuhan tersebut 
mengandung senyawa-senyawa yang berbeda, tetapi 
memiliki aktivitas yang sama yakni mampu mematikan 
hewan uji baik pada konsentrasi tinggi maupun rendah.  
Sampel lainnya yang juga menarik perhatian adalah sampel 
dengan kode 03 bfar 029. Sampel ini mempunyai nama 
daerah akar kuning atau Fibraurea chloroleuca Miers. 
Tumbuhan ini banyak ditemukan di Thailand, Vietnam, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku (Sitepu, 2001). 
Masyarakat Dayak di Kalimantan menggunakan tumbuhan 
ini sebagai obat sakit perut, obat tetes mata serta obat sakit 
kuning (Sitepu, 2001; Duke, 1985). F. chloroleuca mem- 
punyai kandungan alkaloid yang banyak terdapat di dalam 
batang, akar dan daun. Penelitian Manaf et al. (2002) 
menunjukkan bahwa alkaloid pada batang dan akar F. 
chloroleuca berjenis sama. Tumbuhan ini juga mengandung 
senyawa terpenoid, baik pada batang, daun maupun 
akarnya. Beberapa penelitian mengemukakan senyawa-
senyawa yang terdapat pada tumbuhan F. chloroleuca, 
antara lain, berberin, yaitu: suatu alkaloid yang telah lama 
digunakan dalam pengobatan (Cernakova et al., 2002; 
Anonim, 2005). Tumbuhan ini juga mengandung 
jathrorrizin, palmitin (Anonim, 2005), dan fibleucin (Bakhari 
et al., 1998).  

  

 
Gambar 1. Struktur kimia 8-oksoprotoberberina. 

Tabel 1. Persentase kematian 100% terhadap larva A. salina pada 
konsentrasi 500 μg/mL dan 100 μg/mL. 
 

Ekstrak Konsentrasi
Sampel Nama  500 

μg/mL 
100 

μg/mL 
03 bfar 004 Annona reticulata L. CHCl3 + + 
03 bfar 004 Annona reticulata L. MeOH + - 
03 bfar 008 Globba marantina L. MeOH + - 
03 bfar 023 Eurya nitida Korth. CHCl3 + + 
03 bfar 023 Eurya nitida Korth. MeOH + + 
03 bfar 026 Dictamnus albus L. CHCl3 + - 
03 bfar 027 Eurycoma longifolia Jack. CHCl3 + + 
03 bfar 029 Fibraurea chloroleuca Miers CHCl3 + + 
03 bfar 029 Fibraurea chloroleuca Miers MeOH + - 
03 bfar 031 Pandora sp. CHCl3 + - 
03 bfar 053 Hornstedtia mollis (Bl) Val. CHCl3 + - 
03 bfar 058 Pithecellobium ellipticum (Bl) 

Hassk. CHCl3 
+ + 

03 bfar 061 Vitex pubescens Vahl. CHCl3 + + 
03 bfar 066 Calamus caesius Bl. CHCl3 + + 
03 bfar 066 Calamus caesius Bl. MeOH + - 
03 bfar 068 Cinnamomum sintoc Bl. CHCl3 + + 
03 bfar 068 Cinnamomum sintoc Bl. MeOH + - 

Keterangan: CHCl3 = kloroform, MeOH = metanol; + = mati, - = 
tidak mati. 

 
 
Senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak 

kloroform F. chloroleuca dapat diisolasi menggunakan BST 
dengan LC50 sebesar 4,5 μg/mL. Senyawa bioaktif tersebut 
mempunyai jarak lebur yang tajam pada 182,4-183,0oC, 
dengan panjang gelombang maksimum 241-345 nm yang 
mengindikasikan bahwa senyawa tersebut mempunyai 
gugus kromofor. Senyawa tersebut juga memberikan reaksi 
positif dengan penampak bercak spesifik (dragendorf) pada 
KLT yang mengindikasikan bahwa senyawa tersebut 
merupakan alkaloid (Wahyuono et al., 2006). Identifikasi 
senyawa bioaktif tersebut menggunakan spektroskopi (UV, 
IR, NMR, dan MS) dan dibandingkan dengan data 
spektroskopi dari literatur (Suau et al., 2000) menunjukkan 
identitasnya sebagai 8-oxoprotoberberine (Wahyuono et al., 
2007) (Gambar 1.). Senyawa ini dilaporkan mampu 
menginterkalasi DNA (Liu et al., 2002). 

KESIMPULAN 

Eksplorasi terhadap 140 macam ekstrak tanaman hutan 
Kalimantan Tengah yang di uji dengan metode BST 
diperoleh 17 ekstrak aktif dengan kematian larva A. salina 
100% pada konsentrasi 500 µg/mL. Penurunan konsentrasi 
ekstrak sampai 100 μg/mL, diperoleh 10 ekstrak yang poten 
dikembangkan sebagai sumber senyawa bioaktif. 
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Shoot regeneration from leaf petioles of iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) 
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ABSTRACT 

Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) of the Araceae is a source of carbohydrate with a high content of glucomannan which is very 
useful in preventing several diseases like diabetes, high blood cholesterol, high blood pressure, etc. In industry, the tuber is used as a raw 
material for paper pulp, textile, gum, celluloid, food and cosmetics. Generally, iles-iles is propagated by splitting tubers, bulbils or leaf 
cuttings, but this method can not yield high quality planting materials and sometimes may carry along many diseases. In this investigation, 
an in vitro method for shoot regeneration of iles-iles from petiole explants was developed. Sterilization of the explants was carried out in 
0.05% HgCl2 for 20 min. after dipping in 70% ethanol and Tween 20 solution. Leaf petioles about 1 cm in length were cultured on 
Murashige & Skoog (MS) medium with a pH of 5.8 containing 30 g sucrose and 2.5 g Gelrite agar. The formation of adventives shoots was 
induced on MS medium containing 1, 2, and 4 mg/L Benzyl Amino Purine (BAP) either with or without the addition of 0.1, 0.2 and 0.5 mg/L 
Naphthalene Acetic Acid (NAA). Each treatment was done on 10 explants. All cultures were incubated at 26°C on a 16-h photoperiod with 
an illumination of 30 µmol m-2 sec-1 provided by 40-W cool white inflorescent lights. The highest rate of shoot multiplication averaging 19 
shoots per explants was achieved within 3 months on MS medium containing 2 mg/L BAP. However, the best shoot elongation was found 
on MS medium containing 2 mg/L BAP and 0.2 mg/L NAA. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta. 
.  
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PENDAHULUAN 

Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) dari suku 
Araceae, adalah tanaman tahunan yang sangat berpotensi 
untuk dijadikan makanan diet mengingat kandungan 
glukomanannya sangat tinggi (± 40%). Manan merupakan 
senyawa polisakarida yang bila dicampur dengan air dingin 
dapat membentuk massa kental yang lekat sedangkan 
dengan senyawa tertentu seperti soda, dapat membentuk 
lapisan kering yang sangat tipis. Umbi iles-iles berserat 
banyak dan tidak mengandung kolesterol. Di Jepang, 
tepung umbi iles-iles dimanfaatkan sebagai bahan pembuat 
konyaku (sejenis tahu) dan shirataki (sejenis mi) atau 
sebagai pengganti agar-agar dan gelatin. 

Umbi iles-iles banyak digunakan dalam industri kertas, 
tekstil, cat, bahan negatif film, bahan isolasi, pita seluloid 
dan bahan kosmetika (Ermiati dan Laksmanahardja, 1996). 
Sebagian besar iles-iles Indonesia diekspor ke Jepang, na-
mun belum bisa memenuhi permintaan, sehingga prospek 
pengembangan dan peluang ekspornya masih tinggi. Untuk 
mengisi peluang ekspor iles-iles ini perlu dilakukan 
pembudidayaannya secara luas, intensif dan berkelanjutan. 
Guna merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan teknik 

perbanyakan yang efektif dan efisien, yang dapat diperoleh 
melalui penerapan teknik kulktur jaringan yang telah 
diketahui sebagai teknik yang mampu menyediakan bibit 
berbagai tanaman secara cepat dan seragam dalam jumlah 
tidak terbatas serta berkesinambungan. 

Perbanyakan tanaman iles-iles umumnya dilakukan 
secara vegetatif melalui umbi, bulbil dan setek daun. 
Sebenarnya perbanyakan iles-iles juga dapat dilakukan 
melalui biji, namun iles-iles merupakan tanaman triploid 
apomiksis yang bukan merupakan hasil rekombinasi kedua 
tetuanya (Jansen et al., 1996), karena itu keragaman 
genetiknya sangat terbatas. Pengembangan teknik kultur 
jaringan atau teknik in vitro bagi perbanyakan tanaman iles-
iles telah berhasil dilakukan melalui kultur tunas pucuk 
(Imelda dkk., 2007). Penguasaan teknik tersebut, selain 
bermanfaat bagi penyediaan bibit unggul diharapkan dapat 
dijadikan langkah awal bagi perbaikan mutu genetik iles-iles 
baik melalui poliploidisasi, induksi mutasi maupun 
hibridisasi somatik.  

 Penggunaan tangkai daun (petiole) sebagai sumber 
eksplan sudah banyak diterapkan pada kultur jaringan 
tanaman hias, antara lain pada Begonia gracilis (Castillo 
dan Smith, 1997), Pelargonium x hortorum (Agarwal dan 
Ranu, 2000; Pradeep dan Rajinder, 2000), Pelargonium x 
domesticum (Cassells dan Carney, 1987) pada helai daun 
Anthurium andrawanum (Martin et al., 2003) serta Caladium 
hibrida (Irawati, 2005). Penerapan kultur tangkai daun pada 
tanaman iles-iles belum pernah dilaporkan.  

Tangkai daun (petiole) merupakan eksplan alternatif 
yang menguntungkan karena pengambilan tangkai daun ini 
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tidak merusak umbi, sehingga tidak mengganggu tanaman 
induk. Selain itu, tangkai daun juga lebih mudah diperoleh 
dalam jumlah banyak. 

Sitokinin dan auksin merupakan zat pengatur tumbuh 
yang banyak digunakan dalam kultur jaringan tanaman. 
Sitokinin seperti benzylaminopurine (BAP) sangat berperan 
dalam pembentukan dan penggandaan tunas in vitro, 
sedangkan auksin seperti naphtaleneaceticacid (NAA) 
berperan dalam pembentukan akar dan perpanjangan sel. 
Dalam tulisan ini akan diteliti kemampuan tangkai daun iles-
iles untuk meregenerasikan tunas in vitro, melalui 
penambahan zat pengatur tumbuh BAP dan NAA 

BAHAN DAN METODE 

Bahan tanaman 
Tangkai daun tanaman iles-iles (A. muelleri) yang 

ditumbuhkan dalam polibag di kamar kaca, berumur sekitar 
4 bulan sejak tunasnya muncul dari umbi, digunakan 
sebagai sumber eksplan (Gambar 2a). Tangkai daun 
tersebut dipotong-potong sepanjang 8 cm(Gambar 2b), lalu 
dicelupkan dalam alkohol 70% dan Tween 20, kemudian 
disterilkan dalam larutan HgCl2 0,05% selama 20 menit. 
Selanjutnya bahan tersebut dibilas beberapa kali dengan 
akuades steril untuk membersihkan sisa HgCl2 di dalam 
laminar air flow cabinet. Tangkai daun dipotong sepanjang 
± 1 cm, kemudian ditumbuhkan pada media yang telah 
disiapkan beberapa hari sebelumnya. 

Media tumbuh dan perlakuan zat pengatur tumbuh 
Media yang digunakan adalah media padat dengan 

komposisi Murashige & Skoog (MS) (1962) yang diberi 
sukrosa 3% dan agar gelrite 2,5 g/L. Keasaman media 
diatur sampai mencapai pH 5,8 dengan penambahan 
larutan KOH atau HCl. Selanjutnya media tersebut 
diautoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 1 atm selama 
15 menit. Untuk menginduksi pembentukan tunas melalui 
proses organogenesis, ke dalam media MS tersebut 
ditambahkan zat pengatur tumbuh benzyl amino purine 
(BAP) sebanyak 1, 2 dan 4 mg/L tanpa penambahan auksin 
ataupun yang dikombinasikan dengan naphthalene acetic 
acid (NAA) dengan konsentrasi 0,1; 0,2 dan 0,5 mg/L. 
Setiap perlakuan dilakukan pada 10 eksplan. Semua kultur 
tersebut diinkubasikan dalam ruang ber-AC yang suhunya 
±26°C dan mendapat pencahayaan dari lampu TL 40 watt 
sebesar 30 µmol/ m2/det selama 16 jam/hari. Subkultur ke 
media dengan komposisi serupa dilakukan setiap 4 minggu.  

 
Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setiap dua minggu terhadap 
perkembangan kultur yang tumbuh, jumlah tunas in vitro, 
waktu yang diperlukan bagi penggandaan tunas dan 
pembentukan akar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sekitar satu 
minggu setelah dikulturkan, potongan tangkai daun mulai 
membengkak pada salah satu ujungnya, atau kadang-
kadang pada kedua ujungnya. Dalam perkembangan 
selanjutnya, dari bagian yang membengkak tersebut 
terbentuk tonjolan-tonjolan kecil yang kemudian tumbuh 
menjadi bakal tunas melalui proses organogenesis dalam 
waktu 8-9 minggu. Pada media yang mengandung 2-4 mg/L 

BAP dan 0,1-0,5 mg/L NAA terbentuk sedikit kalus. Dalam 
waktu 12 minggu jumlah bakal tunas adventif yang 
terbentuk berkisar antara 5-19, tergantung pada komposisi 
media yang digunakan (Tabel 1). 

Pada semua media yang diuji, hanya 70% eksplan 
potongan tangkai daun iles-iles yang mampu meregenerasi-
kan tunas. Pada kultur pelepah daun Caladium hibrida, 
makin dekat jaraknya dengan pangkal pelepah atau ujung 
pelepah daun makin tinggi kemampuannya untuk 
membentuk tunas adventif (Irawati, 2005). Menurut Agarwal 
dan Ranu (2000), keberhasilan morfogenesis in vitro 
tergantung pada berbagai faktor, meliputi status fisiologi 
dari tanaman induk, macam dan umur eksplan, komposisi 
media serta jenis, konsentrasi, dan keseimbangan zat 
pengatur tumbuh (ZPT) yang ditambahkan.  

BAP merupakan zat pengatur tumbuh yang sangat 
efektif dalam menginduksi proliferasi tunas in vitro banyak 
jenis tanaman dibandingkan dengan sitokinin lain yang 
umum digunakan dalam kultur jaringan tanaman (George 
dan Sherrrington, 1984). BAP sudah terbukti efektif dalam 
merangsang proliferasi tunas in vitro berbagai tanaman 
buah-buahan seperti pepaya (Carica papaya), jeruk (Citrus 
spp.), manggis (Garcinia mangostana) (Litz dan Jaiswal, 
1991), dan pisang (Musa acuminata x balbisiana) (Imelda, 
1991).  

 
 

Tabel 1. Pengaruh zat pengatur tumbuh BAP dan NAA terhadap 
jumlah tunas in vitro iles-iles (A. muelleri). 
 

Media Jumlah tunas (rata-rata) 
B1 14,67 cde 
B1N1  9,67 bc 
B1N2 10,67 bcd 
B1N5  7,33 ab 
B2 19,00 e 
B2N1 11,00 bcd 
B2N2 15,00 cde 
B2N5 12,33 bcd 
B4 16,33 de 
B4N1  8,00 b 
B4N2  8,33 b 
B4N5  7,33 ab 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji LSD pada taraf 0,05%. B = 
BAP (mg/L); B1 = 1, B2 = 2, B4 = 4. N = NAA (mg/L); N1 = 0,1 N2 
= 0,2 N5 = 0,5. 
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Gambar 1. Jumlah tunas in vitro iles-iles (A. muelleri) rata-rata 
pada media MS yang diberi zat pengatur tumbuh BAP dan NAA. 



IMELDA dkk. – Kultur tangkai daun Amorphophallus muelleri Blume 
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Gambar 2. Regenerasi tunas dari kultur tangkai daun iles-iles (Amorphophalus muelleri): (a). Tanaman iles-ilesyang sedang berbunga, (b). 
Tanaman induk, (c).Tangkai daun untuk bahan eksplan, (d). Bakal tunas muncul dari potongan tangkai daun, (e). Bakal tunas (close up), (f) 
(g). Tunas in vitro yang lebih dewasa, (h). Planlet yang sudah siap untuk diaklimatisasikan. 
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Pengamatan pada umur 3 bulan menunjukkan bahwa 
jumlah tunas rata-rata iles-iles terbanyak diperoleh pada 
media B2 yang mengandung BAP 2 mg/L yaitu 19. 
Peningkatan konsentasi BAP menjadi 4 mg/L tidak 
meningkatkan jumlah tunas yang terbentuk karena setelah 
mencapai kadar optimal, peningkatan kadar BAP 
menghambat pertumbuhan/perpanjangan tunas. Hal serupa 
juga dilaporkan oleh Al-Bahrany (2002) pada jeruk nipis 
(Citrus aurantifolia). Menurut Agarwal dan Ranu (2000), 
pada geranium (Pelagonium x hortorum), kadar zat 
pengatur tumbuh yang optimal bagi pembentukan tunas 
adventif berbeda antar kultivar. Pengaruh ZPT terhadap 
kemampuan regenerasi sangat kompleks dan berkaitan 
dengan kondisi fisiologi dari tanaman in vivo. Keseim-
bangan antara auksin dan sitokinin sangat diperlukan untuk 
memperoleh hasil yang optimal bagi pembentukan tunas 
dan akar. Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil yang 
optimal pada kultur tangkai daun iles-iles ini, perlu dicari 
kondisi terbaik bagi pertumbuhannya, antara lain 
penggunaan jenis, konsentrasi serta keseimbangan ZPT 
yang tepat.  

Pemberian BAP yang dikombinasikan dengan NAA, ter-
nyata menghasilkan tunas yang lebih cepat perpanjangan-
nya, walaupun jumlah tunasnya lebih sedikit dibandingkan 
dengan yang diberi BAP saja tanpa NAA. Kombinasi terbaik 
bagi pembentukan dan perpanjangan tunas adalah BAP 2 
mg/L dan NAA 0,2 mg/L. Pada kadar NAA yang lebih tinggi 
(0,5 mg/L) atau lebih rendah (0,1 mg/L), jumlah tunas yang 
terbentuk menurun (Tabel 1.). Hal ini menunjukkan bahwa 
keseimbangan antara sitokinin (BAP) dan auksin (NAA) 
sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal 
bagi penggandaan dan perpanjangan tunas. Pada tahap 
selanjutnya, tunas terbanyak yang diperoleh pada media 
yang hanya diberi BAP 2 mg/L, perlu disubkultur ke media 
dengan kadar BAP yang lebih rendah, agar perpanjangan 
tunasnya lebih cepat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tangkai daun 
iles-iles merupakan sumber eksplan yang baik dan efisien 
dalam menghasilkan tunas adventif (Gambar 1c-g), 
walaupun jumlah tunas yang dihasilkan masih lebih rendah 
dari pada yang diperoleh dari kultur tunas pucuk (Imelda 
dkk., 2007). Selain itu, tangkai daun juga lebih mudah 
disediakan dan pengambilannya tidak merusak umbi/ 
tanaman induknya. Pengamatan secara visual terhadap 
tunas in vitro dan planlet iles-iles asal tangkai daun tersebut 
menunjukkan adanya tunas adventif dengan morfologi yang 
berbeda (varian), yaitu daunnya menjadi belang hijau putih 
(variegata), walaupun jumlahnya sangat sedikit (kurang dari 
5%). Cassels dan Carney (1987), melaporkan bahwa pada 
kultur tangkai daun Pelargonium x domesticum ‘Grand 
Slam’ varian yang muncul bisa sampai 16% dari regenerasi 
tunas adventif.  

 Pada iles-iles, perubahan warna daun tersebut 
tampaknya hanya bersifat sementara karena setelah 
disubkultur daun yang belang-belang putih hijau kembali 
menjadi hijau normal. Menurut Mujib (2004), perubahan 
morfologi serupa itu merupakan variasi temporer atau 
variasi fisiologi yang antara lain dapat ditimbulkan oleh 

penambahan berbagai zat pengatur tumbuh/fitohormon 
selama proses pengkulturan in vitro. 

KESIMPULAN 

Tangkai daun merupakan sumber eksplan yang efisien 
untuk perbanyakan in vitro iles-iles. Jumlah tunas terbanyak 
yaitu 19 tunas dalam waktu 3 bulan, diperoleh pada media 
MS yang mengandung 2 mg/L BAP. 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the effects of Cu2+ addition on the reserpine production and callus growth from in vitro culture 
indian snake root (Rauvolfia serpentina (L.) Benth. Ex Kurz). This research frame work was based on the potency of snake root which was 
many exploited as anti-hypertension. The addition of elicitor Cu2+ in the form of CuCl2 would influence the ion transport of cell and changed 
of cytoplasm pH, and also has effects on synthesis and activity of enzymes which role in reserpine production and callus growth. The 
research was conducted in two steps, using Completely Randomized Design. The first step was the callus initiation to promote callus 
growth. Second step was the treatment to induce reserpine production. The callus was divided into five groups: 0; 5; 10; 20; 40; and 80 µM. 
Morphology, wet weight, dry weight, growth rate, and reserpine content of callus were determined after 15 treatment day. Data were 
analyzed using ANOVA and continued by DMRT 5%. The result showed that reserpine production increased in addition of 5 µM and 10 µM 
Cu2+ in callus culture of R. serpentina and reduced in addition of Cu2+ more than 10 µM. The callus growth significantly decreased by 
increasing concentration of Cu2+. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
 
Key words: Rauvolfia serpentina, reserpine, elicitor, Cu2+, callus growth. 

 

INTRODUCTION 

Pule pandak or Indian snake root (Rauvolfia serpentine 
(L.) Benth. ex Kurz) has been used medically since 2000 
BC. The plant extract and alkaloids are used mostly in 
treating high blood pressure, sedative, aphrodisiac, and 
mental disorders (Ramawat, 1999). A number of alkaloids 
as reserpine, reserpinin, serpentine, ajmalin, and isoajmalin 
could be produced from this plant. Reserpine was used to 
cure the high blood pressure or hypertension and its 
complications, stroke, and the diseases related with 
nervous system (Achmad, 1987). 

In this time, pule pandak in Indonesia included in groups 
of plant were endangered (Mulliken and Crofton, 2008). 
Requirement of raw material of pule pandak for the jamu 
industry and pharmacy progressively mount, whereas most 
raw material (more than 80%) still have to be harvested 
from natural habitat (Supriyadi, 2001). To get pule pandak 
in high amounts of secondary metabolites, the plants have 
to reach the certain age (years), so that exploitation from 
nature can menace its species, and also difficult to be done 
(Ramawat, 1999). Therefore require an effort to be able to 
lessen the pressure to population of pule pandak in nature; 
at the same time fulfill the request of compound reserpine in 
gross. This matter can be gone through with the technique 
of culture in vitro. 

Some technique of in vitro culture has been used to 
improve the accumulation of secondary metabolites, one of 

them called elicitation technique. Elicitation technique is 
process of elicitor addition at plant culture to induce or 
improve the product of secondary metabolites. Elicitors 
could be biotic or abiotic factors. Numerous investigations 
have reported that addition of abiotic elicitor including Cu2+ 
increased alkaloid production. Sato et al. (1997) reporting 
Cu2+ remarkable enhanced both the growth and the alkaloid 
yield in hairy root cultures of Hyoscyamus albus. Existence 
Cu2+ at plant can also influence the transport ion from and 
to cytoplasm and competitively displacement of Ca2+ from 
the membrane biding site (Polle and Schutzendubel, 2002). 
Addition of a component that able to pursue the internal and 
external transportation Ca2+ reported can induce the 
accumulation and production of the indol alkaloid at hairy 
root culture of Catharanthus roseus (Valenzuela et al., 
2003). Cu2+ at 5 µM caused a 50% block in Ca2+ 
transportation (Demidchik et al., 1997). Ions Cu2+ that is tied 
at protein can improve transportation of electron in 
photosynthesis and respiration and also improve the activity 
of enzyme catalyze (Gardner et al., 1991). 

MATERIAL AND METHODS 

The research was conducted in two steps. The first was 
the callus initiation to promote callus growth. The second 
was the treatment of elicitor addition to induce the reserpine 
production on callus culture.  

Plant tissue culture 
Young leaves (second or third leaf from sprout) of R. 

serpentine were collected from Tekil mount, Wonogiri. 
Leaves were surface sterilized for 10 min in liquid 
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detergent, soaked in 45% sodium hypochlorite (5.25%), 10 
min in sterile aquadest, 5 min in 70% ethanol and then they 
were washed two times with sterile aquadest in laminar air 
flow hood. 

The callus induction media was composed of MS 
(Murashige and Skoog) basal medium and supplemented 
with 30 g/L sucrose, NAA 2 mg/L, and kinetin 2 mg/L. After 
growing for 30 day, the callus were elicited with 0 µM, 5 µM, 
10 µM, 20 µM, 40 µM, and 80 µM Cu2+ as CuCl2 in basal 
medium without added NH4NO3 and NAA, the amount of 
KH2PO4 reduced to 100 mg/L, and supplemented with 80 
g/L sucrose and kinetin 5 mg/L (Aryanti, 2005). 

Cultures were harvested on day 15 of subculture in a 
treatment medium. The dry weight of callus was determined 
after drying the sample at 38oC to constant weight. Dried 
callus were crushed to a fine powder with a mortar and 
pestle. Approximately 0.1 g of dried callus was placed in a 
tube react and extracted with 10 mL ethanol p.a. and diluted 
to the volume with double-distilled water in a 100 mL 
standard flask. To each this tube was added with 1 mL of 
freshly prepared 0.3% (w/v) solution of sodium nitrite, then 
mixed and heated in a water bath at 55oC for 30 min. After 
cooling, 0.5 mL of freshly prepared solution of sulfamic acid 
5% (w/v) was added and diluted up to the mark with 
ethanol. The absorbance of solution was measured at 399 
nm against a reagent blank by using spectrophotometer of 
UV-VIS Shimadzu (Singh et al., 2004 with modification). 

Data were analyzed statistically by analysis of variance 
(ANOVA) followed by DMRT 5%. Data of callus morphology 
covering color and texture presented descriptively. 

RESULT AND DISCUSSION 

Culture growth 
The explants were incubated on basal MS media with 

addition 2 mg/L NAA and 2 mg/L kinetin demonstrated 
callus formation after 7 days incubation. Explants formed 
callus at the cut surface and its color is white chromatic lay. 
Shared explants which initiation to form callus caused by a 
cell which contact with the medium incited to become 
meristematic and here in after perform the division tissues 
of wound cover. Its have been explained by Santoso and 
Nursandi (2002) whereas callus formed as attempt of plant 
protection as a result of the stress or expression of wound. 

Callus color at initiation medium changed from white to 

become yellow greenness until young green color. 
Existence of light can enhance chlorophyll production. 
Texture callus at initiation medium is compact callus with 
solid cell and difficult to be dissociated. Callus texture at 
treatment medium have no difference with texture callus at 
initiation medium that is compact until the end of treatment 
periods (Tables 1). The high of kinetin concentration at 
treatment medium (5 mg/L) caused the compact callus. 
Kinetin in high concentration can enhanced cell division and 
formed the compact callus. 

Rauvolfia serpentina callus which elicited by addition of 
Cu2+ did not change the callus color to brown (browning) 
compared by color of control callus. This is possibility 
caused by height of concentration of kinetin in medium. 
Mentioned by Lemenager et al. (2004), that sitokinin in high 
concentration were known as an antioxidant agent. 
Antioxidant were used in medium also enhanced the 
chlorophyll biosynthesis at callus cells. 

Callus with Cu2+ at 10-80 M had significantly lower of 
dry weight than control (Table 1). Cu2+ required by callus 
cell in a small amount. Cu2+ at high levels becomes strongly 
phytotoxic cell and causes inhibition of plant growth or even 
cell death (Wang et al., 2004). The inhibition of dry weight 
(DW) accumulation in callus suggested that copper (Cu) 
excess result in membrane damage and ion K+ leakage. 
Potassium plays an important role in vacuole where it 
contributes largely to the osmotic pressure and thus to the 
turgor pressure. Cell which lost of turgor pressure leaded to 
decrease in cell elongation (Alaoui-Sosse et al., 2004). 
Potassium also plays to activate the enzyme which is 
needed to form starch. In cell which deficiency of potassium 
element will be accumulation of carbohydrate and 
decreased of starch rate, so that cause inhibition on 
photosynthesis (Salisbury and Ross, 1995; Alaoui-Sosse et 
al., 2004). Inhibition of resistance photosynthesis process 
will cause the callus growth become pursued and also 
smaller dry weight yielded. 

Cu is antagonist with a few ion among other are Fe, Mg, 
and Ca; so that the higher of Cu absorption the lower 
absorption of another ions (Srivastava and Gupta, 1996). 
Calcium (Ca) include of essential macro element in cell 
growth, that is to function of ion Ca2+ forming Ca-pektat as 
leasing of cell wall and also existence of ion Ca2+ in early 
anaphase follow the initiative process the division of mitosis 
cell phase especially anaphase (Reksoatmojo, 1993). 
Addition of Cu2+ abundant in media caused the absorption 

of Ca2+ decreased and influenced the 
division of cell culture. 

Fe and Mg elements play important 
role in chlorophyll forming. Fe 
influenced the concentration of glycine 
and succinil-CoA forming ∂-amino 
laevulinat acid (Srivastava and Gupta, 
1996), while Mg assist the forming 
proto-porfirin become proto-chlorofilid 
(Salisbury and Ross, 1995). Prassad 
(1998) reported that heavy metal can 
pursue chlorophyll forming by pursuing 
activity of ∂-amino laevulinat and proto-
chlorofilid reductase. This is caused the 
degradation of amount of 
photosynthesis pigment which finally 
will influence the callus growth. 

 
Reserpine production 

Reserpine production increased in 
Cu2+ concentration of 5 µM added in 

 
Table 1. The accumulation of dry weight (DW) of callus cultures in treatment media. The 
data shown are the means of five replicates experiments. Means labeled with identical 
letters are not significantly different at 95% of confidence level. 
 

 Cu2+ concentration ( µM) 
Cu0 Cu1 Cu2 Cu3 Cu4 Cu5 Dry weight of 

callus (g) 0,2690d 0,2302cd 0,2182bc 0,2134abc 0,1814ab 0,1748a 
Cu: concentration of CuCl2. Cu0: 0 µM; Cu1:5 µM; Cu2: 10 µM; Cu3: 20 µM; Cu4: 40 µM; 
and Cu5:80 µM.  
 
 
Table 2. The reserpine production of callus cultures in treatment media. The data shown 
are the means of five replicates experiments. Means labeled with identical letters are not 
significantly different at the 95% of confidence level. 
 
 Cu2+ concentration ( µM) 

Cu0 Cu1 Cu2 Cu3 Cu4 Cu5 Reserpine 
production (mg/g) 0,6226ab 0,8786a 0,8351a 0,6238ab 0,6678ab 0,3712b 
Cu: concentration of CuCl2. Cu0: 0 µM; Cu1:5 µM; Cu2: 10 µM; Cu3: 20 µM; Cu4: 40 µM; 
and Cu5:80 µM.  
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callus culture of pule pandak (Table 2.). The addition of 
Cu2+ as a biotic elicitor in medium will cause H+-ATP-ase 
inactivation (Hall, 2002; Demidchik et al., 1991) and 
degradation of pH cytoplasm. The cytoplasm acidity will 
induce enzyme synthesis needed in reserpine biosynthesis. 
According to Hagendoorn et al. (1996) whereas the addition 
of elicitor will influence the transport of ion H+ pass the cell 
membrane and will influence the degradation of pH 
cytoplasm. This condition will induce activation of enzymes 
which playing apart in secondary metabolism synthesis. 

Reactive oxygen species (ROS) production increased 
as a response to Cu2+ metal ion stress; this is also 
suggested have an effect on reserpine accumulation. 
According to Mithofer et al. (2004) which explained that 
ROS are involved in the oxidation of polyunsaturated fatty 
acids (PUFA) to PUFA hydro-peroxide (PUFA-OOH), which 
are converted to oxylipin. Jasmonat represent one of 
linolenic acid-derived oxylipins. Synthesis and accumulation 
of methyl jasmonat (Me-JA) during elicitor addition plays 
important role to induce the defense gene and also improve 
the arrangement of secondary metabolites synthesis. Vom-
Endt et al. (2002) reported that the Me-JA accumulation 
resulted in over expression Str biosynthesis gene 
(strictosidin synthase) and increased in TIA (terpenoid 
indole alkaloid) production. Reserpine as main secondary 
metabolites collected from pule pandak includes in 
terpenoid indole alkaloid compounds. 

Callus with Cu2+ at 80 µM had lower reserpine 
production than control. This result suggested excess of 
Cu2+ elicitor in the concentration caused plasma membrane 
leakage so that reserpine in cell secrete into the 
surrounding culture medium. Mentioned by Sevon and 
Oksman-Caldentey (2002) those biotic and abiotic elicitors 
were able to release the product of secondary metabolites 
from hairy culture into medium without any loss of viability 
and production capacity of the hairy roots. 

CONCLUSION 

The addition of elicitor Cu2+ at 5 µM enhanced the 
reserpine production, while addition above 10 µM 
decreased the reserpine production of callus culture of 
Rauvolfia serpentina. Callus growth significantly decreased 
with addition of Cu2+ elicitor in MS medium. 
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ABSTRACT 
 

The root of Rauvolfia serpentina Benth (pule pandak) contains more than 50 kinds of alkaloid which is useful to treat many kinds of 
diseases and reserpine is ones to treat of hypertension. Eucalyptus deglupta and Acacia mangium have become release an allelochemy to 
ecosystem that are can reduce the growth of the plant association. The purpose of this research is to know about the influence of nutrient 
and media under the plant with potential allelopathic effect  to root yield and reserpine content. The research was arranged in Complete 
Random Block Design. Nutrient was nested on media. Media are: under Tectona grandis, A. mangium, and E. deglupta. Nutrient is 30 t ha-1 

organic fertilizers, 200 ha-1 inorganic (NPK) fertilizers and control. Polybag with 30 cmx30 cm plant densities and 20% of shading. The 
result are that beside under the T. grandis, pule pandak was capable to growth under the A. mangium and E. deglupta. Thirty ton per 
hectare organic fertilizers was increased of growth and yield more than 200 ha-1 inorganic (NPK) fertilizers. Allelocemy from A. mangium 
and E. deglupta was decreased dry root yield but was not effect to reserpine content. 

 © 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Keywords: nutrient, Rauvolfia serpentina, reserpine, root yield. 

PENDAHULUAN 

Pule pandak (Rauvolfia serpentina Benth.) tanaman 
obat yang telah dinyatakan langka karena pengambilannya 
secara langsung di habitatnya tanpa memperhatikan daya 
regenerasinya, sehingga menurut CITES masuk pada 
appendix II atau menurut IUCN termasuk katagori genting 
(endagered species) (Mulliken and Crofton, 2008). 
Tanaman ini termasuk familia Apocinaceae, tumbuh di 
India, Myanmar, Thailand, dan Indonesia (terutama Jawa). 
Di habitat alamnya, pule pandak tumbuh di dataran rendah 
sampai ketinggian 1.000 m dpl. Dengan tipe ikim C menurut 
Schmid-Ferguson. Pule pandak tumbuh di tanah regosol, 
mediteran, dan litosol serta menyukai naungan di bawah 
25% (Sarin, 1982; Tyler et al., 1988). Tanaman ini hidup 
secara endemik di bawah naungan jati. Akar pule pandak 
mengandung lebih dari 50 macam alkaloid, beberapa di 
antaranya sudah berhasil diisolasi seperti reserpina, 
resinamina, ajmalina, dan serpentina. Bahan aktif ini 
berkhasiat sebagai pencegah naiknya suhu badan, obat 
penenang, obat tekanan darah tinggi, dan menormalkan 
denyut jantung. Penemuan terakhir adalah diisolasinya tiga 
macam alkaloid baru yang tergolong dalam monoterpenoid 
indol alkaloid (Hendrian,1998; Sheludko et al., 2002). 

Dari segi ekonomi, pule pandak mempunyai nilai 
penting. Data menunjukkan bahwa penggunaan simplisia 
pule pandak dalam negeri tahun 2000 sebesar 6.898 kg 

dengan kecenderungan pertambahan sebesar 25,89% per 
tahun (Yahya dkk., 2002). Nilai pule pandak sebagai 
tanaman obat terletak pada kandungan alkaloidnya. 
Keberadaan alkaloid dalam tumbuhan sangat tergantung 
pada lingkungan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi 
proses enzimatik antara lain jenis tanah, unsur hara, curah 
hujan, temperatur, dan cahaya. Unsur hara sangat besar 
pengaruhnya, karena pada proses biosintesis metabolit 
sekunder, unsur hara bertindak sebagai prekusor (Sahid 
dan Nurhayati, 1992).  

Acacia mangium dan Eucalyptus deglupta, di samping 
tanaman jati (Tectona grandis), adalah jenis-jenis pohon 
yang banyak dikembangkan di Hutan Tanaman Industri 
(HTI). Dari populasi HTI ini dimungkinkan adanya tanaman 
sela yang dapat memanfaatkan efek naungan dan lahan 
kosong di bawah tegakan. Salah satu jenis tanaman yang 
dapat dimanfaatkan sebagai tanaman sela adalah pule 
pandak. Dalam hal ini, perlu diperhitungkan faktor-faktor 
asosiasi dalam populasi dan hubungannya dengan 
alelokemi yang mungkin dihasilkan oleh tanaman pokok. 

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, E. 
deglupta diketahui melepaskan senyawa alelokemi ke 
lingkungan dan mempengaruhi tumbuhan lain yang 
berasosiasi. Senyawa yang menghambat pertumbuhan 
tersebut berupa fenol yang mudah larut dalam air dan 
terpen yang mudah menguap. Senyawa-senyawa ini telah 
berhasil diisolasi dari daun, kulit kayu dan akar tumbuhan 
ini (Silander et al., 1983; May dan Ash, 1990). Senyawa 
fenol dapat masuk ke dalam tanah melalui pelindian, daun, 
eksudat akar atau karena dekomposisi sisa-sisa tumbuhan 
(Rice, 1984; Darrell, 1996). Fenol merupakan salah satu 
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komponen senyawa alelopatik yang dapat ditemukan dalam 
jumlah cukup besar pada hampir semua tumbuhan, 
terutama tanaman-tanaman yang menghasilkan minyak 
atsiri dan metabolit sekunder lain, termasuk akasia dan 
eukaliptus (Singh et al., 1991). Senyawa fenol dapat masuk 
ke dalam tanah melalui pelindian daun, eksudasi akar, dan 
dekomposisi sisa-sisa tumbuhan. Senyawa alelopati yang 
berada dalam tanah tidak mudah tercuci oleh air, namun 
akan mengalami penurunan konsentrasi dan pengurangan 
daya racun, karena menyatu dengan asam humat (Dalton 
et al., 1983).  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
penambahan unsur hara pada media tanah berpotensi 
alelopati terhadap hasil akar dan kadar reserpina pule 
pandak. Dengan kata lain apakah pule pandak dengan 
penambahan hara dapat berasosiasi bersama populasi 
tegakan akasia dan eukaliptus dan menghasilkan bobot 
akar dan kadar reserpina yang tinggi.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Hutan Penelitian Wanagama 
I, desa Playen, kecamatan Banaran, kabupaten 
Gunungkidul. Rancangan percobaan, RAKL tersarang, 
dengan perlakuan: 1. Media tanah bawah tegakan jati, 
bawah tegakan eukaliptus, dan bawah tegakan akasia. 
Perlakuan pupuk tersarang dalam media: pupuk organik 
(PO) 30 t ha-1, Pupuk NPK (15: 15: 15) 200 kg ha-1, dan 
tanpa pupuk (kontrol). Setiap perlakuan dilakukan dengan 
sembilan ulangan dengan perlakuan destruktif setiap umur 
tanaman 3-9 bulan. Bibit pule pandak berasal dari setek 
akar berumur tiga bulan. Penelitian menggunakan polibag 
dengan jarak penempatan 30x30 cm2 dan naungan paranet 
± 20%. Media tanah diambil dari bawah naungan jati, 
akasia, dan eukaliptus berumur ± 10 tahun pada kedalaman 
lapis olah sampai dengan 40 cm. Masing-masing media 
tanah diayak untuk membuang batu dan kerikil (Dalton et 
al., 1983). Perlakuan pemupukan bahan organik diberikan 
pada saat tanam sedangkan NPK diberikan dua minggu 
sesudah tanam.  

Contoh tanah tempat tumbuh dianalisis, meliputi tekstur 
dan struktur fisik tanah, serta N total, P tersedia, K tersedia, 
bahan organik, dan KPK. Pengamatan terhadap komponen 
pertumbuhan pule pandak terdiri atas: tinggi tanaman, 
jumlah daun, luas daun, dan rasio akar tajuk. Pengamatan 
komponen hasil terdiri atas jumlah akar, panjang akar, dan 
diameter akar, serta bobot kering akar, kadar reserpina, 
dan bobot reserpina dalam akar. Dilakukan analisis jaringan 
terhadap NPK daun saat panen. Ekstraksi akar dilakukan 
dengan petroleum eter dan pemisahannya menggunakan 
etanol, etil asetat, asam tartrat, dan kloroform. Setiap 
perlakuan diukur kadar reserpinanya melalui HPLC (Cordel, 
1981). 

Analisis data dilakukan dengan analisis varian (Anova) 
dengan p ≤0,001 dan p ≤0,005. Beda nyata antar perlakuan 
diuji dengan uji Duncan 5%.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis kimia tanah ketiga media (Tabel 1.) 
menunjukkan bahwa tingkat kesuburan media bawah jati, 
akasia, dan eukaliptus termasuk kurang subur. 
Berdasarkan pernyataan Hardjowigeno (1987), maka media 
bawah jati dalam penelitian ini memiliki KPK yang tergolong 

tinggi, media bawah akasia memiliki KPK rendah dan media 
bawah eukaliptus memiliki KPK sedang. Hasil analisis fisik 
tanah (Tabel 2.) menunjukkan bahwa ketiga media tanah 
termasuk tanah lempungan. 

 
Tabel 1. Analisis kimia tanah awal media tanah. 

 
 Media/Bawah  

Komponen unsur 
Jati Akasia Eukaliptus 

N total (%)  0,27 0,32 0,41 
P tersedia (Ppm) 8,17 6,29  7,96  
K tertukar/100g  0,28 0,29  0,35  
C organik (%)  6,10 4,18 7,52 
KPK Me/100g 30,15 18,6 20,15 

 
 
Tabel 2. Analisis fisik tanah media bawah tegakan jati , akasia, dan 
eukaliptus. 
 

 Media/Bawah  
Komponen unsur 

Jati Akasia Eukaliptus 
Bv g/cm3  1,08 1,37 1,47 
Bj g/cm3 2,15 2,19 2,16 
Porositas (%) 49,77 37,40 31,94 
Tekstur:     
Debu (%) 38,01 37,17 30,43 
Lempung (%) 50,65 52,13 56,86 
Pasir (%) 11,34 10,70 12,71 

 
 
Tabel 3. Sidik ragam peubah pertumbuhan dan hasil pule pandak. 
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M 2 ** * ** ** tn ** * * tn tn 
P(M) 6 ** ** ** ** * ** ** ** * * 
Keterangan: **/*= sangat nyata/nyata pada p≤0,001/p ≤0,005; tt= 
tinggi tanaman; jmd= jumlah daun; lsd=luas daun; at= akar tajuk; 
pa= panjang akar; ja= jumlah akar; da= diameter akar; bka= bobot 
kering akar; krs= kadar reserpina; bra= bobot reserpina dalam 
akar. 

 
Tabel 4. Pengaruh media dan pupuk terhadap pertumbuhan pule 
pandak bawah tegakan jati, akasia, an eukaliptus. 
 

  Media/Bawah  Peubah Pupuk Jati Akasia Eukaliptus 
Tinggi  0 47,53 b 36,50 l 39,83 r 
tanaman PO 59,17 a 52,33 k 47,00 q 
 NPK 54,33 a 48,17 kl 52,43 p 
 Rerata 53,68 A 45,67 B 46,42 B 
Jumlah  0 12,33 b 17,33 l 18,00 r 
daun PO 20,33a 23,33 k 30,33 p 
 NPK 17,00 b 20,00 l 22,33 q 
 Rerata 16,44 C 20,22 B 23,56 A 
Luas daun  0 186,9 b 214,00 l 231,30 q 
(cm-2) PO 245,4 a 240,50 k 270,90 p 
 NPK 219,9 a 235,40 k 253,20 q 
 Rerata 217,40 A 174,8 B 180,6 B 
Rasio akar  0 2,61 c 2,31 l 2,50 q 
tajuk PO 4,34 a 3,23 k 3,19 p 
 NPK 3,52 b 2,78 l 2,69 q 
 Rerata 3,49 A 2,77 B 2,79 B 
Keterangan: Huruf sama pada kolom, masing-masing peubah tidak 
nyata berbeda pada DMRT 5%. 
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Hasil analisis ragam peubah pertumbuhan dan hasil 
akar pule pandak menunjukkan bahwa macam media 
berpengaruh sangat nyata/nyata terhadap semua peubah 
pertumbuhan dan hasil, kecuali panjang akar dan kadar 
reserpina. Asupan hara dari pupuk organik ataupun 
anorganik (NPK) berpengaruh nyata terhadap semua 
peubah pertumbuhan dan hasil (Tabel 3.). Analisis statistik 
perlakuan terhadap peubah pertumbuhan pule pandak 
(Tabel 4.) menunjukkan bahwa pule pandak pada media 
bawah jati mengalami pertumbuhan yang lebih baik 
daripada media bawah akasia ataupun eukaliptus yang 
ditunjukkan pada tinggi tanaman, luas daun, dan ratio akar 
tajuk. May dan Ash (1990) melaporkan bahwa senyawa 
fenolik dapat menurunkan kandungan klorofil, sehingga 
menghambat fotosintesis yang dapat dilihat pada 
meningkatnya ratio akar tajuk, karena hasil fotosintesis 
digunakan untuk pertumbuhan akar. Selanjutnya ekstrak 
daun eukaliptus dapat menekan bobot kering tajuk. 

Pemberian pupuk organik pada masing-masing media 
meningkatkan tinggi tanaman, menambah jumlah daun, 
daun menjadi lebih luas dan meningkatkan ratio akar tajuk. 
Hal ini dimungkinkan karena KPK media bawah jati lebih 
tinggi daripada media bawah akasia dan eukaliptus 
sehingga unsur hara lebih mudah tersedia. Di samping itu 
senyawa alelopati pada konsentrasi tertentu dapat 
menurunkan kemampuan pertumbuhan tanaman karena 
transport asam amino dan pembentukan protein terhambat. 
Pemupukan NPK kurang meningkatkan pertumbuhan 
sesuai pernyataan (Lisanework dan Michelsen, 1993) 
bahwa alelopati dapat meghambat penyerapan hara 
mineral seperti terlihat pada kandungan unsur NPK di daun 
pada media bawah akasia dan eukaliptus lebih rendah 
dibandingkan dengan media bawah jati (Tabel 5).  

Pengaruh macam media terhadap komponen akar 
(Tabel 6.) menunjukkan bahwa senyawa alelopati pada 
media akasia menekan jumlah dan diameter akar 
sedangkan pada media bawah eukaliptus hanya menekan 
jumlah akar. Pada media bawah jati tidak ada perubahan 
yang berarti. Lisanework dan Michelsen (1993) menyatakan 
bahwa alelopati sangat menghambat perpanjangan sel, 
perbanyakan, sel dan pertumbuhan akar kacang-kacangan 
dan jagung. Pemberian pupuk organik meningkatkan bobot 
kering akar lebih tinggi dibandingkan pupuk anorganik 
(NPK) pada ketiga media (Tabel 7, Gambar 1). Hal ini 
dimungkinkan karena pupuk organik banyak mengandung 
asam humat yang dapat menurunkan daya racun senyawa 
alelopati, karena senyawa tersebut mengalami transformasi 
rantai samping atau termodifikasi sewaktu struktur 
cincinnya terpotong, sehingga akan terikat kuat dan tidak 
tersedia dalam larutan (Dalton et al., 1983).  

Lambers et al. (2000) menyatakan bahwa 
penghambatan oleh senyawa fenolik terjadi pada proses 
pembentukan ATP yang dapat menekan hampir semua 
proses metabolisme dalam sel. ATP merupakan salah satu 
komponen yang berperan dalam mengikat CO2, sehingga 
penghambatan ini menyebabkan jumlah karbohidrat yang 
berfungsi sebagai bahan bakar dan bahan penyusun 
struktur sel berkurang. Senyawa fenolik juga dapat 
menurunkan kandungan klorofil, sehingga menghambat 
fotosintesis yang dapat dilihat pada reduksi berat kering 
tanaman (Tabel 7.). Selanjutnya Li et al. (1994) 
menyatakan bahwa, kalau pertumbuhan akar dibatasi oleh 
persediaan zat yang kurang, maka pertumbuhan tunas 
relatif akan lebih terbatas dibandingkan daun, sehingga 
kendala dalam penyerapan hara oleh akar akan 
berpengaruh rasio akar tajuk.  

 

Tabel 5. Analisis NPK jaringan daun saat panen pule pandak 
bawah tegakan jati, akasia, dan eukaliptus. 
 

  Media/Bawah  Peubah Pupuk Jati Akasia Eukaliptus 
N 0 0,68 b 0,47 m 0,55 r 
 PO 2,63 a 1,36 l 1,17 q 
 NPK 2,88 a 1,91 k 1,98 p 
 Rerata 2,06 A 1,25 B 1,23 B 
P 0 0,23 c 0,33 k 0,44 q 
 PO 0,71 a 0,17 m 0,57 p 
 NPK 0,68 b 0,22 l 0,43 q 
 Rerata 0,54 A 0,24 C 0,48 B 
K 0 0,32 c 0,17 l 0,16 r 
 PO 0,47 b 0,32 k 0,23 q 
 NPK 0,59 a 0,39 k 0,33 p 
 Rerata 0,46 A 0,29 B 0,24 C 
Keterangan: Huruf sama pada kolom, masing-masing peubah tidak 
berbeda nyata pada DMRT 5%. 
 
Tabel 6. Pengaruh media dan pupuk terhadap peubah komponen 
akar pule pandak bawah tegakan jati, akasia dan eukaliptus. 
 
Peubah  Media/Bawah 
 Pupuk Jati Akasia Eukaliptus 
Jumlah akar 0 6,33 b 5,33 l 5,67 q 
 PO 9,33 a 7,00 k 6,67 p 
 NPK 6,67 b 6,33 kl 6,00 p 
 Rerata 7,44 A 6,22 B 6,11 B 
Panjang akar  0 39,33 b 36,33 l 39,33 r 
(cm) PO 47,33 a 47,67k 50,83 p 
 NPK 43,83a 43,00 k 41,00 q 
 Rerata 43,50 A 42,33 A 43,72 A 
Diameter akar 0 0,60 c 0,47 l 0,60 r 
(cm) PO 0,93 a 0,77 k 0,90 p 
 NPK 0,70 b 0,70 k 0,77 q 
 Rerata 0,74 A 0,64 B 0,76 A 
Keterangan: Huruf sama pada kolom, masing-masing peubah tidak 
berbeda nyata pada DMRT 5%. 
 
Tabel 7. Pengaruh media dan pupuk terhadap hasil pule pandak 
bawah tegakan jati, bawa akasia dan eukaliptus. 
 

 Media/Bawah Peubah Pupuk Jati Akasia Eukaliptus 
Bobot kering 0 5,85 c 4,82 m 5,69 q 
akar (g) PO 8,17 a 7,25 k 7,73 p 
 NPK 6,85 b 6,30 l 5,93 q 
 Rerata 6,95 A 6,13 B 6,45 AB 
Kadar  0 25,72 c 29,69 m 31,36 q 
reserpina PO 64,76 a 62,84 k 52,49 p 
(ppm) NPK 45,25 b 41,04 l 39,41 q 
 Rerata 45,24 A 44,52 A 41,09 A 
Bobot  0 0,16 c 0,14 m 0,18 q 
reserpina  PO 0,51 a 0,45 k 0,40 p 
dalam akar  NPK 0,31 b 0,26 l 0,23 q 
(mg/g ) Rerata 0,33 A 0,28 B 0,27 B 

Keterangan: Huruf sama pada kolom, masing-masing peubah tidak 
berbeda nyata pada DMRT 5%. 

 
Kadar reserpina pule pandak pada ketiga media tidak 

menunjukkan beda nyata (Tabel 7). Hal ini dimungkinkan 
karena tekanan pertumbuhan tanaman akibat adanya 
senyawa alelopati pada media akasia dan eukaliptus akan 
merangsang pembentukan metabolit sekunder dalam hal ini 
adalah reserpina. Herms dan Mattson (1992) menyatakan 
bahwa diperlukan suatu kondisi tekanan lingkungan untuk 
merangsang terbentuknya fungsi pertahanan seperti 
metabolit sekunder. Meskipun demikian pemupukan yang 
cukup dapat meningkatkan alkaloid (Hoft et al., 1996). 
Pemberian pupuk organik akan meningkatkan kadar 



SULANDJARI – Reserpina pada Rauvolfia serpentina 

 

183

reserpina namun pemberian pupuk anorganik NPK 
peningkatannya lebih kecil dibandingkan dengan tanpa 
pemupukan (Tabel 7, Gambar 1). Meskipun kadar reserpina 
ketiga media tidak berbeda nyata namun karena bobot 
kering akar pule pandak pada media bawah jati lebih tinggi 
daripada media bawah akasia ataupun eukaliptus, maka 
bobot reserpina dalam akar pule pandak pada media 
bawah jati berbeda nyata dan lebih tinggi daripada media 
bawah akasia dan eukaliptus. 
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Gambar 1. Hubungan media dengan pupuk organik (po) dan 
anorganik (NPK) terhadap bobot kering akar (A) dan kadar 
reserpina (B). 

KESIMPULAN 

Selain di bawah jati, pule pandak mampu tumbuh pada 
media bawah tegakan akasia dan eukaliptus. Pemberian 
pupuk organik 30 t ha-1 mampu meningkatkan pertumbuhan 
dan hasil pule pandak lebih tinggi daripada pemberian 

pupuk anorganik (NPK)200 t ha-1 . Sifat alelopati tegakan 
akasia dan eukaliptus berpengaruh terhadap bobot kering 
akar namun tidak berpengaruh terhadap kadar reserpina 
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ABSTRACT 

The aims of this research were to know the effect of different cultivars, planted seasons and creeper poles at velvet bean (Mucuna pruriens 
(L.) DC.) growth, yield and their interactions. This research was conducted on litosol soil in Tancep, Ngawen, Gunungkidul on 170 m up sea 
level and 9-10° elevation. The depth of soil tillage was 5-17 cm. Design utilization was Randomized Completed Block Design (RCBD) with 
factorial 3 factors. The treatment was (i) cultivars: rase and putih Gunungkidul (ii) planted seasons: dry and rainy seasons and (iii) creeper-
poles: control, corn 0 weeks old, corn 2 weeks old, corn 4 weeks old and bambu. There is replicated 3 times. The result of this research 
was the 1st velvet bean growth on rainy season was rapidly but they have long time planted. The 2nd, by splited rase cultivars, rainy season 
and creeper-pole utilization was yield increased. The 3rd, on the rainy season, the high yield was come by rase cultivar and creeper-pole 
utilization. The 4th, with the 2 times velvet bean density and without calculated corn yield, rase cultivar planted on rainy season and bamboo 
creeper-pole coused the highest velvet bean yield but no significant different with 4 weeks corn creeper-pole. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta. 

Key words: cultivars, planted seasons, creeper-pole, velvet bean (Mucuna pruriens (L.) DC.). 

PENDAHULUAN 

Karabenguk (Mucuna pruriens (L.) DC.) pada awalnya 
digunakan sebagai komponen agroforestry di Benin 
(Versteeg et al., 1998) dan Afrika pada umumnya (Vissoh et 
al., 1998). Tanaman ini menghasilkan L-dopa, pencegah 
penyakit Parkinson (Chattopadhyay et al., 1994). Sebagai 
tanaman kacang-kacangan, karabenguk juga bersimbiosis 
dengan rhizobium dan mampu menambat N2 bebas 
(Layzell, 1990). Kutivar dan lokasi penanaman menentukan 
umur tanaman karabenguk. Di Amerika Serikat, biji 
karabenguk menua setelah berumur 110-130 hari, 
sedangkan di daerah tropis antara 7-9 bulan (Duke, 1981). 
Kultivar rase di Ngawen, Gunungkidul memiliki hasil biji dan 
serapan NPK yang lebih tinggi, namun kandungan protein 
dan HCN lebih rendah dibandingkan kultivar putih 
Gunungkidul (Supriyono et al., 2005). Kecamatan Ngawen, 
Gunungkidul berada antara 7,75-8°LS (Anonim, 2005). 
Pada musim hujan, matahari melewati daerah ini, sehingga 
siang hari menjadi lebih panjang. Pada bulan Juni, matahari 
berada paling jauh di utara, sehingga siang hari cenderung 
lebih pendek. Pada saat inilah karabenguk mendapatkan 
hari pendek dan akan berbunga. Tanaman karabenguk 

yang ditanam pada musim penghujan mengakhiri siklus 
hidupnya pada musim kemarau (Supriyono et al., 2004).  

Pembungaan karabenguk dipengaruhi oleh hari pendek 
dan dipacu oleh suhu malam yang tinggi (21˚C). Tanaman 
memerlukan waktu 2-3 bulan untuk berbunga hingga 
polong masak dan tanaman mati 45-60 hari setelah 
membentuk biji (Aiming-Qi et al., 1999). Umur tanaman 
yang panjang pada musim hujan disebabkan menunggu 
hari pendek untuk berbunga yang terjadi padah musim 
kemarau. Kanopi sedang hingga lebat menyebabkan 
tanaman berbunga pada umur 74-154 hari dan penuaan 
142-189 hari sedang pada kanopi tidak lebat menyebabkan 
tanaman berbunga pada umur 49 hari dan penuaan umur 
118 hari (Bennett-Lartey, 1998). Kanopi lebat merupakan 
akibat pertumbuhan cepat karena air tersedia cukup yang 
terjadi pada penanaman musim penghujan.  

Rangka penjalar bambu menyebabkan hasil yang lebih 
tinggi dibandingkan tanpa rangka penjalar. Rangka penjalar 
tanaman keras memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan 
bambu (Handajani et al., 1995). Rangka penjalar juga 
mampu meningkatkan hasil ubi jalar (Eddy-Mitoyat dan 
Widodo, 1978). Penjalar mangga meningkatkan persentase 
biji per polong, serapan NPK dan kandungan protein 
tertinggi pada penjalar singkong, persentase HCN tertinggi 
pada penjalar bambu namun hasil biji berbagai macam 
rangka penjalar tersebut tidak berbeda nyata. Dengan 
populasi yang sama, rangka penjalar tanaman keras 
menyebabkan hasil yang tidak berbeda nyata dibandingkan 
rangka penjalar jagung (Supriyono et al., 2005).  
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BAHAN DAN METODE 

Penelitian lapangan dilaksanakan di Tegal Ngreco, desa 
Tancep, kecamatan Ngawen, Gunungkidul. Lokasi ini 
berbatasan dengan kecamatan Cawas, kabupaten Klaten. 
Jenis tanah di lokasi penelitian adalah litosol dengan tekstur 
geluh pasiran hingga geluh lempung pasiran. Lokasi 
penelitian memiliki ketinggian 170 m dpl, kedalaman lapis 
olah 5-17 cm dan kedalaman air tanah sekitar 8 m. 
Kemiringan lahan sekitar 9-10°. Lokasi tersebut berada 
antara 7,75-8°LS dan antara 110,5-110,75 BT.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2002 s.d. 
Agustus 2003. Tanaman musim hujan ditanam pada bulan 
Desember 2002 dan tanaman musim kemarau ditanam 
pada bulan April 2003. Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah rancangan perlakuan Faktorial 3 faktor 
dan rancangan lingkungan Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL). Faktor pertama kultivar, terdiri dari rase 
dan putih Gunungkidul. Faktor kedua musim tanam, yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. Faktor ketiga, macam 
rangka penjalar, yaitu: (i) jagung bersamaan tanam, (ii) 
jagung 2 minggu, (iii) jagung 4 minggu, (iv) bambu, dan (v) 
kontrol tanpa penjalar. Tanaman dipupuk dengan pupuk 
organik (kompos halus 125 g/tanaman). Penelitian diulang 
tiga kali, masing-masing pada petak berukuran 3x5 m2 dan 
pengamatan pada petak contoh 1x3 m2 di bagian tengah 
petak perlakuan.  

Pengukuran klorofil total dilakukan menggunakan klorofil 
meter. Hasilnya ditera berdasarkan besaran tercatat pada 
klorofil meter dengan kandungan klorofil total sebenarnya 
menggunakan Spectronic 21D (Harbourne, 1987). 
Penghitungan indek luas daun (ILD) dilakukan dengan 
menghitung panjang kali lebar daun. Hasilnya ditera 
berdasarkan panjang kali lebar dengan luas daun 
sebenarnya yang diketahui dengan metode penimbangan. 
Pengukuran diameter batang dilakukan dengan micrometer, 
1cm dari permukaan tanah. Penghitungan serapan N,P dan 
K dilakukan dengan menimbang baik hasil, brangkasan 
maupun seresah dalam kondisi kering oven, yang 
kemudian dilakukan destruksi dan distilasi. Untuk 
mengetahui serapan N digunakan metode Kjeldahl, 
serapan P dengan Spektrofotometer dan serapan K dengan 
AAS (Apriantono, 1989). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Serapan hara, komponen vegetatif, dan hasil karabenguk 
Untuk variabel serapan hara dan bagian vegetatif 

karabenguk diamati berbagai komponennya yaitu: serapan 
N, P, dan K, klorofil total, indek luas daun (ILD), diameter 
batang (Dmt bt), bobot kering brangkasan (Bk brk) per 
tanaman dan bobot kering brangkasan per petak contoh. 
Rerata antar musim disajikan pada Tabel 1. Ternyata baik 
serapan N, P dan K, kandungan klorofil daun, indek luas 
daun, diameter batang, bobot kering brangkasan per 
tanaman maupun bobot kering brangkasan per petak lebih 
tinggi pada musim penghujan dibandingkan musim 
kemarau. Hal ini disebabkan tercukupinya kebutuhan air 
pada musim penghujan, sehingga pertumbuhan vegetatif 
tanaman lebih baik. 

Rerata komponen variabel bagian vegetatif karabenguk 
antar kultivar disajikan pada Tabel 2. Serapan N dan P 
untuk kultivar rase lebih tinggi dibandingkan putih 
Gunungkidul. Hal ini mendukung beberapa variabel 
vegetatif lain, dan berdasarkan reratanya rase cenderung 

lebih tinggi dibandingkan putih Gunungkidul. Rerata 
komponen variabel bagian vegetatif karabenguk antar 
penjalar disajikan pada Tabel 3. Serapan N, P dan K serta 
berat brangkasan per tanaman menurun apabila tanpa 
penjalar dan menggunakan penjalar bambu. Penanaman 
karabenguk pada jagung berumur 2 dan 4 minggu 
menurunkan diameter batang karabenguk.  

Pada hasil diamati beberapa variabel yaitu: indeks 
panen, persentase biji per polong, hasil biji per tanaman, 
hasil biji, bobot 100 biji, kadar air biji, kandungan protein 
dan kandungan HCN. Pengaruh musim pada berbagai 
variabel hasil karabenguk disajikan pada Tabel 4. Indeks 
panen, hasil biji per tanaman, hasil biji per petak, bobot 100 
biji, maupun kandungan protein lebih tinggi pada musim 
penghujan dibandingkan musim kemarau sedangkan 
kandungan HCN sebaliknya. Tingginya berbagai variabel 
hasil pada musim hujan tersebut disebabkan tercukupinya 
kebutuhan hara dan lebih baiknya pertumbuhan vegetatif 
yang tercermin pada komponen vegetatif pada Tabel 1. 
Rerata komponen hasil antar kultivar disajikan pada Tabel 
5. Kecuali indeks panen, semua variabel hasil untuk kultivar 
rase lebih tinggi dibandingkan putih Gunungkidul. Hal ini 
juga didukung serapan N dan P yang untuk rase lebih tinggi 
dibandingkan putih Gunungkidul. Rerata komponen hasil 
karabenguk pada berbagai macam penjalar disajikan pada 
Tabel 6. 

Penggunaan penjalar bambu mampu meningkatkan 
hasil biji per petak. Hal tersebut disebabkan jumlah 
tanaman yang memang dua kali lipat dibandingkan pada 
penjalar jagung. Pada berbagai variabel lain yaitu hasil biji 
per tanaman dan indek panen, jagung bersamaan tanam 
dengan karabenguk tetap menghasilkan besaran yang 
paling tinggi. Pada bagian vegetatif dan serapan hara, 
antara musim dan penjalar berinteraksi pada variabel 
diameter batang, bobot kering brangkasan per tanaman, 
serapan N, P dan K. Kombinasi dari berbagai variabel 
tersebut disajikan pada Tabel 7. 

Dari ke lima variabel yang diuji, pada musim penghujan 
semua variabel lebih tinggi dibandingkan musim kemarau. 
Hal ini didukung umur tanaman musim penghujan yang dua 
kali musim kemarau. Pada musim penghujan bobot kering 
brangkasan per tanaman, serapan N, P dan K karabenguk 
dengan penjalar jagung lebih tinggi dibandingkan tanpa 
penjalar dan penjalar bambu. Hal ini terjadi karena 
brangkasan jagung yang telah lapuk karena panen lebih 
awal dan tidak terpisahkan dengan karabenguk mampu 
menambah besaran tersebut. Pada musim kemarau, 
diameter batang penjalar jagung yang ditanam bersamaan 
tanam, penjalar bambu dan tanpa penjalar lebih tinggi 
dibandingkan karabenguk dengan penjalar jagung umur 2 
minggu dan 4 minggu. Hal ini berarti penjalar jagung 2 
minggu dan 4 minggu mampu menghambat pertumbuhan 
karabenguk melalui komponen diameter batangnya. Untuk 
variabel hasil, komponen yang berinteraksi antara musim 
dan penjalar adalah hasil biji per tanaman, bobot 100 biji, 
indeks panen dan kandungan protein. Kombinasi dari ke 
empat variabel tersebut disajikan pada Tabel 8. 

Hasil per tanaman pada musim penghujan tertinggi 
dicapai pada penjalar jagung umur 4 minggu dan tidak 
berbeda nyata dengan penjalar jagung yang lain dan juga 
penjalar bambu. Bobot 100 biji pada pertanaman musim 
penghujan dan musim kemarau dengan penjalar jagung 
bersamaan tanam lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain. 
Indeks panen musim penghujan lebih rendah dibandingkan 
musim kemarau. Pada musim penghujan kandungan 
protein karabenguk dengan penjalar jagung 4 minggu 
tertinggi dan tidak berbeda nyata dengan jagung 2 minggu  
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dan tanpa penjalar. Dengan demikian 
dapat disebutkan bahwa pada pertanaman 
musim penghujan dengan penjalar jagung 
4 minggu menghasilkan biji dengan 
kuantitas dan kualitas yang baik.   

Pada pertanaman musim kemarau, 
hasil per tanaman tidak berbeda nyata 
antar perlakuan. Bobot 100 biji lebih tinggi 
pada karabenguk dengan penjalar bambu 
dan tanpa penjalar, namun tidak berbeda 
nyata dengan penjalar karabenguk 
bersamaan tanam. Indeks panen lebih 
tinggi pada karabenguk dengan penjalar 
jagung bersamaan tanam dan umur 2 
minggu serta penjalar bambu.. Kandungan 
protein tertinggi pada karabenguk dengan 
penjalar jagung bersamaan tanam. 
Dengan demikian pada musim kemarau, 
pertanaman karabenguk yang ditanam 
bersamaan dengan jagung serta dengan 
penjalar bambu mampu menghasilkan biji 
dengan kualitas yang lebih baik. Untuk 
komponen bagian vegetatif dan hasil 
tanaman, komponen yang berinteraksi 
antara musim dan kultivar adalah serapan 
K, hasil biji per tanaman, bobot 100 biji, 
indek panen, persentase biji per polong 
dan kandungan protein biji. Kombinasi dari 
enam variabel tersebut disajikan pada 
Tabel 9. 

Pada musim penghujan, serapan K, 
hasil biji per tanaman dan kandungan 
protein lebih tinggi pada kultivar rase 
dibandingkan putih Gunungkidul. Pada 
musim kemarau, persentase biji per 
polong, berat 100 biji dan kandungan 
protein biji lebih tinggi pada kultivar rase. 
Dengan demikian dapat diutarakan bahwa 
kultivar rase memiliki potensi hasil yang 
lebih tinggi dibandingkan putih 
Gunungkidul. Pada komponen bagian 
vegetatif dan hasil tanaman, antara kultivar 
dan penjalar berinteraksi pada bobot 100 
biji. Kombinasi hal tersebut disajikan pada 
Tabel 10. 

Hasil tertinggi dicapai pada kultivar 
rase tanpa penjalar dan tidak berbeda 
nyata dengan rase berpenjalar bambu dan 
putih Gunungkidul dengan penjalar jagung 
bersamaan tanam. Dari berbagai variabel 
pada komponen vegetatif dan hasil 
tersebut tiga variabel yang berinteraksi 
antara musim, kultivar dan penjalar yaitu 
hasil biji total, kadar air biji dan kadar HCN. 
Kombinasi hal tersebut disajikan pada 
Tabel 11. 

Hasil biji total tertinggi dicapai pada 
musim penghujan dengan kultivar rase dan 
penjalar bambu. Pada tingkatan kedua, 
berada semua kultivar rase musim 
penghujan dari berbagai macam penjalar, 
putih Gunungkidul musim penghujan dengan 
penjalar jagung bersamaan tanam dan 
jagung umur 4 minggu, rase musim kemarau 
dengan penjalar jagung bersamaan tanam 
dan penjalar bambu, juga putih Gunungkidul 
musim kemarau dengan penjalar bambu. 

Tabel 1. Serapan hara dan bagian vegetatif karabenguk 2 musim tanam pada 
percobaan rangka penjalar dua kultivar. 
 

Musim Bagian vegetatif karabenguk dan serapan hara 
  Serapan  Klorofil ILD Dmt Bt BkBrk Bk Brk 

 N 
(g/tan) P (g/tan) K 

(g/tan) mg/cm2 3bl mm g/tan g /petak 

Penghujan 6,82 a 0,76 a 3,64 a 1,42 a 6,40 a 15,21 a 216,32 a 1634,06 a 
Kemarau 0,80 b 0,05 b 0,29 b 1,26 b 1,75 b 6,67 b 13,09 b 117,32 b 
 
 
 
Tabel 2. Serapan hara dan bagian vegetatif karabenguk kultivar berbeda pada 
percobaan rangka penjalar dan musim tanam. 
 
Kultivar Bagian vegetatif dan serapan hara karabenguk 

  Serapan  Klorofil ILD 3bl Dmt Bt BkBrk Bk Brk 
 N(g/tan) P(g/tan) K(g/tan) mg/cm2  cm g/tan g/3m2 

Rase  4,16 a 2,22 a 2,21a 1,33a 4,13a 10,78a 115,42a 890,99a 
Putih Gk 3,46 b 1,71 b 1,72a 1,35a 3,76a 11,09a 113,99a 860,38a 
 
 
 
Tabel 3. Serapan hara dan bagian vegetatif karabenguk pada penjalar berbeda. 
 

Penjalar Bagian vegetatif dan serapan hara karabenguk 
  Serapan  Klorofil ILD 3bl Dmt Bt BkBrk Bk Brk
 N(g/tan) P(g/tan) K(g/tan) mg/cm2  cm g/tan g/petak

Jagung 0 4,69 a  0,52 a  2,49 a 1,37a 4,22a 11,85 a 147,46 a  884,73a
Jagung 2 4,17 a  0,45 a  2,19 a 1,37a 3,77a 10,08 b 127,79 a  795,30a
Jagung 4 4,61 a  0,50 a  2,43 a 1,36a 3,22a  9,46 b 142,05 a  852,28a
Bambu 3,01 b  0,30 b  1,49 b 1,32a 4,29a 11,86 a  83,54 b 1002,42a
Tanpa Penj 2,36 b  0,26 b  1,23 b 1,29a 3,92a 11,44 a  72,69 b  872,25a
 
 
 
Tabel 4. Hasil karabenguk pada musim berbeda pada percobaan rangka penjalar 
dua kultivar. 
 
Musim Hasil karabenguk 

 Indek Pn Bj/Pl Hsl/Tan Hasil Biji B100bj KA Protein HCN 
  % g g/petak g %bbjk % bbjk % bbjk

Hujan 0,390 a 52,85a 24,94 a 188,98 a 84,75 a 13,80a28,57 a 3,71 b 
Kemarau 0,087 b 54,74a 10,41 b 91,17 b 75,88 b 13,86a27,70 b 4,00 a 
 
 
 
Tabel 5. Hasil karabenguk kultivar berbeda pada percobaan rangka penjalar dan 
musim tanam. 
 
Kultivar Hasil karabenguk 

 Indek 
Pn Bj/Pl Hsl/Tan Hasil Biji B100bj KA Protein HCN 

  % g G/petak g % bbjk % bbjk % bbjk
Rase  0,245 a 57,05 a 21,38 a 170,37 a 84,05 a 14,22 a 28,54 a 3,92 a 
Putih Gk 0,232 a 50,54 b 13,97 b 109,78 b 76,58 b 13,43 b 27,74 b 3,80 b 
 
 
 
Tabel 6. Hasil karabenguk pada penjalar berbeda. 
 

Penjalar Hasil karabenguk 
 Indek Pn Bj/Pl Hsl/Tan Hasil Biji B100bj KA Protein HCN 
  % g g/petak g %bbjk % bbjk % bbjk

Jagung 0 0,289a 54,31a 23,30a 139,81 b 82,56ab13,85ab 28,19a  3,90 b 
Jagung 2 0,253ab 53,55a 17,63ab 105,78 b 74,25ab13,94a 28,17a  3,87 b 
Jagung 4 0,168b 55,05a 19,07ab 114,41 b 72,25b 13,74 bc 28,23a  3,69 d 
Bambu 0,306a 52,09a 18,21ab 218,52 a 82,98ab13,94a 27,94a  4,03 a 
Tanpa Penj 0,179b 53,71a 10,16b 121,86 b 89,54a 13,67c 28,02a  3,80 c 
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Pada musim penghujan intensitas sinar 
matahari relatif rendah. Hal tersebut 
menyebabkan penjalar bambu yang tidak 
memberikan naungan akan memberikan 
keleluasaan terhadap karabenguk untuk 
dapat menggunakan sinar matahari. Kultivar 
rase yang termasuk forma cochinchinensis 
memang sejak awal terindikasi mampu 
memberikan hasil yang lebih baik. Pada 
musim kemarau, penjalar bambu baik pada 
kultivar rase maupun putih Gunungkidul dan 
juga rase dengan penjalar jagung bersamaan 
tanam memberikan hasil yang lebih. Hal ini 
disebabkan seperti halnya pada musim 
penghujan, penjalar bambu tidak 
memberikan naungan pada karabenguk. 
Demikian pula jagung yang ditanam 
bersamaan dengan karabenguk memberikan 
naungan awal yang lebih kecil sehingga 
tanaman karabenguk mampu memberikan 
hasil yang tinggi. 

Pada kultivar rase dengan penjalar 
bambu musim penghujan ternyata kadar air 
biji dan kadar HCN nya relatif rendah. Hal ini 
disebabkan dengan penjalar bambu biji akan 
menggantung sehingga akan lebih cepat 
kering. HCN juga relatif rendah, mungkin hal 
ini lebih disebabkan faktor genetis. Pada 
musim kemarau, putih Gunungkidul dengan 
penjalar bambu memberikan kadar air yang 
rendah namun HCN tinggi. Pada rase musim 
kemarau dengan penjalar bambu, kadar air 
maupun HCN relatif tinggi. Mungkin hal ini 
berhubungan dengan ketuaan biji saat 
panen. Demikian pula halnya dengan 
pertanaman karabenguk rase musim 
kemarau dengan penjalar jagung bersamaan 
tanam yang menghasilkan kadar air relatif 
tinggi namun HCN relatif rendah, hal ini 
disebabkan umur panen. Berdasarkan uraian 
di atas, dapat dikatakan bahwa pada musim 
penghujan, kultivar rase dengan penjalar 
bambu cukup memberikan harapan. Pada 
musim kemarau rase dengan penjalar jagung 
bersamaan tanam juga cukup memberikan 
harapan. 

Kecepatan pertumbuhan  
Untuk melihat pertumbuhan tanaman, 

diamati tiga variabel yaitu diameter batang, 
indeks luas daun dan kandungan klorofil 
total. Pengamatan dilakukan sebulan sekali 
selama 3 bulan. Hasilnya untuk setiap 
perlakuan dan ulangan dianalisis dengan 
regresi linear sederhana: Y = a+bx. Nilai b 
untuk masing-masing perlakuan dan ulangan 
kemudian dianalisis dengan analisis varian 2 
faktor. 

Didapatkan pertumbuhan diameter 
batang karabenguk pada musim penghujan 
jauh lebih cepat dibandingkan musim 
kemarau, sebagaimana disajikan pada tabel 
12 dan gambar 1. Diameter batang tanaman 
pada musim penghujan (M1) umur 3 bulan 
dapat hampir dua kali lipat diameter batang 
pada musim kemarau (M2). Akibat 
pertumbuhan vegetatif yang sangat kuat 

Tabel 7. Bagian vegetatif dan serapan hara karabenguk pada musim dan penjalar 
berbeda. 

Musim Penjalar Bagian vegetatif dan serapan hara karabenguk 
   Serapan  Dmt Bt Bk Brk
  N g/tan P g/tan K g/tan cm g/Tan 

Hujan Jagung 0 8,63 a 0,99 a 4,61 a 16,23a 280,12 a
Hujan Jagung 2 7,75 a 0,87 a 4,07 a 14,72a 246,42 a
Hujan Jagung 4 8,87 a 0,97 a 4,70 a 14,90a 274,91 a
Hujan Bambu 5,01 b 0,54 b 2,65 b 15,53a 154,10 b
Hujan Tanpa Pjl 3,85 b 0,40 b 2,10 b 14,65a 126,04 b
Kemarau Jagung O 1,15 c 0,06 c 0,38 c  7,47 b  14,80 c 
Kemarau Jagung 2 0,60 c 0,04 c 0,21 c  5,45 c  9,17 c 
Kemarau Jagung 4 0,35 c 0,03 c 0,16 c  4,02 c  9,19 c 
Kemarau Bambu 1,01 c 0,05 c 0,34 c  8,18 b  12,97 c 
Kemarau Tanpa Pjl 0,88 c 0,07 c 0,36 c  8,23 b  19,33 c 
 
Tabel 8. Hasil karabenguk pada musim dan penjalar berbeda. 

Musim Penjalar Hasil karabenguk 
  Ind Panen Hsl/Tan (g) B100 bj (g) Protein (%bbjk)

Hujan Jagung 0 0,085 c 29,33 ab 87,07a 28,21b 
Hujan Jagung 2 0,085 c 27,29 ab 84,17a 28,67ab 
Hujan Jagung 4 0,098 c 35,30 a 86,47a 28,91a 
Hujan Bambu 0,100 c 21,10 abc 83,11a 28,40b 
Hujan Tanpa Pjl 0,068 c 11,67 cd 82,95a 28,66ab 
Kemarau Jagung 0 0,493 a 17,28 bcd 78,06ab 28,18b 
Kemarau Jagung 2 0,420 a  7,97 cd 64,33bc 27,63c 
Kemarau Jagung 4 0,237 b  2,83 d 58,03c 27,60c 
Kemarau Bambu 0,512 a 15,32 bcd 82,85a 27,64c 
Kemarau Tanpa Pjl 0,290 b  8,63 cd 96,13a 27,40c 
 
Tabel 9. Serapan hara, pertumbuhan dan hasil karabenguk pada musim dan 
kultivar berbeda. 

Musim Kultivar Serapan hara, pertumbuhan dan hasil 
  Srp K Ind Pnen Bj/Pl H Bj/Tan B 100bj Protein
  g /tan  % g g bbjk % bbjk

Hujan Rase  4,10 a 0,11 b 54,16 b 31,55 a 83,23 a 28,83 a
Hujan  Putih Gk 3,18 b 0,06 b  51,53 bc 18,33 b 85,68 a 28,30 b
Kemarau Rase  0,34 c 0,35 a 59,93 a 11,20 b 84,29 a 28,21 b
Kemarau Putih Gk 0,24 c 0,43 a 49.56 c  9,61 b 67,47 b 27,17 c
 
Tabel 10. Bobot 100 biji (g) pada kultivar dan penjalar berbeda. 
Kult\Penjalar Jagung 0 Jagung 2 Jagung 4 Bambu Tanpa Pjl
Rase  81,09 b 75,36 b 72,34 b 88,69ab 102,80 a 
Putih Gk 84,04ab 73,14 b 72,16 b 77,27 b  76,28 b 
 
Tabel 11. Hasil karabenguk pada musim, kultivar dan penjalar berbeda. 

Musim Kultivar Penjalar Hasil biji 
   Hsl Bj Total Kadar Air HCN 
   g /petak % bbjk % bbjk 

Hujan Rase  Jagung 0 144,93 bcdef 13,49 gh  3,79 gh 
Hujan Rase  Jagung 2 248,04 bc 14,20 ef  3,54 I 
Hujan Rase  Jagung 4 267,27 b 14,02 f 3,28 j 
Hujan Rase  Bambu 395,80 a 13,63 g 3,77 h 
Hujan Rase  Tanpa Pjl 176,64 bcde 13,65 g 3,63 I 
Hujan Putih Gk Jagung 0 206,99 bcd 13,26 hi 3,94 defg
Hujan Putih Gk Jagung 2  79,40 def 13,52 g 4,04 cde 
Hujan Putih Gk Jagung 4 156,37 bcdef 13,56 g 3,82 gh 
Hujan Putih Gk Bambu 110,63 cdef 14,12 ef 4,00 cdef
Hujan Putih Gk Tanpa Pjl 103,78 cdef 14,49 cd 3,31 j 
Kemarau Rase  Jagung 0 122,67 bcdef 14,93 b 3,86 fgh 
Kemarau Rase  Jagung 2  58,00 def 15,19 a 4,01 cde 
Kemarau Rase  Jagung 4  20,67 f 14,28 de 4,07 cd 
Kemarau Rase  Bambu 173,33 bcde 14,53 c 4,24 b 
Kemarau Rase  Tanpa Pjl  96,33 def 14,29 de 3,80 gh 
Kemarau Putih Gk Jagung 0  84,67 def 13,71 g 4,02 cde 
Kemarau Putih Gk Jagung 2  37,67 ef 12,83 j 3,89 efgh
Kemarau Putih Gki Jagung 4  13,33 f 13,10 I 3,57 I 
Kemarau Putih Gk Bambu 194,33 bcd 13,49 gh 4,11 bc 
Kemarau Putih Gk Tanpa Pjl 110,67 cdef 12,24 k 4,45 a 
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pada musim penghujan mempengaruhi peralihan ke fase 
generatif yang tertunda sangat lama. Fase vegetatif terjadi 
setelah musim kemarau tiba, dan bersamaan dengan 
tanaman yang ditanam pada musim awal kemarau 
(marengan). 

Pertumbuhan kandungan klorofil daun hingga bulan ke 
3 menunjukkan bahwa pertumbuhan klorofil total daunpun 
lebih cepat pada musim penghujan dibandingkan kemarau. 
Hal tersebut juga disajikan pada tabel 13 dan gambar 2. 
Tidak seperti diameter batang yang sejak umur 2 bulan 
pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan musim kemarau, 
klorofil total daun karabenguk hingga bulan ke dua masih 
sama antara musim penghujan dengan musim kemarau. 
Pada bulan ke tiga, klorofil daun pada pertanaman musim 
kemarau telah menurun drastis seiring masuknya ke 
periode pertumbuhan generatif dan menuanya tanaman. 
Pada pertanaman musim penghujan, hal tersebut terus 
meningkat cepat hingga bulan ke empat. Sebagai tanaman 
tumpangsari ternyata pertumbuhan jagung-karabenguk dan 
karabenguk saja selama musim hujan lebih cepat 
dibandingkan musim kemarau. Hal tersebut juga disajikan 
pada tabel 14 dan gambar 3. 
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Gambar 1. Diameter batang karabenguk pada 2 musim berbeda 
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Gambar 2. Klorofil total karabenguk pada dua musim berbeda. 
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Gambar 3. ILD pertanaman jagung, karabenguk 
dan tumpangsari keduanya pada musim 
penghujan dan kemarau. 

 
Seperti halnya parameter yang lain, indek 

luas daun (ILD) tanaman baik jagung, 
karabenguk maupun tumpangsarinya pada 
musim kemarau lebih rendah dibandingkan 
musim penghujan. Hanya saja memang 
untuk karabenguk pada bulan ke dua lebih 
tinggi pada pertanaman musim kemarau. Hal 
tersebut disebabkan pertanaman karabenguk 
musim kemarau mencapai pertumbuhan 
maksimumnya yaitu menjelang tanaman 
memasuki periode generatif. 
 
 

Tabel 12. Pertumbuhan diameter batang antar musim dan kultivar penjalar. 
 
Dmt    Jg0  Jg2  Jg4  Pjl Bb Tanpa Pjl Rerata 
Hujan Rase  3,98 4,35 4,30 5,02 3,93   
  Putih 5,17 4,28 4,62 3,38 4,47 4,35a 
Kemarau Rase  1,28 0,88 0,77 1,82 1,35   
  Putih 2,07 1,50 0,83 2,08 2,22 1,48b 
Rerata Rase  2,63 2,62 2,53 3,42 2,64   
  Putih 3,62 2,89 2,73 2,73 3,34   
 
 
Tabel 13. Pertumbuhan klorofil total daun antar musim dan kultivar penjalar. 
 
Klorofil    Jg0  Jg2  Jg4  Pjl Bb Tanpa Pjl Jagung Rerata
Hujan Rase  1265ab 1018ab  256 d 1357a 1351a     
  Putih 1006ab 739b c  370 cd 1240ab  851ab  219 d 827,87a
Kemarau Rase   32 d  54 d  34 d  117 d  141 d     
  Putih  2 d  153 d  81 d  97 d  206 d  75 d  86,46 b
Rerata Rase  648,5ab 536,17abc144,67 c 737,17a 746,00a     
  Putih 504,00abc 445,83abc225,33 bc 668,83ab528,67abc146,72 c  
 
 
Tabel 14. Pertumbuhan ILD antar musim dan kultivar penjalar. 
 

ILD  Jg0 Jg2 Jg4 Pjl Bb Tanpa Pjl Jagung Rerata
Hujan Rase  3,23a 2,74a 1,07 cde 3,46a 3,39a    
  Putih 2,94a 2,26abc 1,34 bcd 3,05a 2,28ab 1,28 bcd  2,34a 
Kemarau Rase  0,29e 0,44 de 0,34 de 0,36 e 0,41 de    
  Putih 0,24e 0,63 de 0,44 de 0,31 e 0,63 de 0,64 de  0,41b 
Rerata Rase  1,76 1,59 0,71 1,91 1,90     
  Putih 1,59 1,44 0,89 1,68 1,45 0,96   
Keterangan 1-14: Dalam kolom yang sama, angka yang diikuti huruf sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasar Uji Duncan 5%. 
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KESIMPULAN 

Pertumbuhan tanaman pada musim hujan lebih cepat 
namun umur tanaman 2 kali lipat disebabkan karabenguk 
merupakan tanaman hari pendek. Hasil biji kultivar rase 
lebih tinggi dibandingkan putih Gunungkidul, hal ini 
berhubungan dengan bobot 100 biji, persentase biji-polong 
dan serapan N dan P. Hasil biji pada musim hujan lebih 
tinggi seiring meningkatnya serapan hara, indeks luas daun 
dan produk brangkasan. Penggunaan rangka penjalar 
meningkatkan hasil seiring meningkatnya serapan hara. 
Hasil biji kultivar rase yang ditanam pada musim hujan lebih 
tinggi seiring meningkatnya serapan K. Dengan kerapatan 
karabenguk 2 kali lipat dan belum memperhitungkan hasil 
jagung, kultivar rase yang ditanam pada musim hujan 
dengan penjalar bambu menyebabkan hasil karabenguk 
tertinggi. Karabenguk dengan penjalar jagung 4 minggu 
yang ditanam pada musim hujan menyebabkan hasil yang 
lebih tinggi dan tidak berbeda nyata dengan penjalar 
bambu. 
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ABSTRACT 

Dendrobium capra J.J. Smith or “anggrek larat hijau” is the orchid of low land area which includes endangered orchid species, so it needs 
to conserve ex situ. The success of ex situ plant conservation influence environmental factor. That’s why habitat study of D. capra needs to 
be done to know about how the orchid can grow well. The observation was done in Perhutani’s teak forest between Madiun and 
Bojonegoro, East Java which be done in three RPH is RPH Klangon (Pajaran village, Madiun), RPH Sukun (Sambongrejo village, 
Bojonegoro) and RPH Gondang (Bethet village, Bojonegoro). The aims of this research are for doing study habitat and knowing the number 
of population on wild. The result show that D. capra can found in teak and bungur trees at 5th zone because it needs to get a direct 
sunshine. Some environment factors are temperature of 30-33ºC, humidity of 40-60% and no roots moss covered. The result of inventory 
showed that the numbers of D. capra on areas are 45 individual in RPH Klangon, 145 individual RPH Sukun and 58 individual RPH 
Gondang. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta. 
.  
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PENDAHULUAN 

Anggrek merupakan tanaman hias yang mempunyai 
nilai estetika tinggi. Bentuk dan warna bunga anggrek serta 
karakteristik lainnya yang unik menjadi daya tarik tersendiri 
sehingga banyak orang tertarik untuk mengoleksi anggrek 
sebagai tanaman hias. Kolektor-kolektor dan pebisnis 
tanaman hias banyak yang melakukan pengambilan 
anggrek alam langsung dari habitat aslinya. Hal ini 
menyebabkan keberadaannya di alam terancam. Selain itu 
kerusakan habitat karena pembakaran hutan, penebangan 
liar, bencana alam dan alih fungsi hutan menjadi 
pemukiman juga mendorong kepunahan anggrek alam. 

Dendrobium capra J.J. Smith atau anggrek larat hijau 
merupakan anggrek dataran rendah yang pertumbuhannya 
relatif lambat, tetapi memiliki vigor tunas relatif tinggi. 
Anggrek ini merupakan jenis satu-satunya yang berada di 
seksi Ceratobium. Anggrek ini memiliki perawakan tegap, 
kaku dan panjang batang sampai 40 cm. Diameter batang 
akan mengecil pada bagian pangkal dekat akar dan tampak 
menggembung pada bagian tengah batang. Daun kaku 
berdaging, berwarna hijau kusam, berbentuk bundar telur 
memanjang dengan ujung runcing dan bercuping dua di 
bagian ujung daun. Daun tersebut tersebar hanya di bagian 
atas batang. Panjang daun antara 7,5-15 cm dengan lebar 
1,5-2 cm. Tangkai perbungaan muncul dari batang bagian 

ujung, panjangnya mencapai 30 cm, menyangga 4-15 
kuntum bunga. Bunga memiliki diameter mekar bunga 2,5-3 
cm berbentuk bintang, berwarna hijau muda kekuningan 
dengan garis ungu di bagian bibir. Kelopak dan mahkota 
memiliki tekstur tebal mengkilap. Kelopak bundar telur 
memanjang, dengan ujung tumpul. Mahkota berbentuk 
sudip, ujung runcing dan tidak berpilin. Bibir bercuping tiga 
melengkung keluar (Comber, 1990; Irawati, 2001). Menurut 
Irawati (2001) jenis ini tidak hanya merupakan jenis 
anggrek yang memiliki bunga indah, tetapi sangat 
berpotensi sebagai induk silangan karena bunga memiliki 
warna hijau, helai mahkota tebal dan berkilap. Potensi 
anggrek larat sebagai induk silangan belum banyak tergali 
dan sampai awal tahun 1999 baru digunakan sebanyak 
empat kali sebagai induk silangan (Gambar 1.).    

D. capra merupakan jenis anggrek alam asli Indonesia 
yang keberadaannya di alam terancam punah. Anggrek 
alam adakalanya dapat memiliki persebaran terbatas atau 
luas. Salah satu contoh anggrek alam yang memiliki 
persebaran terbatas adalah Paphiopedilum glaucophyllum 
atau dikenal dengan anggrek selop wanita. Persebaran 
anggrek ini di Jawa Timur hanya dijumpai di lereng gunung 
Semeru selatan yaitu menempel pada dinding tebing yang 
tinggi (Comber, 1990; Kartikawati, 2005). Demikian pula 
dengan anggrek D. capra memiliki persebaran terbatas. Di 
Jawa hanya terdapat di hutan jati dataran rendah di Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. Comber (1990) pernah 
melaporkan keberadaan anggrek ini di Jawa Timur yaitu: di 
hutan jati di kaki gunung Penanggungan, Pandaan  dan di 
gunung Lamongan-Kraksaan, Probolinggo. Anggrek ini 
hidup di dataran rendah dengan kisaran suhu harian 30-
33ºC dan kelembaban udara 40-60%. Selain itu anggrek 
larat hijau dilaporkan terdapat pula di Nusa Tenggara. 
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Gambar 1. Bunga D. capra. 
 

 

  
Gambar 4. Keadaan hutan jati di kawasan RPH Sukun. Gambar 5. D. capra di pohon jati pada zona 5 (tanda →). 
 
 
Berdasarkan status kelangkaannya anggrek ini masuk 
dalam daftar CITES Apendiks II, yang berarti hanya boleh 
diperdagangkan apabila berasal dari hasil perbanyakan dan 
pengambilan langsung di alam untuk perdagangan tidak 
diperbolehkan. Statusnya yang terancam punah di habitat 
aslinya, menyebabkan anggrek ini perlu dikonservasi 
secara ex-situ. Salah satu keberhasilan konservasi ex-situ 
suatu tumbuhan tertentu ditentukan juga lingkungan 
tumbuhnya. Oleh karena itu perlu dilakukan studi  habitat D. 
capra untuk mengetahui persyaratan tumbuh yang 

diperlukan oleh tumbuhan ini. 
Studi habitat merupakan upaya untuk mempelajari 

habitat suatu jenis tumbuhan yang meliputi tempat dan 
faktor tumbuh di habitat alaminya. Beberapa parameter 
yang diamati pada studi habitat antara lain: suhu udara, 
kelembaban udara, pH tanah, dan jenis tanah. Pada 
tumbuhan epifit juga diamati jenis pohon inang, ketebalan 
substrat pada pohon tersebut dan letak tumbuhan pada 
inang. Beberapa penelitian tentang studi habitat anggrek 
lainnya yang telah dilaporkan antara lain: P. glucophyllum di 

→ 
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habitat alaminya di desa Pronojiwo, kabupaten Lumajang 
(Nurfadilah, 2006) dan Ascocentrum miniatum di kecama-
tan Ngantang dan Pakis, kabupaten Malang (Nurfadilah dan 
Pa’i, 2007, komunikasi pribadi). Informasi yang diperoleh 
dari studi habitat ini sangat penting dalam kegiatan 
konservasi secara ex-situ pada suatu tumbuhan tertentu.  

Inventarisasi merupakan usaha menghitung jumlah 
individu suatu jenis tumbuhan untuk mengetahui 
kemelimpahan populasi tersebut di habitat aslinya. Tahap 
ini dapat digunakan untuk memperkirakan status 
kelangkaan jenis tumbuhan tertentu berdasarkan data 
populasi di habitat aslinya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mempelajari habitat alami Dendrobium capra J.J. 
Smith dan menghitung populasinya di alam. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian studi habitat dan inventarisasi D. capra 
dilakukan pada tanggal 5-9 Agustus 2007 di hutan jati milik 
Perhutani Bojonegoro dan Madiun. Lokasi penelitian di 
Bojonegoro dilakukan di RPH Sukun dan RPH Gondang, 
sedangkan di Madiun, dilakukan di RPH Klangon. Secara 
administratif, RPH Klangon termasuk wilayah desa Pajaran, 
kabupaten Madiun, RPH Sukun termasuk desa 
Sambongrejo, dan RPH Gondang termasuk desa Bethet, 
keduanya di kabupaten Bojonegoro. Dari dari arah Madiun 
ke Bojonegoro secara berurutan akan ditemui RPH 
Klangon, Sukun, Gondang. Posisi hutan jati ini terletak di 
perbatasan jalur Madiun-Bojonegoro, yakni: di kanan kiri 
jalur tersebut. Titik pengamatan berada di kanan-kiri jalan 
dan masuk ke dalam sampai bagian terluar hutan. Lokasi 
pengamatan di RPH Klangon merupakan daerah hutan 
lindung jati, sedangkan RPH Sukun dan RPH Gondang 
merupakan hutan jati produksi, artinya hutan ini akan 
ditebang dan digantikan tanaman jati baru. Selain itu, 
sebagai data pembanding juga dilakukan pengamatan di 
KPH Dungus, kabupaten Madiun yang berjarak sekitar 50 
km dari RPH Klangon.  

Metode yang dilakukan dengan cara mengghitung 
jumlah individu D. capra yang tumbuh epifit pada pohon 
inang. Data pendukung yang diamati yaitu: zonasi (letak 
anggrek epifit pada pohon inang), suhu udara, kelembaban 
udara, intensitas cahaya, ketebalan substrat dan ketinggian 
tempat serta posisi lintang. 

Penentuan zonasi dengan menggunakan metode 
Johanson yang membagi pohon inang menjadi 5 zona 
yaitu: Zona 1, daerah yang meliputi pangkal pohon (1/3 
tinggi pohon); Zona 2, daerah yang meliputi batang utama 
pohon hingga percabangan pertama (2/3 bagian atas 
batang utama); Zona 3, daerah yang meliputi bagian basal 
percabangan (1/3 bagian dari total panjang cabang);    
Zona 4, daerah yang meliputi bagian tengah percabangan 
(1/3 bagian tengah berikutnya); Zona 5 , daerah terluar dari 
percabangan (1/3 bagian luar percabangannya) 
(Puspitaningtyas dan Fatimah, 1999). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 248 individu D. 
capra yang terdapat di RPH Klangon, Sukun, dan Gondang 
(Tabel 1). Pada penelitian ini, D. capra tidak ditemukan di 
RPH Dungus. Hal ini mungkin disebabkan jaraknya yang 
terlalu jauh dari ketiga lokasi yang lain sehingga persebaran 
anggrek ini tidak sampai ke RPH Dungus. 

Jumlah individu D. capra terbanyak di RPH Sukun 
yaitu 145 individu dan berturut-turut untuk RPH Gondang 
dan Klangon yaitu 58 dan 45 individu. Di antara ketiga 
RPH yang menjadi tempat penelitian, RPH Klangon yang 
merupakan hutan lindung jati memiliki luasan lebih 
sempit (sekitar 105 ha), sehingga jumlah individu 
anggrek D. capra yang dijumpai lebih sedikit. Sedangkan 
RPH Sukun dijumpai individu anggrek D. capra lebih 
banyak karena memiliki areal hutan jati produksi lebih 
luas (sekitar 365 ha) dari pada RPH Gondang (sekitar 
165 ha). Keberadaan D. capra di hutan jati ini dapat 
dijumpai pada setiap pohon jati tua. Diperkirakan setiap 
pohon jati ditempeli 3-5 individu D. capra, bahkan 
terdapat pula beberapa pohon jati yang ditempeli 10-15 
individu D. capra. 

Comber (1990) menyebutkan bahwa habitat anggrek D. 
capra berada di hutan jati dataran rendah sampai tinggi. 
Apabila dilihat dari letak ketinggian tempatnya, RPH 
Gondang merupakan daerah yang terendah, yaitu: dengan 
ketinggian tempat 170,75 m dpl, sedangkan RPH Klangon 
memiliki ketinggian tempat tertinggi, yaitu: 349 m dpl dan 
RPH Sukun diantara keduanya (283,5 m dpl) (Tabel 1). 
Lokasi pengamatan di RPH Klangon merupakan hutan 
lindung yang tanamannya tidak pernah ditebang. Di 
kawasan ini lingkar batang tanaman jati mencapai lebih dari 
100 cm, menunjukkan tanaman telah berusia puluhan 
tahun, sehingga kemungkinan besar asal persebaran D. 
capra di kawasan ini dimulai dari  RPH Klangon yang 
kemudian menyebar ke RPH Sukun dan  RPH Gondang 
yang merupakan hutan produksi dengan umur pohon jati 
lebih muda.  

Beberapa individu D. capra yang ditemukan di lokasi 
penelitian mulai berbunga. Pengertian anggrek berbunga 
dalam penelitian ini adalah dijumpainya kuncup  bunga, 
bunga mekar atau buah. Hal ini menunjukkan bahwa pada 
akhir musim kemarau anggrek ini mulai memasuki fase 
generatif dan anggrek ini memiliki masa berbunga antara 
bulan Agustus sampai Desember. Gambar 2 menunjukkan 
persentase anggrek berbunga dan tidak berbunga di lokasi 
penelitian. Persentase anggrek berbunga dan tidak 
berbunga di RPH Klangon hampir seimbang. Di RPH 
Gondang dan Sukun persentase anggrek yang berbunga 
dibandingkan dengan yang tidak berbunga (83,45%) 
selisihnya cukup besar. Di RPH Klangon (> 40%) yang 
merupakan kawasan hutan lindung memiliki persentase 
anggrek berbunga lebih besar dari pada RPH Gondang dan 
Sukun.  
 
Tabel 1. Jumlah individu D. capra di tiga lokasi penelitian. 
 

Jumlah anggrek Lokasi Berbunga Tidak berbunga Total 
RPH Klangon 21 24 45 
RPH Sukun 24 121 145 
RPH Gondang 18 40 58 
Total 63 185 248 
 
 
Tabel 2. Rerata suhu udara, kelembaban udara dan ketinggian di 
tiga lokasi penelitian. 
 

Lokasi Ketinggian 
(m dpl) Suhu udara (°C) RH (%) 

RPH Klangon 349 31 46 
RPH Sukun 283,5 31,67 49,5 
RPH Gondang 170,75 32,63 57,75 
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Tabel 3. Pohon inang D. capra di tiga lokasi penelitian. 
 

Lokasi Pohon inang Jumlah Jumlah D. capra 
RPH Klangon jati 12 45 
RPH Sukun jati 40 142 
 bungur 3 3 
RPH Gondang jati 28 58 
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Gambar 2. Keadaan anggrek D. capra di lokasi penelitian 
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Gambar 3. Zonasi anggrek pada pohon inang di lokasi penelitian. 
 

D. capra ini merupakan salah satu anggrek epifit. 
Semua pohon inang tempat ditemukan anggrek ini di RPH 
Klangon dan Gondang adalah pohon jati sedangkan di RPH 
Sukun ditemukan pada pula pada tiga individu pohon 
bungur (Tabel 3.). Ditemukannya anggrek ini pada pohon 
bungur merupakan hal yang baru karena selama ini hanya 
ditemukan pada pohon jati. Hal ini menunjukkan bahwa D. 
capra mampu tumbuh pada tumbuhan selain pohon jati.  

Pohon jati merupakan tanaman daerah tropis terutama 
pada tanah yang banyak mengandung kapur. Pohon ini 
tumbuh baik jika ditanam di daerah dataran rendah (50-80 
m dpl) sampai dataran tinggi dengan ketinggian 800 m dpl. 
Pohon ini cenderung menyukai tempat yang kering dan 
tidak tergenang air. Pada umumnya pohon jati akan 
menggugurkan daunnya pada musim kemarau dan akan 
bersemi kembali pada permulaan musim penghujan. 
Batang pohon jati tertutup kulit kayu yang rata, pada pohon 
yang berumur tua terjadi pengelupasan kulit. Kayu jati 
mengandung cairan berbau keras yang mengandung zat 
penolak karat, berupa cairan berminyak dan berwarna 
coklat. Pada saat pohon jati menggugurkan daun selama 3-
5 bulan, peredaran cairan pohon tersebut terhenti. Bagian 
terluar lapisan kayu yang terbentuk paling akhir menjadi 
kering dan membentuk jaringan padat. Kondisi sifat fisik 
pohon jati ini yang kemungkinan banyak dijadikan sebagai 

pohon inang bagi D. capra yaitu kulit kayunya kering dan 
tidak lembab. Di samping itu tajuk pohon jati tidak terlalu 
rapat dan menggugurkan daunnya pada musim kemarau 
sehingga memudahkan D. capra untuk mendapatkan sinar 
matahari secara langsung.  

Substrat humus tempat D. capra ini menempel pada 
kulit batang tidak terlihat, sehingga perakaran anggrek ini 
tidak tertutup oleh humus. Intensitas cahaya yang diterima 
anggrek ini digolongkan terbuka yang berarti tidak terhalang 
oleh naungan secara langsung. Hal tersebut menunjukkan 
anggrek ini menyukai kondisi kering, kelembaban rendah di 
tempatnya menempel dan menyukai sinar matahari dengan 
intensitas tinggi. Hal ini didukung kenyataan bahwa D. 
capra paling banyak dijumpai di zona 5 dan paling sedikit di 
zona 1 (Gambar 3.). Zona 5 merupakan bagian terluar 
pohon inang, sehingga di bagian ini anggrek menerima 
intensitas cahaya dalam jumlah paling banyak dan 
kelembaban relatif rendah sehingga kondisinya cenderung 
kering. Semakin ke dalam intensitas cahaya yang diterima 
semakin kecil karena terhalang oleh tajuk pohon, dan 
kelembaban relatif tinggi. Berdasarkan jumlah D. capra 
yang berada pada zonasi pohon inang, dapat dikatakan 
bahwa anggrek ini menyukai tempat-tempat yang terang 
terkena sinar matahari langsung, dan tahan terhadap 
kondisi kering. 

KESIMPULAN 

Hasil inventarisasi Dendrobium capra di kabupaten 
Madiun dan Bojonegoro tepatnya di RPH Klangon, RPH 
Sukun dan RPH Gondang  berturut-turut adalah 45, 145 
dan 58 individu. D. capra merupakan anggrek epifit yang 
menempel di pohon jati dan bungur terutama pada zona 
terluar (zona 5) dari pohon inangnya karena anggrek ini 
menyukai kondisi kering dan terkena sinar matahari 
langsung, serta tidak terdapat humus yang menutupi 
perakarannya. Pada musim kemarau anggrek ini mulai 
memasuki fase generatif.  
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ABSTRACT  

Inventory and exploration series in Wawonii island have been conducted since 2003-2006, to discover of its biodiversity. The thirds time of 
field work (2005) was plotted in Waworete Mountain, where located at the center of this island, include in East Wawonii District, Konawe 
Regency, Southeast Sulawesi Province, at the geographic positions of S 04º 06´ 843”, E 123º 08´ 953”. The forest still in undisturbs 
condition, so that, it need to be conserved. Approximately 208 plant species were identified, several species of them are new information. 
Anoectochilus setaceus (Bl.) Lindl., Diplocaulobium brevicole J.J.Sm. (Orchidaceae), Cyrtochloa cf. toppingii (Gamble) S. Dransf. 
(Poaceae) are a new record for Sulawesi and Indonesia respectively.  
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PENDAHULUAN 

Pulau Wawonii merupakan salah satu pulau kecil yang 
luasnya sekitar 1000 km² (Anonim, 2008), terletak di bagian 
tenggara kota Kendari, termasuk dalam kabupaten 
Konawe, propinsi Sulawesi Tenggara. Pulau ini dapat 
dicapai dengan kapal cepat atau kapal kayu sekitar 1,5-3 
jam dari kota Kendari di daratan pulau Sulawesi ke Langara 
di pulau Wawonii. Wawonii secara etimologis berasal dari 
kata wawo yang berarti di atas, dan nii yang berarti kelapa, 
sehingga Wawonii artinya "di atas kelapa" atau secara 
harfiah berarti daratan/pulau yang ditumbuhi pohon kelapa. 
Sebelum tahun 2004 secara administratif pulau ini terbagi 
menjadi 2 kecamatan, namun sejak Juli 2005 dimekarkan 
menjadi 5 kecamatan, yaitu: Wawonii Utara, Wawonii Timur, 
Wawonii Selatan, Wawonii Barat, dan Wawonii Tengah.  

Pemilihan pulau Wawonii sebagai lokasi penelitian 
karena tidak adanya informasi keanekaragaman flora pulau 
ini (Rugayah dkk., 2003), serta tidak adanya data 
keanekaragaman hewan dan mikrobia (Rugayah dkk., 
2004). Untuk mendapatkan data dasar tersebut ”Tim 
Keanekaragaman dan Pengungkapan Potensi Biota di 
pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara” dari Pusat Penelitian 
Biologi, LIPI telah melakukan penelitian di pulau ini sejak 
tahun 2003. Pada tahun 2005 perjalanan eksplorasi ke 
pulau Wawonii difokuskan di kecamatan Wawonii Timur 
tepatnya di pegunungan Waworete. Penelitian ini bertujuan 
antara lain untuk mengungkap keanekaragaman tumbuhan 
di hutan pegunungan Waworete. 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan tempat penelitian  
Kegiatan eksplorasi dilakukan pada tanggal 24 Agustus 

s.d. 6 September 2005 di hutan pegunungan Waworete 
(Gambar 1.), pada lokasi-lokasi dengan titik koordinat 
geografi: 04º 07´ 882” LS-123º 09´ 443” BT, 04º 07´ 509” 
LS-123º 08´ 557” BT, dan 04º 06´ 843” LS-123º 08´ 953” 
BT, terutama di hutan Polara dan Kali Mosolo pada 
ketinggian 300-850 m dpl. Perjalanan dari Langara ke 
Munse ditempuh dalam waktu 3 jam dengan perahu kayu. 
Untuk mencapai kecamatan Wawonii Timur, terutama desa 
Munse sangat tergantung dari keadaan iklim, karena harus 
melalui laut Banda yang merupakan laut lepas, dan tidak 
terhalang oleh daratan lain sehingga pengaruh angin terasa 
sekali. Waktu yang baik untuk berkunjung ke Munse sekitar 
bulan September-April, saat musim barat sehingga laut 
menjadi teduh dan ombak tidak begitu besar. Ombak besar 
terjadi pada musim timur yaitu: bulan Mei-Agustus, dimana 
perjalanan laut menjadi berbahaya. Perjalanan dari Munse 
ke pegunungan Waworete membutuhkan waktu 2 hari 
melaui desa Tekonia, Polara dan Kekea. Lokasinya yang 
terpencil menyebabkan kawasan ini relatif belum banyak 
dijelajahi. 

Cara kerja 
Koleksi spesimen dilakukan dengan metode jelajah, 

yakni kolektor menjelajahi setiap sudut hutan (pada lokasi 
yang sama dapat dilakukan lebih dari sekali), untuk mengo-
leksi semua jenis tumbuhan di hutan tersebut (Rugayah 
dkk., 2004). Koleksi yang dikumpulkan berupa spesimen 
tumbuhan yang sedang berbunga atau berbuah dan 
diawetkan dalam alkohol 70%, lalu dikirim ke Herbarium 
Bogoriense untuk diproses lebih lanjut. Tumbuhan yang 
tidak sedang berbunga/berbuah dicatat untuk melengkapi 
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data kekayaan jenis. Kegiatan pasca eksplorasi mencakup 
pengeringan, pengindentifikasian, pembuatan label, 
pengeplakan, penyusunan data base, preservasi, dan 
penyimpanan dalam koleksi. Pengidentifikasian dilakukan 
dengan mencocokkan spesimen tersebut dengan spesimen 
herbarium yang telah teridentifikasi, serta menggunakan 
buku flora antara lain: Whitmore dkk. (1989), Backer dan 
Bakhuizen van den Brink (1963, 1964, 1965), dan Comber 
(1990). Untuk menentukan spesimen tersebut dapat 
dimasukkan dalam kriteria endemik, rekaman baru atau 
takson baru maka dilakukan analisis dengan menggunakan 
pustaka-pustaka Flora Malesiana, IUCN Red Data Book, 
Kew Bulletin, Blumea, Reinwardtia, dan lain-lain. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan umum lokasi penelitian 
Hutan di Wawonii luasnya 952.350,8 ha, terdiri dari 

117.709 ha hutan Perlindungan dan Pelestarian Alam 
(PPA), 120.295 ha hutan lindung, 352.751 ha hutan 
produksi terbatas, dan 361.350,8 ha hutan produksi biasa 
(Anonim, 1992). Hutan pegunungan Waworete termasuk 
hutan lindung dan merupakan hutan pegunungan yang 
tertinggi di pulau Wawonii. Letaknya hampir di tengah-
tengah pulau tersebut, dengan puncak tertinggi 850 m dpl. 
Berdasarkan tipe hutannya, wilayah pegunungan ini 
termasuk tipe hutan pegunungan dataran rendah yang 
sebagian besar berupa hutan primer dan sekunder. Nama 
Waworete berasal dari kata wawo yang berarti di atas atau 
diartikan sebagai gunung dan rete berarti rata. Jadi 
Waworete adalah gunung yang puncaknya rata. Hutan di 

Waworete masih dikeramatkan, 
banyak penduduk yang tidak 
berani naik ke daerah tersebut 
sehingga hutan di kawasan ini 
belum banyak berubah. 
Keadaan ini perlu terus dijaga 
untuk menjamin sumber mata air 
di wilayah ini.  

Keadaan hutan 
Hutan Waworete mempunyai 

topografi yang bergelombang 
s.d. bergunung dengan 
kemiringan berkisar 30-45%. 
Menurut Anonim (1980)  curah 
hujannya 2000-2500 mm, jumlah 
bulan kering 3-4, dengan 
temperatur rata-rata pada bulan 
terdingin > 20ºC dan menurut 
Schmidt & Ferguson (1951) 
termasuk tipe iklim C. Secara 
umum hutan di wilayah ini 
didominasi oleh 
Kjellbergiodendron celebicum 
(Koord.) Merrill (tambeuwa), 
Syzygium sp.1 (sisio), Syzygium 
sp.3 (anaholea), Podocarpus 
neriifolius D. Don (sisio bula), 
Garcinia celebica L. (dongkala), 
Pinus sp., dan Knema sp. (keu 
rea). Jenis-jenis lain yang ada di 
hutan ini antara lain Arenga 
pinnata (Wurmb.) Merr. 
(kowala), Artocarpus glaucus 

Bl., Canarium sp., Dysoxylum sp., Elaeocarpus sp., dan 
Horsfieldia sp.  

Tumbuhan bawah yang umum dijumpai antara lain 
Psychotria valetonii Hochr., Ardisia humilis Vahl. (bolo-
bolo), Pandanus lauterbachii K. Schum. & Warb. ex Warb. 
(tole balula), Freycinetia scandens Daudich., Calamus sp., 
Didymocarpus crinitus Jacq., Polyscias sp., 
Pseuderanthemum sp., Mackinlaya celebica (Harms.) 
Philipson, Medinilla sp.1, Gironniera rhamnifolia Bl. 
(Kokou), Labisia pumila (Bl.) F. Vill., Chionanthus 
cordulatus Kds., sedangkan jenis-jenis paku antara lain 
Angioptreris evecta (G. Forst.) Hoffm., Anthrophyum 
reticulatum (Forst.) Kaulf., Selaginella sp.1, Lindsaea sp.1, 
Cyathea spp., dan Trichomanes spp. Jenis-jenis tumbuhan 
pada wilayah jelajah diperlihatkan pada uraian di masing-
masing lokasi eksplorasi di bawah ini: 

Hutan Polara 
Tumbuhan berbunga ataupun berbuah yang dijumpai di 

hutan lindung wilayah Polara pada ketinggian sekitar 850 
s.d. 800 m dpl. antara lain Podocarpus neriifolius D.Don, 
Syzygium zeylanicum (L.) DC. (bakala), Diospyros 
marittima Bl., Diospyros sp.2. (kuma batu), Callophyllum 
sp.1., Dacrydium sp., Prunus grisea (Bl. ex C. Muell.) Kalm. 
(Tira pampak), Garcinia celebica L., S. pycnanthum Merr. & 
Perry, Didymocarpus crinitus Jacq., Cryptocaria 
crassinervia Miq., Kjellbergiodendron celebicum (Koord.) 
Merrill (tambeuwa), Polyosma integrifolia Bl., Gastronia 
papuana Miq., Gironniera rhamnifolia Bl., Psychotria 
leptothyrsa Miq., Ophiorrhiza marginata DC., Medinilla sp., 
Polyscias nodosa (Bl.) Seem., Lasianthus stercocnarius Bl., 
Melastoma sylvaticum Bl., Nepenthes cf. maxima Reinw. ex 

 

 
 
Gambar 1. Peta Propinsi Sulawesi Tenggara dan lokasi eksplorasi di Pegunungan Waworete, 
Pulau Wawonii. Keterangan: kotak hitam adalah lokasi eksplorasi. 
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Nees, Pandanus lauterbachii K. Schum. & Warb. ex Warb. 
(tole balula). Dua jenis anggrek yang ditemukan pada 
ketinggian tersebut adalah Calanthe angustifolia (Bl.) Lindl. 
dengan warna bunga putih dan panjang perbungaannya 8 
cm dan Liparis sp.1 dengan warna bunga coklat-merah dan 
panjang perbungaan 25 cm. 

Pada ketinggian sekitar 750 m dpl. dijumpai sejenis 
pandan merambat yaitu: Freycinetia scandens Daudich. 
yang sedang berbuah, letak buahnya di ujung, berwarna 
merah. Bambu merambat dari jenis Dinochloa sipitangensis 
dijumpai pula di lokasi ini. Jenis-jenis lain yang dijumpai 
pada ketinggian sekitar 750 m antara lain: Euonymus 
javanicus Bl., Polyalthia celebica Miq., Cyrtandra picta Bl., 
Ficus pubinervis Bl., Knema tomentella (Miq.) Warb., 
Syzygium pycnanthum Merr. & Perry. Jenis-jenis yang ada 
di hutan Polara dan dijumpai pula di hutan Kali Mosolo 
antara lain Ardisia humilis Vahl., Labisia pumila (Bl.) F. Vill., 
Pseuderanthemum sp.  

Pada ketinggian sekitar 315 m dpl. terdapat hutan rawa, 
pada saat penelitian dalam keadaan kering. Di tepi rawa 
ditemukan sejenis bambu merambat yang sedang 
berbunga, dengan panjang perbungaan 1,5 m, 
teridentifikasi sebagai Dinochloa cf. cordata S. Dransf.. Di 
samping itu ditemukan juga Phaleria capitata Jack. yang 
sedang berbuah, anggrek Liparis sp.2, serta epifit dari suku 
Loranthaceae (Dendrophtoe cf. falcata (L.f.) Ettingsh.). 
Pada ketinggian 100-200 m dpl. sudah mulai memasuki 
wilayah hutan produksi.  

Hutan Kali Mosolo 
Jenis-jenis tumbuhan yang dijumpai di hutan Kali 

Mosolo pada ketinggian 600 m dpl. antara lain Impatiens 
platypetala Lindl. yang berbunga putih dan Nepenthes cf. 
maxima dengan panjang kantong 8,5 cm dan berwarna 
hijau kemerah-merahan. Pada ketinggian 500 m dpl. 
dijumpai Nepenthes dari jenis lain yaitu: N. cf. mirabilis 
(Lour.) Druce dengan kantong berwarna merah bata, 
panjangnya sekitar 12,5 cm. Selain itu dijumpai pula dua 
jenis anggrek yaitu: Dendrobium sp.2. berdaun seperti 
bambu dan bunganya berwarna merah marun; serta 
Anoectochilus setaceus Bl. berbunga warna putih yang 
merupakan rekaman baru di tempat ini, dari eksplorasi 
sebelumnya belum pernah dijumpai (Sulistiarini dkk., 2003; 
Sulistiarini dkk., 2004). Selain itu ditemukan jambu hutan 
(Ixora sp.) yang buahnya bulat, berwarna merah.  

Pada ketinggian 490 m dpl. ditemukan pohon kecil 
mangupa dahu bula (Syzygium littorale (Bl.) Amsh.) yang 
tingginya sekitar 5 m dengan bunga berwarna putih. Jenis 
ini jarang ditemukan di hutan Waworete. Ditemukan pula 
dua jenis anggrek tanah, yaitu: Phaius callosus (Bl.) Lindl. 
yang warna bunganya bagus coklat kuning dan Liparis sp.1. 
Jenis-jenis tumbuhan lain yang sedang berbunga adalah 
Hypolytrum nemorum (Vahl.) Spreng var. nemorum, dan 
yang sedang berbuah antara lain Psychotria valetonii 
Hochr. (bondulu), Lasianthus laevigatus Bl., Labisia pumila, 
Ardisia humilis, dan Mapania cuspidata (Miq.) Vitt. var. 
angustifolia.  

Di lereng hutan dengan ketinggian 485 m dpl. dijumpai 
jenis bambu merambat yang sedang berbunga yaitu: 
Cyrtochloa cf. toppingii (Gamble) S. Dransf.. Dijumpai pula 
jenis anggrek tanah yang telah berbunga yaitu: Neuwiedia 
veratriflora Bl. Jenis-jenis dari suku Rubiaceae banyak yang 
sedang berbunga seperti Lasianthus sp., Urophyllum 
arboreum (Reinw. ex Bl.) Korth., Pseuderanthemum sp., 
Praravinia loconensis Brem. Jenis-jenis yang sedang 
berbuah antara lain: Randia sp., Chionanthus cordulatus 
Kds., Horsfieldia lancifolia de Wilde. Dua jenis anggrek 

tanah yaitu: Phaius callosus yang bunganya kuning keputih-
putihan dan Neuwiedia veratiflora juga dijumpai pada 
ketinggian 450 m dpl.  

Pada ketinggian 850 m dpl. semua pohon ditumbuhi 
dengan lumut yang sangat tebal. Adapun jenis-jenis pohon 
yang mendominasi tempat ini antara lain: sisio bula 
(Podocarpus neriifolius), pengupa dahu (Syzygium sp.2.), 
Anaholea (Syzygium sp3.), kuma batu (Diospyros sp.2.), 
bitai (Callophyllum sp.1.), ogu (Dacrydium sp.), dan tira 
pampak (Prunus grisea), sedangkan pada ketinggian 500 m 
dpl. antara lain: Ganua sp., Prunus grisea, Gordonia sp., 
Garcinia celebica, Myristica sp. (Purwaningsih dan Hidayat 
(2005). 

Penelaahan hasil eksplorasi 
Dari hasil eksplorasi terkumpul 91 nomor koleksi 

material herbarium, 11 nomor di antaranya berupa koleksi 
anggrek hidup untuk ditanam di Kebun Raya Bogor. 
Ditemukan beberapa rekaman baru dan jenis baru, tetapi 
jumlah dan koleksinya kurang memuaskan karena 
waktunya kurang lama dan musim kurang tepat. Di bagian 
atas pegunungan banyak ditemukan pohon-pohon yang 
tidak berbunga dan tidak berbuah. Hal ini kemungkinan 
disebabkan kurangnya cahaya matahari yang dapat 
mempengaruhi produksi organ generatif, sehingga banyak 
yang tidak berbunga ataupun berbuah. Dari hasil identifikasi 
tumbuhan yang dijumpai di pegunungan Waworete tercatat 
208 jenis yang tergolong dalam 142 marga dan 72 suku, 
tetapi banyak yang belum teridentifikasi sampai ke tingkat 
jenis karena spesimennya dalam keadaan steril (Tabel 1.). 

Dari Tabel 2. diketahui bahwa jumlah jenis, marga dan 
suku di hutan Waworete hampir sama dengan di Suaka 
Margasatwa (SM) Buton Utara, pulau Buton, tetapi sangat 
berbeda dalam jenisnya, hanya sekitar 20 jenis yang sama. 
Jenis-jenis yang ada di kedua lokasi tersebut adalah 
Arenga pinnata (Wurmb.) Merr., Artocarpus elasticus 
Reinw. ex Bl., Buchanania arborescens (Bl.) Bl., Drypetes 
minahassae (Boerl. & Kds.) Pax & K. Hoffm., Garcinia 
celebica L., Gnetum gnemon L., Horsfieldia lancifolia de 
Wilde, Kjellbergiodendron celebicum (Koord.) Merrill, 
Nageia wallichiana (Presl.) O.Kunze, Palaquium 
obtusifolium Burck, Podocarpus neriifolius D.Don, Polyalthia 
celebica Miq., P. lateriflora (Bl.) King, Santiria laevigata Bl., 
Syzygium littorale (Bl.) Amsh., S. zeylanicum (L.) DC., 
Erytroxylum ecarinatum Burck., Phaleria capitata Jack., 
Impatiens platypetala Lindl., dan Asplenium nidus L. 
Adanya perbedaan ini kemungkinan karena perbedaan 
lokasi dan ketinggian tempat, SM Buton Utara terletak pada 
ketinggian 100-330 m dpl., sedangkan hutan Waworete  
terletak pada ketinggian 300-850 m dpl.  

Lokasi eksplorasi ke pulau Wawonii, khususnya ke 
Waworete, merupakan lokasi yang baru bagi Herbarium 
Bogoriense dan Kebun Raya Bogor, sehingga kemungkinan 
masih dapat dijumpai banyak rekaman baru tingkat marga 
atau jenis. Seperti dari perjalanan kali ini, dua dari sekitar 
20 jenis anggrek yang ditemukan merupakan rekaman baru 
untuk Sulawesi, yaitu: Diplocaulobium brevicole J.J. Sm. 

 
Tabel 2. Perbandingan antara jumlah suku, marga dan jenis 
tumbuhan di Hutan Waworete dan S.M. Buton Utara (Uji dan 
Sujadi, 2003, 2004). 
 
Jumlah/Lokasi Hutan Waworete S.M. Buton Utara 
Suku 72 74 
Marga 142 146 
Jenis 208 193 
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Tabel 1. Jenis tumbuhan di pegunungan Waworete, pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. 
Suku Jenis (dan nama daerah) 
Acanthaceae Pseuderanthemum sp.,  
Actinidiaceae Saurauia nudiflora DC. (puta) 
Adiantum group Adiantum sp. 
Anacardiaceae Buchanania arborescens (Bl.) Bl. (katata), Pentaspadon motleyi Hook.f. 
Annonaceae Polyalthia celebica Miq., Polyalthia lateriflora (Bl.) King 
Araliaceae Gastronia papuana Miq., Mackinlaya celebica (Harms.) Philipson, Polyscias nodosa (Bl.) Seem. 
Araucariaceae Dacrycarpus imbricatus (Bl.) de Laubenf., Dacrydium sp. (ogu) 
Arecaceae Arenga pinnata (Wurmb.) Merr. (kowala), Calamus sp., Pinanga sp. (ppisi/pinang) 
Asplenium group Asplenium belangeri (bory) Kze, Asplenium nidus L., Asplenium sp.1, Asplenium sp.2 
Balsaminaceae Impatiens platypetala Lindl. 
Burseraceae Canarium sp., Santiria laevigata Bl. 
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia L. 
Celastraceae Euonymus javanicus Bl., Salacia sp. 
Clusiaceae Calophyllum sp.1 (bitai-2), Calophyllum sp.2 (dongkalawita), Garcinia celebica L. (dongkala), Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 

(dongkala/pangindalo), Garcinia lateriflora Bl. (pangindalo), Garcinia cf. rheedii Pierre 
Cyatheaceae Cyathea sp. 1, Cyathea sp. 2 
Cyperaceae Hypolytrum nemorum (Vahl.) Spreng var. Nemorum, Mapania cuspidata (Miq.) Vitt. var. angustifolia 
Daphniphyllaceae Daphniphyllum sp. (Leweolo) 
Davalliaceae Davallia sp., Humata repens (L. f.) Diels 
Dilleniaceae Tretracera sp. 
Diplazium group Diplazium subserratum Moore 
Dipterocarpaceae Vatica sp. 
Ebenaceae Diospyros marittima Bl., Diospyros undulata Hiern (keumohalo), Diospyros sp.1, Diospyros sp.2 (kuma batu) 
Elaocarpaceae Elaeocarpus sp. 
Erytroxylaceae Erytroxylum ecarinatum Burck 
Euphorbiaceae Croton sp. (kolealondo), Drypetes minahassae (Boerl. & Kds) Pax & K. Hoffm. (raha), Glochidion sp., Ostodes macrophylla 

Benth. & Hook. f.  
Fagaceae Castanopsis sp., Lithocarpus elegans (Bl.) Hatus. ex Soepadmo (eha) 
Flacourtiaceae Homalium sp. 
Gesneriaceae Cyrtandra picta Bl., Didymocarpus crinitus Jacq. 
Gnetaceae Gnetum gnemon L. (morahuka) 
Grammitidaceae Ctenopteris obliquata (Bl.) Holtt., Grammitis sp. 
Hymenophyllaceae Hymenophyllum sp., Trichomanes sp.1, Trichomanes sp.2 
Icacinaceae Platea sp. (polita), Stemonurus sp. (bitai-3) 
Lauraceae Alseodaphne sp. (bitai-1), Beilsmedia sp. (longkangkuli), Cinnamomum sp. (morobite), Cryptocaria crassinervia Miq., 

Cryptocarya sp.1 (kikima), Cryptocarya sp.2 (komalo), Endiandra sp., Litsea elliptica Bl., Litsea firma Hook.f., Litsea 
mappaceae Boerl. 

Lindsaea group Lindsaea sp.1, Lindsaea sp.2, Lindsaea sp.3, Tapeinidium pinnatum (Cav.) C. Chr. 
Lomnariopsis group Elaphoglossum callifolium (Bl.) Moore, Lomagramma lomariodes (Bl.) J. Sm., Lomariopsis sp., Teratophyllum sp. 
Loranthaceae Dendrophtoe cf. falcata (L.f.) Ettingsh. (?susuantomi) 
Lycopodiaceae Lycopodium sp. 
Magnoliaceae Magnolia sp. (bolo-bolo nii) 
Marattiaceae Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. 
Melastomataceae Astronia macrophylla Bl., Medinilla sp., Melastoma sylvaticum Bl., Memecylon sp. (Memea), Sonerila biflora Zoll. & Mor. 
Meliaceae Dysoxylum sp.  
Moraceae Artocarpus elasticus Reinw. ex Bl. (teo), Artocarpus glaucus Bl., Ficus pubinervis Bl., Paratocarpus venenosus (Zoll. & Moritzi) 

Becc. (mukolala) 
Myristicaceae Gymnacranthera sp. (keurea), Horsfieldia lancifolia de Wilde, Horsfieldia sp., Knema curtisii Warb. (holia), Knema tomentella 

(Miq.) Warb., Knema sp. (keurea), Myristica sp. (kurea) 
Myrsinaceae Ardisia humilis Vahl. (bolo-bolo), Ardisia sp., Labisia pumila (Bl.) F. Vill. 
Myrtaceae Kjellbergiodendron celebicum (Koord.) Merrill. (tambeuwa), Syzygium acuminatissimum (Bl.) DC. (kabaru-baru), Syzygium 

densiflorum Brongn. & Gris, Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr. & Perry, Syzygium littorale (Bl.) Amsh. (mangupa dahu bula), 
Syzygium pycnanthum Merr. & Perry, Syzygium zeylanicum (L.) DC. (Bakala), Syzygium sp.1 (sisio), Syzygium sp.2 (pengupa 
dahu), Syzygium sp.3 (anaholea), Syzygium sp.4 (orope), Xantostemon confertiflorum Merrill (lara) 

Nepethaceae Nepenthes cf.maxima Reinw. ex Nees, Nepenthes cf. mirabilis (Lour.) Druce 
Oleaceae Chionanthus cordulatus Kds., Chionanthus montana Bl. 
Ophioglossaceae Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 
Orchidaceae Anoectochilus setaceus Bl., Appendicula elegans Rchb.f, Appendicula pendula Bl., Appendicula sp.1, Appendicula sp.2, 

Bulbophyllum sp., Calanthe angustifolia (Bl.) Lindl., Coelogyne rumphii Lindl., Dendrobium crumenatum Sw., Dendrobium sp. 
1, Dendrobium sp.2, Diplocaulobium brevicole J.J. Sm., Flikingeria fimbriata (Bl.) A.D. Hawkes, Liparis sp.1, Liparis sp.2, 
Liparis sp.3, Neuwiedia veratriflora Bl., Phaius callosus (Bl.) Lindl., Phaius sp., Renanthera sp. 

Pandanaceae Freycinetia minahassae Koord., Freycinetia scandens Daudich., Pandanus beccarii Solms, Pandanus lauterbachii K. Schum & 
Warb. ex Warb. (tole balula), Pandanus polycephalus Lamk (tole baho) 

Pinaceae Pinus sp. 
Piperaceae Piper baccatum Bl., Piper caninum Bl. 
Poaceae Cyrtochloa cf. toppingii (Gamble) S. Dransf., Dinochloa cf. cordata S. Dransf., Dinochloa sipitangensis S. Dransf. 
Podocarpaceae Nageia wallichiana (Presl.) O. Kuntze, Podocarpus neriifolius D. Don (sisio bula/sisio) 
Polygalaceae Xanthophyllum sp. 
Polypodiaceae Lecanopteris carnosa (Reinw.) Bl., Lecanopteris sinuosa (Wall. ex Hook.) Copel, Phymatodes nigrescens (Bl.) J. Sm., Pyrrosia 

nummulariifolia (Swartz) Ching, Seliquea sp. 
Proteaceae Helicia sp., Macadamia hildebrandii Steenis 
Rosaceae Prunus grisea (Bl. ex C. Muell.) Kalkm. (tira pampak) 
Rubiaceae Canthium sp., Ixora sp. (Jambu hutan), Lasianthus laevigatus Bl., Lasianthus stercocnarius Bl., Lasianthus sp., Ophiorrhiza 

marginata DC., Plectronia conferta Merrill, Praravinia loconensis Brem., Psychotria leptothyrsa Miq., Psychotria montana Bl., 
Psychotria valetonii Hochr. (bondulu), Randia sp., Rothmannia grandis (Korth.) Val., Timonius sp., Tricalysia sp., Urophyllum 
arboreum (Reinw. ex Bl.) Korth. 

Rutaceae Euodia sp. 
Sapindaceae Pometia sp. 
Sapotaceae Ganua sp., Madhuca motleyana (de Vriese) J.F. Macbr., Palaquium obtusifolium Burck, Pouteria firma (Miq.) Dubard 
Saxifragaceae Polyosma ilicifolia Bl. (muhalo), Polyosma integrifolia Bl. 
Schizaeaceae Schizaea dichotoma (L.) Sm. 
Selaginellaceae Selaginella sp. 1, Selaginella sp. 2, Selaginella sp. 3 
Tectaria group Heterogonium sp., Tectaria crenata Cav., Tectaria sp. 1, Tectaria sp. 2 
Theaceae Gordonia sp. (kundu-kundu pali), Ternstromia sp. 
Thymelaeaceae Gonystylus confusus Airy Shaw (Mandula), Phaleria capitata Jack. 
Ulmaceae Gironniera nervosa Planch., Gironniera rhamnifolia Bl. (kokou) 
Urticaceae Elatostema sp., Leocosyke sumatrana Miq. 
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Tabel 1 (Lanjutan). Jenis tumbuhan di pegunungan Waworete, pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. 
Suku Jenis (dan nama daerah) 
Vittariaceae Anthrophyum latifolium Bl., Anthrophyum reticulatum (Forst.) Kaulf, Vittaria sp. 
Zingiberaceae Alpinia soscotilis Val. 
 

dan Anoectochilus setaceus (Sulistiarini dkk., 2007). 
Menurut Blume (1825) jenis yang disebut terakhir ini 
berasal dari Jawa, dan Comber (1990) mengatakan bahwa 
persebarannya dari ketinggian 1000-1800 m dpl. Hal 
menarik lainnya adalah dijumpainya 3 jenis bambu, salah 
satu di antaranya yaitu: Cyrtochloa cf. toppingii menurut 
Widjaja (2005, komunikasi pribadi) merupakan rekaman 
baru dan marga baru di Indonesia. Sebelumnya jenis ini 
hanya di temukan di Filipina (Dransfield, 1998). Dijumpai 
pula 5 jenis Pandanaceae, tiga di antaranya termasuk 
dalam marga Pandanus (Pandanus lauterbachii K. Schum 
& Warb. ex Warb., P. polycephalus Lamk., dan P. beccarii 
Solms) dan 2 jenis dari marga Freycinetia (Freycinetia 
scandens Daudich. dan F. minahassae Koord.) yang 
sedang berbuah. Sekitar 42 jenis paku dijumpai di daerah 
ini, 11 jenis di antaranya hanya di ditemukan di Waworete, 
yaitu: Asplenium belangeri (Bory) Kze, Diplazium 
subserratum Moore, Elaphoglossum callifolium (Bl.) Moore, 
Heterogonium sp., Lecanopteris carnosa (Reinw.) Bl., 
Lomagramma lomariodes (Bl.) J. Sm., Humata repens (L.f.) 
Diels, Ctenopteris latifolium, Helminthostachys zeylanica 
(L.) Hook., Phymatodes nigrescens, dan Pyrrosia 
nummulariifolia (Swartz) Ching. 

KESIMPULAN 

Di pegunungan Waworete tercatat 208 jenis tumbuhan, 
dua di antaranya merupakan rekaman baru untuk Sulawesi 
(Diplocaulobium brevicole dan Anoectochilus setaceus) dan 
satu merupakan marga dan koleksi baru untuk Indonesia 
(Cyrtochloa cf. toppingii). Keadaan hutan Waworete masih 
sangat bagus, sehingga perlu terus dijaga kelestariannya 
untuk menjaga keanekaragaman hayati dan menjamin 
kebutuhan air bersih masyarakat di sekitarnya.  
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ABSTRACT  

The study aimed to gain information about tree species domination and association was conducted in lowland tropical forest of Tangkoko 
Nature Reserve. The tree with ≥10 cm dbh censused with quarter method. The result showed that Palaquium sp. having the highest 
domination species with Index Importance Value 21.05, as well as Cananga odorata Hook.f. & Thoms. and Dracontomelon dao (Blanco) 
Merril & Rolfe. There was one couple species that had positive association among seven main species composition in area study, that was 
C. odorata with kayu kapur. Generally, the other couples species had negative association, so there was no tolerance to exist in the same 
area and no mutualism interrelationship especially in habitat grouping. 
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Key words: Palaquium sp., domination, species association, Tangkoko Nature Reserve. 

PENDAHULUAN 

Vegetasi hutan dataran rendah memiliki keunikan 
tersendiri. Dua karakteristik utama yang membedakan 
hutan dataran rendah dengan bioma terestrial lainnya 
adalah tingginya kerapatan jenis pohon dan status 
konservasi tumbuhannya yang hampir sebagian besar 
dikategorikan jarang secara lokal (Clark et al., 1999). 
Komposisi jenis dan keanekaragaman tumbuhan di hutan 
tergantung pada beberapa faktor lingkungan seperti 
kelembaban, nutrisi, cahaya matahari, topografi, batuan 
induk, karateristik tanah, struktur kanopi dan sejarah 
tataguna lahan (Hutchincson et al., 1999). 

Vegetasi hutan dataran rendah dapat ditemukan di 
Cagar Alam Tangkoko, yang secara administratif terletak di 
wilayah Desa Batuputih, Kecamatan Bitung Utara, 
Kotamadya Bitung, Sulawesi Utara. Secara umum kawasan 
ini mempunyai topografi dari landai sampai bergunung 
dengan ketinggian sampai 1.109 m dpl, mulai dari hutan 
dataran rendah, hutan pegunungan dan hutan lumut. 
Puncak Gunung Tangkoko memiliki diameter ±1 km. 
Menurut Schmidt dan Ferguson, kawasan ini mempunyai 
curah hujan 2.500-3.000 mm/tahun, temperatur rata-rata 
200C-250C, dengan musim kemarau pada bulan April-
November. Kawasan ini ditunjuk sebagai salah satu cagar 

alam oleh Pemerintah Belanda melalui GB No. 6 Stbl. 90 
tanggal 12 Pebruari 1919 dengan luas 3.196 ha. Secara 
geografis kawasan ini terletak pada 12503’-125015’ BT dan 
103’-1034’ LU karena memiliki tipe ekosistem yang beragam 
dari vegetasi pantai hingga pegunungan dan memiliki 
beberapa satwa endemik seperti tangkasi (Tarsius 
spectrum), yaki/monyet hitam Sulawesi (Macaca nigra) dan 
burung rangkong (Rhyticeros cassidix), air terjun dan 
sumber air panas (Cenderawasih dkk., 2005). 

Suatu vegetasi terbentuk oleh adanya kehadiran dan 
interaksi dari beberapa jenis tumbuhan di dalamnya. Salah 
satu bentuk interaksi antar jenis ini adalah asosiasi. 
Asosiasi adalah suatu tipe komunitas yang khas, ditemukan 
dengan kondisi yang sama dan berulang di beberapa 
lokasi. Asosiasi dicirikan dengan adanya komposisi floristik 
yang mirip, memiliki fisiognomi yang seragam dan 
sebarannya memiliki habitat yang khas (Daubenmire, 1968; 
Mueller-Dombois dan Ellenberg, 1974; Barbour et al., 
1999). Asosiasi terbagi menjadi asosiasi positif dan asosiasi 
negatif. Asosiasi positif terjadi apabila suatu jenis tumbuhan 
hadir secara bersamaan dengan jenis tumbuhan lainnya 
dan tidak akan terbentuk tanpa adanya jenis tumbuhan 
lainnya tersebut. Asosiasi negatif terjadi apabila suatu jenis 
tumbuhan tidak hadir secara bersamaan (McNaughton dan 
Wolf, 1992). 

Studi yang telah dilakukan di kawasan ini pada 
umumnya mengenai penelitian satwa seperti tarsius dan 
yaki, sebaliknya informasi tentang keanekaragaman flora 
masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, studi vegetasi di 
kawasan ini sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggali informasi mengenai tingkat dominasi dan 
asosiasi tumbuhan yang berada di kawasan hutan dataran 
rendah di bagian utara CA Tangkoko. 
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BAHAN DAN METODE 

Penelitian lapangan dilakukan di hutan dataran rendah 
CA Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara tepatnya di bagian 
utara CA. Pengambilan data dilakukan pada bulan April 
2006. Bahan penelitian yang digunakan adalah vegetasi 
penyusun hutan berupa kelompok pohon berdiameter ≥10 
cm dbh atau yang tergolong dalam tiang (diameter 10-35 
cm) dan pohon dewasa (diameter >35 cm) (Wyat dan 
Smith, 1968 dalam Soerianegara dan Indrawan, 1983).  

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode kuarter (Rugayah et al., 2005). 
Sebanyak 100 petak ukur dibuat secara berurutan dalam 
satu baris dengan jarak antar petak ukur sepanjang 10 m. 
Petak-petak ukur dibuat memotong garis kontur agar 
perubahan komposisi jenis tumbuhan dapat teramati 
(Shukla dan Chandel, 1996). Data frekuensi, kerapatan dan 
dominansi tiap jenis pohon yang ditemukan dicacah untuk 
dianalisis dengan menggunakan Indeks Nilai Penting (INP) 
dan asosiasi antar jenis-jenis penyusun utama. INP 
diperoleh dengan formula sebagai berikut: 

 
INP = FR + KR + DR  
 
FR (frekuensi relatif) = FM/Ftotalx100% 
KR (kerapatan relatif) = KM/Ktotalx100% 
DR (dominansi relatif) = DM/Dtotalx100%  
 
Indeks Nilai Penting ini menunjukkan jenis pohon yang 

mendominasi di lokasi penelitian. FM merupakan jumlah 
petak ukur ditemukannya suatu jenis pohon dibagi jumlah 
total petak ukur yang dicacah. Ftotal adalah jumlah nilai 
frekuensi semua jenis pohon. KM adalah jumlah individu 
suatu jenis dibagi luas total petak ukur, sedangkan Ktotal 
adalah jumlah nilai kerapatan semua jenis pohon. DM 
merupakan luas basal area suatu jenis dibagi luas total 
petak ukur. Dtotal merupakan jumlah nilai dominansi semua 
jenis pohon (Rugayah et al., 2005; Mueller-Dombois dan 
Ellenberg, 1974). 

Analisis asosiasi dilakukan pada jenis-jenis penyusun 
utama yang memiliki INP ≥10 % dengan menggunakan 
Tabel Contingency 2x2 (Greig-Smith, 1983). Bentuk tabel 
Contingency 2x2 untuk 2 jenis sebagai berikut: 

 
  Spesies B 
  Ada Tidak ada Jumlah 

Ada a b a + b 
Tidak ada c d c + d Spesies A 
Jumlah a + c b + d N= a + b + c + d 

 
Keterangan: a = Pengamatan jumlah titik pengukuran yang 
mengandung spesies A dan spesies B, b = Pengamatan jumlah 
titik pengukuran yang mengandung spesies A saja, c = 
Pengamatan jumlah titik pengukuran yang mengandung spesies B 
saja, d = Pengamatan jumlah titik pengukuran yang tidak 
mengandung spesies A dan spesies B, N = Jumlah titik 
pengamatan. 

 
Untuk mengetahui adanya kecenderungan berasosiasi 

atau tidak, digunakan Chi-square Test dengan formulasi 
sebagai berikut: 

 
Chi-square hitung =  UN (ad-bc)2 

  (a+b) (a+c) (c+d) (b+d) 
 
a = Jumlah titik pengamatan yang mengandung jenis A 

dan jenis B, b = Jumlah titik pengamatan yang mengandung 
jenis A saja, c = Jumlah titik pengamatan yang 

mengandung jenis B saja, d = Jumlah titik pengamatan 
yang tidak mengandung jenis A dan jenis B, N =Jumlah titik 
pengamatan 

Nilai Chi-square hitung kemudian dibandingkan dengan 
nilai Chi-square tabel pada derajat bebas = 1, pada taraf uji 
1% dan 5% (nilai 3,84). Apabila nilai Chi-square Hitung > 
nilai Chi-square tabel, maka asosiasi bersifat nyata. Apabila 
nilai Chi-square Hitung < nilai Chi-square tabel, maka 
asosiasi bersifat tidak nyata (Ludwig dan Reynold, 1988). 
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat atau kekuatan 
asosiasi digunakan rumus sebagai berikut:  

 
E (a) = U(a + b) (a + c) 
  N 
Notasi yang digunakan mengandung arti yang sama 

dengan formulasi sebelumnya.  
 
Berdasarkan rumus tersebut, maka terdapat 2 jenis 

asosiasi yaitu: (1) asosiasi positif, apabila nilai a > E (a) 
berarti pasangan jenis terjadi bersama lebih sering dari 
yang diharapkan (2) asosiasi negatif, apabila nilai a < E (a) 
berarti pasangan jenis terjadi bersama kurang sering dari 
yang diharapkan. Hasil perhitungan asosiasi dari jenis-jenis 
pohon yang memiliki Indeks Nilai Penting ≥ 10% disajikan 
dalam bentuk diagram matriks. Selanjutnya hasil ini diuji 
dengan perhitungan Indeks Asosiasi (Ludwig dan Reynold, 
1988). 
    

IO = U.         a        . 
  √a+b . √a+c 
 

IO = Indeks Ochiai, a = Jenis A dan B hadir, b = Jenis A 
hadir, B tidak hadir, c = Jenis A tidak hadir, B hadir 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada area studi tercatat sebanyak 93 jenis, 58 marga 
dan 38 suku tumbuhan. Suku Euphorbiaceae adalah suku 
yang memiliki variasi jenis tertinggi. Eugenia (Myrtaceae) 
adalah marga yang paling banyak dijumpai. Sebanyak 7 
jenis pohon termasuk ke dalam kelas pohon dewasa, dan 
umumnya, sebanyak 86 jenis, tergolong ke dalam kelas 
diameter tiang. 

Hasil penghitungan INP menunjukkan bahwa jenis 
Palaquium sp. (Sapotaceae) atau lebih dikenal dengan 
nyatoh merupakan jenis yang paling mendominasi dengan 
nilai 21,05. Cenderawasih dkk. (2005), menyatakan bahwa 
jenis ini merupakan salah satu jenis berpotensi dan 
endemik di Sulawesi. Marga Palaquium atau dikenal 
dengan nama lokal ‘nyatoh’ terdiri dari 110 jenis yang 
tersebar di India barat, Srilanka, Cina, Thailand, Vietnam, 
Kamboja, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, 
Kepulauan Pasifik, Filipina dengan tingkat diversitas 
tertinggi terdapat di kawasan Malesia Barat. Jenis ini 
umumnya ditemukan di daerah hutan dataran rendah. (Jiao 
Mu Shu, 1996; Kartasubrata et al., 1994).  

Cananga odorata Hook. f. & Thoms. adalah jenis 
tumbuhan dominan kedua setelah Palaquium sp. dengan 
INP sebesar 15,98. Manner dan Elevitch (2006) serta Yusuf 
dan Sinohin (1999), menyatakan bahwa C. odorata atau 
kenanga biasanya tumbuh di daerah hutan dataran rendah 
yang lembab namun demikian dapat dibudidayakan di 
dataran tinggi. Jenis ini ditemukan tumbuh secara alami di 
Indo-Malaysia, dan telah diintroduksi secara luas di 
kawasan Polynesia, Micronesia dan Kepulauan Pasifik 
serta sudah tersebar di kawasan Pantropik. C. odorata 
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banyak digunakan sebagai pewangi ataupun sarana dalam 
upacara agama di Bali dan Jawa serta sebagai obat 
alternatif untuk penyakit malaria, asma dan gatal-gatal. Di 
daerah Sulawesi sendiri, kulit batang jenis ini dapat 
dipergunakan sebagai tali.  

Tiga jenis lainnya yaitu Dracontomelon dao (Blanco) 
Merril & Rolfe (Anacardiaceae), Spathodea campanulata 
Beauv. (Bignoniaceae) dan Koordersiodendron pinnatum 
Merril (Anacardiaceae) memiliki INP yang relatif sama pada 
kisaran 13. D. dao berasal dari India bagian timur dan pulau 
Andaman, Myanmar, Thailand, Kamboja, Cina Selatan, 
kawasan Malesia (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini dan 
Filipina) serta kepulauan Pasifik (pulau Solomon) (Richter 
dan Dallwitz, 2006; USDA-ARS-NGRP, 2001; Ding Hou, 
1978). Jenis D. dao dapat ditemukan di kawasan hutan 
dengan tanah yang berdrainase baik ataupun buruk, hutan 
sekunder dataran rendah dan di area bercurah hujan tinggi 
dengan musim kering yang singkat (Ding Hou, 1978). Kulit 
batang D. dao dapat dimanfaatkan dalam pengobatan 
tradisional untuk membantu mengeluarkan ari-ari pada 
wanita bersalin (Heyne, 1987).  

Hal yang unik terjadi pada S. campanulata yang ditemu-
kan mengelompok pada beberapa titik di lokasi penelitian. 
Brickell (1999) dan Steenis (1977), mengemukakan bahwa 
S. campanulata berasal dari Afrika Tropik yang berarti 
dapat menunjukkan bahwa jenis ini bukan tumbuhan 
endemik Sulawesi, namun pada kenyataannya ditemukan 
cukup melimpah di hutan dataran rendah CA Tangkoko. 

Steenis (1977), melaporkan bahwa jenis 
ini termasuk ke dalam jenis-jenis 
Bignoniaceae yang dibudidayakan secara 
luas sebagai tanaman hias dan peneduh 
di kawasan Malesia hingga ketinggian 
1000 m dpl. Di samping itu, jenis ini 
berbunga dan berbuah sepanjang tahun 
sehingga produksi biji pun melimpah. Biji 
S. campanulata yang bersayap 
memudahkan proses pemencaran. 
Karakter-karakter ini menyebabkan S. 
campanulata dapat dengan mudah 
ditemukan di berbagai lokasi. 

Boer et al. (1995), menyatakan bahwa 
K. pinnatum merupakan tumbuhan khas 
Indonesia yang tersebar di Sulawesi, 
Kalimantan, Maluku dan Bagian Utara 
Irian Jaya. Di Sulawesi jenis ini dikenal 
dengan nama ‘kayu bugis’ atau ‘bugis’, 
namun secara umum lebih dikenal 
dengan sebutan ‘ranggu’. Heyne (1987), 
melaporkan bahwa di Sulawesi Utara kulit 
batang keringnya dapat digunakan 
sebagai pewarna gelap dalam pembuatan 
gula aren dan kayunya untuk bahan 
bangunan. Boer et al. (1995), 
menambahkan bahwa getah dari 
batangnya dapat digunakan untuk 
pengobatan tradisional namun tidak 
dijelaskan secara rinci sebagai obat apa. 

Asosiasi di antara jenis-jenis penyusun 
utama 

Hasil penghitungan INP diperoleh 7 
jenis pohon dominan atau yang memiliki 
INP ≥10% (Tabel 1). Hasil perhitungan 
asosiasi di antara 7 jenis tersebut 
menunjukkan bahwa peluang asosiasi 
positif sangat kecil dibandingkan dengan 

peluang asosiasi negatif. Begitu juga untuk pasangan jenis 
yang berasosiasi tidak jelas sangat banyak. Hal tersebut 
disebabkan banyaknya pasangan jenis yang hasilnya tidak 
dapat dibandingkan pada taraf uji 1% dan 5%. Dengan 
demikian hasil ini menunjukkan bahwa pasangan jenis 
dominan di lokasi penelitian yang memiliki kecenderungan 
untuk hidup bersama lebih sedikit dibandingkan dengan 
pasangan jenis yang tidak memiliki kecenderungan untuk 
hidup bersama. Dapat dikatakan bahwa penentuan asosiasi 
jenis dengan pendekatan tabel Contingency 2x2 ternyata 
belum memberikan indikasi tentang derajat asosiasi. 

Hasil perhitungan pasangan jenis dominan menunjuk-
kan adanya 5 pasang jenis yang berasosiasi secara negatif, 
yaitu: (i) Palaquium sp. dengan kayu kapur, (ii) C. odorata 
dengan Leea indica (Burm.f.) Merr., (iii) D. dao dengan K. 
pinnatum, (iv) D. dao dengan kayu kapur, dan (v) L. indica 
dengan kayu kapur. Pasangan jenis ini secara berturut-turut 
memiliki nilai Chi-square sebesar 2,60; 1,35; 2,22; 2,04; 
2,85 yang masing-masing diperlakukan pada taraf uji 1%; 
5%; 5%; 5%; 1% (Tabel 2). Dengan demikian pasangan 
jenis tersebut tidak menunjukkan adanya toleransi untuk 
hidup bersama pada area yang sama atau tidak ada 
hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, 
khususnya dalam pembagian ruang hidup. Menurut 
Mueller-Dombois dan Ellenberg (1974); Barbour et al. 
(1999), selain pengaruh interaksi pada suatu komunitas, 
tiap tumbuhan saling memberi tempat hidup pada suatu 
area dan habitat yang sama.  

Tabel 1. Jenis-jenis pohon dominan di hutan dataran rendah CA Tangkoko. 
 
Nama ilmiah KR DR FR INP 
Palaquium sp. 7 7,34979 6,70241 21,0522 
Cananga odorata Hook. f. & Thoms. 5,25 6,44798 4,28954 15,9875 
Dracontomelon dao (Blanco) Merril & Rolfe 3 7,56397 3,21716 13,7811 
Spathodea campanulata Beauv. 5,25 4,19344 4,28954 13,733 
Koordersiodendron pinnatum Merril 3,75 5,65889 3,75335 13,1622 
Leea indica (Burm.f.) Merr. 4,75 3,35926 4,28954 12,3988 
‘kayu kapur’  4 2,96472 3,48525 10,45 

 
 

Tabel 2. Hasil perhitungan asosiasi antara tujuh jenis pohon dominan di hutan dataran 
rendah  CA Tangkoko. 
 
Jenis X2t (1%) X2t (5%) X2t Tipe asosiasi E(a)
Palaquium sp. dengan C. odorata  2,407 1,678 0,48ns td 4,16
Palaquium sp. dengan D. dao  2,407 1,678 0,38 ns td 3,12
Palaquium sp. dengan S. campanulata  2,407 1,678 0,40 ns td 4 
Palaquium sp. dengan K. pinnatum  2,407 1,678 1,03 ns td 3,64
Palaquium sp. dengan L. indica  2,407 1,678 0,01 ns td 3,84
Palaquium sp. dengan ‘‘kayu kapur’’ 2,407 1,678 2,60* - 3,38
C. odorata dengan D. dao 2,407 1,678 0,60 ns td 1,92
C. odorata dengan S. campanulata 2,407 1,678 0,11 ns td 2,56
C. odorata dengan K. pinnatum  2,407 1,678 0,95 ns td 2,24
C. odorata dengan L. indica 2,407 1,678 1,35** - 2,56
C. odorata dengan ‘‘kayu kapur’’ 2,407 1,678 2,43* + 2,08
D. dao dengan S. campanulata 2,407 1,678 0,00 ns td 1,92
D. dao dengan K. pinnatum  2,407 1,678 2,22** - 1,68
D. dao dengan L. indica 2,407 1,678 0,00 ns td 2,04
D. dao dengan ‘‘kayu kapur’’ 2,407 1,678 2,04** - 1,56
S. campanulata dengan K. pinnatum  2,407 1,678 0,95 ns td 2,24
S. campanulata dengan L.indica 2,407 1,678 1,15 ns td 2,56
S. campanulata dengan ‘kayu kapur’ 2,407 1,678 0,77 ns td 2,08
K. pinnatum dengan L. indica 2,407 1,678 0,95 ns td 2,24
K. pinnatum dengan ‘kayu kapur’ 2,407 1,678 0,63 ns td 1,95
L. indica dengan ‘kayu kapur’ 2,407 1,678 2,85* - 2,08
Keterangan: +: asosiasi positif, -: asosiasi negatif, *: Berbeda nyata pada taraf uji 1%, **: 
Berbeda nyata pada taraf uji 5%, td: Tidak dihitung, ns: Tidak berbeda nyata. 
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Berdasarkan kedua teknik perhitungan, indeks asosiasi 
lebih baik dibandingkan penghitungan tabel contingency. 
Apabila kehadiran pasangan spesies yang ingin dilihat 
asosiasinya rendah, maka indeks asosiasinya juga rendah. 
Demikian halnya dengan penghitungan tabel contingency. 
Djufri (2002), menegaskan bahwa sesungguhnya yang 
paling baik adalah penggabungan kedua teknik tersebut. 
Hasil perhitungan asosiasi jenis, diperoleh satu pasang 
jenis berasosiasi positif yaitu antara C. odorata dengan 
kayu kapur. Pasangan jenis ini memiliki nilai Chi-square 
sebesar 2,43 pada taraf uji 1%, sehingga pasangan jenis ini 
mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama. Barbour 
et. al. (1999), menyebutkan bahwa bila jenis berasosiasi 
secara positif maka akan menghasilkan hubungan spasial 
positif terhadap pasangannya. Jika satu pasangan 
didapatkan dalam sampling, maka kemungkinan besar 
akan ditemukan pasangan lainnya tumbuh di dekatnya.  

Matriks asosiasi di antara tujuh jenis dominan 
Berdasarkan matriks asosiasi jenis pada Tabel 3, dapat 

dilihat bahwa sebanyak 5 pasang jenis (23,81%) 
berasosiasi secara negatif dan 1 pasang jenis (4,76%) 
berasosiasi secara positif. Matriks asosiasi di antara 7 jenis 
dominan menunjukkan kondisi sebagai berikut: (1) 
pasangan jenis yang memiliki frekuensi tinggi tidak selalu 
menghasilkan asosiasi positif, tetapi dapat juga negatif, 
sebagai contoh antara Leea indica dengan kayu kapur; (2) 
pasangan jenis yang memiliki frekuensi rendah tidak selalu 
menghasilkan asosiasi negatif, tetapi juga positif sebagai 
contoh antara C. odorata dengan kayu kapur. Beberapa 
contoh lainnya dapat ditemukan pada Tabel 3. Berdasarkan 
fakta ini, penentuan asosiasi dengan tabel contingency 
sebaiknya dilanjutkan dengan pengujian nilai indeks 
asosiasi, sehingga dapat diketahui apakah asosiasi positif 
pada tabel 3. juga menunjukkan nilai indeks asosiasi yang 
tinggi. Demikian juga sebaliknya untuk asosiasi negatif. 

 
 

Tabel 3.  Matriks asosiasi di antara tujuh jenis dominan hutan 
dataran rendah CA Tangkoko. 
 

 A B C D E F G 
A       - 
B      - + 
C     -  - 
D        
E   -     
F  -     - 
G - + -   -  

Keterangan: A: Palaquium sp., B: C. odorata, C: D. dao, D: S. 
campanulata, E: K. pinnatum, F: L. indica, G: kayu kapur, +: 
Menunjukkan adanya asosiasi antar jenis, -: Menunjukkan tidak 
ada asosiasi antar jenis. 
 

Indeks asosiasi  
Penghitungan nilai indeks asosiasi dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar derajat asosiasi masing-
masing pasangan jenis di antara 7 jenis dominan pada 
matriks asosiasi (Tabel 5.). Umumnya pasangan jenis yang 
diamati mempunyai nilai indeks asosiasi yang rendah dan 
sangat rendah, mencapai 100% (nilai 100% diperoleh dari 
jumlah nilai indeks asosiasi yang rendah dan sangat 
rendah) dan sama sekali tidak ada kombinasi pasangan 
jenis yang menunjukkan derajat asosiasi tinggi dan/atau 
sangat tinggi, nilai yang diperoleh 0%.  

 
 

Tabel 4. Nilai indeks asosiasi masing-masing pasangan jenis dan 
nilai tabel contingency 2x2. 
 

No Jenis 
Nilai 

indeks 
asosiasi 

Nilai tabel 
kontingensi 

2x2 
1. Palaquium sp. dengan C. odorata  0,10 138 
2. Palaquium sp. dengan D. dao 0,23 100 
3. Palaquium sp. dengan S. campanulata  0,15 100 
4. Palaquium sp. dengan K. pinnatum  0,11 103 
5. Palaquium sp. dengan L. indica 0,20 100 
6. Palaquium sp. dengan kayu kapur 0,05 100 
7. C. odorata dengan D. dao 0,07 100 
8. C. odorata dengan S. campanulata 0,19 100 
9. C. odorata dengan K. pinnatum  0,07 100 
10. C. odorata dengan L. indica 0,06 100 
11. C. odorata dengan kayu kapur 0,28 100 
12. D. dao dengan S. campanulata 0,14 100 
13. D. dao dengan K. pinnatum  0,00 100 
14. D. dao dengan L. indica 0,14 100 
15. D. dao dengan kayu kapur 0,00 100 
16. S. campanulata dengan K. pinnatum  0,07 100 
17. S. campanulata dengan L.indica 0,25 100 
18. S. campanulata dengan kayu kapur 0,07 100 
19. K. pinnatum dengan L. indica 0,07 100 
20. K. pinnatum dengan kayu kapur 0,07 100 
21. L. indica dengan kayu kapur 0,00 100 
        
 
Tabel 5. Indeks asosiasi tujuh jenis pohon dominan di hutan 
dataran  rendah  CA Tangkoko. 
 
No Indeks 

asosiasi 
Keterangan Jumlah 

kombinasi
Persentase 
(%) 

1 1,00-0,75 Sangat tinggi (ST) 0 0 
2 0,74-0,49 Tinggi (T) 0 0 
3 0,48-0,23 Rendah (R) 3 14,29 
4 <0,22 Sangat rendah (SR) 18 85,71 
 Jumlah  21 100,00 

 
 
Hasil perhitungan indeks asosiasi (Tabel 4.) ini 

memperkuat hasil perhitungan tabel contingency (Tabel 4.), 
bahwa sebagian besar pohon dominan vegetasi hutan 
dataran rendah CA Tangkoko menunjukkan tidak adanya 
toleransi untuk hidup bersama pada area yang sama dan 
tidak ada hubungan timbal balik yang saling 
menguntungkan, khususnya pada pembagian ruang hidup. 

KESIMPULAN  

Tercatat 93 jenis pohon di kawasan hutan dataran 
rendah CA Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara, yang terdiri 
atas 58 marga; 38 suku tumbuhan serta 7 jenis tergolong 
ke dalam kelas pohon dewasa dan 86 jenis termasuk kelas 
tiang. Palaquium sp. merupakan jenis pohon yang 
mendominasi dengan Indeks Nilai Penting sebesar 21,05. 
Cananga odorata dan Dracontomelon dao adalah jenis-
jenis tumbuhan yang mendominasi di lokasi penelitian 
setelah Palaquium sp. Terdapat 1 pasangan jenis 
berasosiasi secara positif di antara 7 jenis pohon dominan 
di hutan dataran rendah CA Tangkoko yaitu C. odorata 
dengan kayu kapur. Umumnya pasangan jenis dominan 
lainnya berasosiasi negatif. 
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ABSTRACT 

White grub (Coleoptera: Melolonthidae) is a group of soil pest at any agrosystem., especially at Salak pondoh (Salacca zalacca (Gaert.) 
Voss.) crop. The characteristics of this specimen were very crucial to be studied in order to find the exact biocontrol. The aim of this 
research was to know the characteristics of white grubs (Melolonthidae: Coleoptera) based on morphological and isozyme banding 
patterns. This research was conducted on August - November 2007 at Sleman and Magelang districts for the morphological purposes, 
while for the isozyme data were conducted at Sub Laboratory Biology, Central Laboratory of Sebelas Maret University Surakarta. Sample 
was taken by using stratified random sampling method, on five stations. Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) using the vertical type 
was taken to isozyme analysis. The enzyme used in this research were peroxidase and esterase to detect the isozyme banding patterns. 
The results showed that there was no morphological variation of white grubs (Melolonthidae: Coleoptera) at salak pondoh agroecosystem 
in Mounth Merapi’s slope. Based on this character, there was one species of white grub found, i.e. Holotrichia javana. There was a genetic 
variation based on the variation of isozyme banding patterns.  

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta. 

Key words: white grubs, isozyme, Merapi mount, bark. 

PENDAHULUAN 

Lundi putih merupakan kelompok hama yang terdiri 
dari beberapa spesies atau sub-spesies dari familia 
Melolonthidae (ordo: Coleoptera). Kelompok serangga ini 
populasinya tinggi, terdistribusi luas, bersifat multifagus 
dan cara pengendaliannya yang efektif belum ditemukan 
(Sugiyarto, 2004). Lundi putih mempunyai bentuk tubuh 
seperti huruf “C” atau “scarabaeid”. Tubuh berwarna krem 
atau putih, kepala berwarna coklat kemerahan dengan 
tipe mulut pemotong. Kaki tiga pasang berada tepat di 
belakang kepala. Panjang tubuh berkisar 2-6 cm, diameter 
tubuh berkisar 0,5-1,5 cm (Kompas, 10/04/2003; 
Sugiyarto, 2003; Sugiyarto, 2000). 

Di Sleman, Yogyakarta telah dilaporkan secara 
sporadik terjadi kerusakan tanaman salak pondoh secara 
meluas akibat serangan lundi putih (Kompas, 10/04/2003), 
tetapi hingga saat ini belum diketahui informasi secara 
lengkap tentang karakter hama tersebut. Lundi putih juga 
telah dinyatakan sebagai salah satu hama berbahaya di 
DAS Citanduy dengan daerah distribusi yang luas 

(Soehardjono dkk., 2000). Di area lahan agroforestri 
berbasis sengon di RPH Jatirejo, kabupaten Kediri, lundi 
putih merupakan hama tanaman sela utama yang belum 
ditemukan cara pengendaliannnya (Sugiyarto, 2004). 
Selain itu dilaporkan pula bahwa pada agroforestri 
tersebut terjadi peningkatan populasi lundi putih akibat 
perubahan sistem penggunaan lahan dari sistem non-
agroforestri ke sistem agroforestri (Sugiyarto, 2003). Di 
Texas dan daerah sub-tropis lainnya, lundi putih dari 
spesies Phyllophaga crinita dikenal sebagai hama 
perakaran padang rumput dan berbagai jenis tanaman 
hias dengan kerugian yang sangat besar (Crocker et al., 
1999). Dilaporkan juga bahwa pada fase dewasa, 
kumbang P. crinita selain makan daun-daun tanaman juga 
mengganggu lampu penerang.  

Sejauh ini usaha pengendalian hama lundi putih telah 
dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik secara fisik 
maupun kimia, namun hasilnya belum memuaskan. 
Kendala utama dalam pengendalian lundi putih adalah 
habitatnya di dalam tanah dan lekat dengan tanaman 
budidaya serta bersifat polifagus sehingga pengendalian 
secara fisik maupun kimia mengalami hambatan 
(Soehardjono dkk., 2000; Sugiyarto, 2004). Dalam rangka 
pengembangan pengendalian secara hayati (biologi), 
kunci utama keberhasilannya adalah adanya informasi 
lengkap mengenai karakteristik spesimen. Hingga saat ini 
belum diketahui informasi lengkap karakteristik lundi putih, 
oleh karena itu perlu dilakukan karakterisasi terhadap 
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hama tersebut. Karakterisasi melalui pendekatan 
morfologi mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya 
penampilan karakter sering kali dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan atau kemungkinan terjadinya spesies kembar 
atau sibling (Suskendriyati dkk., 2000).  

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk me-
lengkapi informasi karakter morfologi adalah 
karakterisasi lundi putih berdasar pola pita isozim. Isozim 
adalah beberapa enzim yang memiliki struktur kimia 
yang berbeda tetapi mengkatalisis reaksi yang sama. 
Isozim memiliki beberapa keuntungan, antara lain: dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang tidak 
tampak secara morfologi (Mariani, 2002), dapat 
diterapkan untuk mengetahui struktur genetik intra 
maupun inter-populasi (Fitriyah, 2002), dan jumlah 
sampel yang banyak dapat dianalisis dalam waktu yang 
relatif singkat (Hadiati dan Sukmadjaja, 2002). Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik lundi 
putih (Melolonthidae: Coleoptera) pada agroekosistem 
salak pondoh di lereng gunung Merapi berdasarkan pola 
pita isozim. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian di lapangan 
Lundi putih (Melolonthidae: Coleoptera) diambil dari 

agroekosistem salak pondoh di lereng gunung Merapi, 
tepatnya di kabupaten Sleman, Yogyakarta dan 
kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengambilan sampel 
dilakukan pada 5 stasiun dengan ketinggian tempat yang 
berbeda-beda, yaitu: stasiun I: 484 m dpl (Turi, Sleman), 
stasiun II: 545 m dpl (Srumbung, Magelang), stasiun III: 
620 m dpl (Srumbung, Magelang), stasiun IV: 751 m dpl 
(Turi, Sleman), dan stasiun V: 820 m dpl (Pakem, 
Sleman). Setiap stasiun diambil sebanyak 10 sampel 
hidup dengan metode hand sorting untuk digunakan 
dalam analisis morfologi dan pola pita isozim.  

Analisis morfologi  
Pengamatan morfologi lundi putih dilakukan secara 

langsung maupun dengan bantuan kaca pembesar dan 
mikroskop. Hasil pengamatan sampel lundi putih 
didokumentasikan melalui pemotretan, data morfologi di 
tabulasikan dan dilakukan analisis keanekaragamannya 
(Wiratno dkk., 1997). Karakter morfologi lundi putih 
meliputi: persebaran bulu, jumlah segmen kaki, bentuk 
labrum, bentuk maxilla, bentuk kuku dan ukuran tubuh 
(Chu dan Cutkomp, 1992).  

Analisis pola pita isozim  
Analisis pola pita isozim dilakukan dengan 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE). Pembuatan 
buffer dan larutan stok mengikuti metode Suranto (1991, 
2001, 2002). Tank buffer (buffer boraks) dibuat dengan 
melarutkan asam boraks 14,4 g dan boraks 31,5 g dalam 
akuades hingga mencapai volume 2 L. Buffer ekstraksi 
dibuat dengan melarutkan 0,018 g sistein, 0,021 g asam 
askorbat, dan 5 g sukrosa dalam 20 mL Tank buffer pH 
8,4. Larutan stok A dibuat dengan melarutkan 4,5 g tris 
dan 0,51 g asam sitrat ke dalam 500 mL akuabides. 
Larutan stok B dibuat dengan melarutkan 30 g akrilamid, 
ditambah dengan 0,80 g N,N’-methylene-bis-acrylamide 
(bisakrilamid) ke dalam 100 mL akuabides.   

Gel dibuat menurut metode Suranto (1991) dengan 
modifikasi, yaitu dengan mencampurkan 2,5 mL larutan 

stok B dan 5 mL larutan stok A, kemudian ditambah 
dengan 0,02 mL N,N,N’,N'-tetramethyl-ethylenediamine 
(TEMED) dan dicampur secara hati-hati. Untuk 
polimerisasi gel, ditambahkan 30 µl ammonium 
persulphate (APS). 

Organ pencernaan lundi putih diekstraksi 
menggunakan buffer ekstraksi dengan perbandingan 1:3, 
dalam satuan μg untuk sampel dan μL untuk buffer 
ekstraksi. Organ tersebut dilumatkan menggunakan 
mortar di atas serpihan kristal es. Sampel yang sudah 
hancur kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 8500 
rpm selama 3 menit. Supernatan diambil sebanyak 7 μL 
untuk pewarnaan peroksidase dan 15 μL pewarnaan 
esterase. Perangkat elektroforesis yang digunakan untuk 
analisis pola pita isozim adalah BIO-RAD Mini PROTEAN 
3 Cell tipe vertikal.  

Pewarnaan pada penelitian ini menggunakan dua 
sistem enzim, yaitu peroksidase dan esterase. Untuk 
pewarnaan peroksidase, sebanyak 0,0125 g O-dianisidin 
dilarutkan dalam 2,5 mL aseton, lalu ditambahkan 50 mL 
buffer asetat pH 4,5 dan 2 tetes hidrogen peroksida. 
Sedangkan untuk pewarnaan esterase, sebanyak 0,0125 
g α-naftil asetat dilarutkan dalam 2,5 mL aseton, 
kemudian ditambahkan 50 mL dari 0,2 M buffer phosphat 
pH 6,5 dan 0,0125 g fast Blue BB salt.  

Pita yang terbentuk digambar dalam bentuk zimogram. 
Data diperoleh dengan menghitung nilai Rf, yaitu 
perbandingan jarak migrasi pita terhadap jarak migrasi 
loading dye. Data dianalisis berdasarkan muncul tidaknya 
pita pada gel serta tebal tipisnya pita yang terbentuk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter morfologi lundi putih (Coleoptera: 
melolonthidae) 

Diantara kelompok serangga, kumbang (Coleoptera) 
merupakan kelompok terbesar karena menyusun sekitar 
40% dari seluruh jenis serangga dan terdiri tidak kurang 
dari 250 ribu spesies (Pracaya, 1999). Lundi putih 
termasuk dalam familia Melolonthidae dari ordo 
Coleoptera (Chu, 1992). Borror (1992) juga memasukkan 
lundi putih ke dalam familia Scarabaeidae. Larva (uret) 
yang termasuk dalam familia ini sering merusak akar 
tanaman dan apabila sudah dewasa akan memakan daun, 
namun kerusakan yang ditimbulkan tidak separah fase 
larvanya. Lundi putih tinggal di dalam tanah dan 
memerlukan waktu ± 7 bulan sebelum berkepompong. 

Dari kelima lokasi penelitian, yakni stasiun I sampai V 
yang ditentukan berdasarkan gradasi ketinggian, 
ditemukan lundi putih yang memiliki ciri morfologi yang 
sama (Gambar 1), yaitu: bentuk tubuh seperti huruf ‘C’, 
kepala/thorak berwarna coklat kemerahan, terdiri dari 3 
segmen, pada segmen pertama terdapat spirakel, bibir 
atas tidak bersegmen, maxilla dengan galea dan lacinia 
bersatu; memiliki 3 pasang kaki dengan 4 segmen terletak 
tepat di belakang kepala, kuku pada tibio tarsus terbelah 
dua (Jumar, 2000). Abdomen memiliki 10 segmen, 8 
segmen memiliki spirakel di lateral tubuhnya, sedangkan 2 
segmen terakhir tidak berspirakel dan berfungsi sebagai 
tempat untuk menyimpan sisa pencernaan sehingga 
berwarna gelap (hitam) dan terdapat anus. Warna 
tubuhnya putih kekuningan, panjang tubuh berkisar antara 
2-6 cm, diameter tubuh berkisar antara 0,5-1,5 cm. Bulu-
bulu tersebar merata.  



BIODIVERSIT AS  Vol. 9, No. 3, Juli 2008, hal. 204-208 

 

206 

Berdasarkan deskripsi karakter morfologinya tersebut, 
variasi yang muncul hanya terletak pada ukuran tubuh dan 
bagian-bagian tubuhnya yang dimungkinkan karena 
perbedaan umur dan daya dukung lingkungannya. Dengan 
demikian berdasarkan morfologinya, lundi putih yang 
terdapat di kawasan penelitian tersebut adalah Phyllophaga 
javana Brsk. atau nama lainnya adalah Holotrichia javana 
Brsk. (Pracaya, 1999). 

Karakter pola pita isozim 
Isozim adalah enzim yang memiliki struktur kimia yang 

berbeda namun mengkatalisis reaksi yang sama. 
Perbedaan bentuk molekul suatu enzim dapat dijadikan 
sebagai landasan pemisahan secara kimia, antara lain 
dengan elektroforesis yang menghasilkan pita-pita dengan 
jarak migrasi yang berbeda-beda.  

Isozim peroksidase  
Enzim peroksidase (PER) tergolong dalam kelompok 

oksido-reduktase. Adanya enzim peroksidase mudah 
dideteksi karena aktivitas dan stabilitasnya yang tinggi 
dan dapat menggunakan sejumlah substrat sebagai donor 
hidrogen (Cahyarini, 2004). Dari zimogram hasil 
elektroforesis isozim peroksidase (Gambar 2), dapat 
diketahui bahwa isozim peroksidase menghasilkan 12 pita 
berdasarkan pergerakan relatif enzim (Rf).  

Dari keduabelas pita, empat pita selalu muncul atau 
ditemukan pada semua individu dari stasiun I sampai V, 
yaitu pita yang terletak pada jarak migrasi 1; 1,5; 5 dan 9 
mm dari slot atau pada Rf 0,017; 0,026; 0,086 dan 0,155. 
Pita kedua terlihat samar-samar atau tipis, yang 
menunjukkan bahwa konsentrasi enzim tersebut kecil. 
Keempat pita tersebut dapat dijadikan sebagai ciri khas 
pola pita isozim peroksidase pada lundi putih. Selain 
keempat pita utama yang muncul, pada individu dari 
stasiun II memiliki pita yang tidak terdapat pada individu 
lain dari kelima stasiun. Pita tersebut terletak pada 3,5 

mm (Rf 0,060) dan pada 4 mm (Rf 0,069) dari slot. Secara 
kuantitatif kedua pita ini tipis. Selain individu dari stasiun 
II, individu dari stasiun IV juga menunjukkan munculnya 
pita pada jarak migrasi 15 dan 18 mm atau pada Rf 0,259 
dan 0,310 (individu no. 8), serta 38, 41, 45 dan 52 mm 
atau pada Rf 0,655; 0,707; 0,776 dan 0,896 (individu no. 
7). Munculnya pita pada individu dari stasiun IV yang tidak 
terdapat pada individu dari stasiun yang lain juga 
menunjukkan adanya variasi pola pita isozim peroksidase 
pada lundi putih. 

Berdasarkan hasil di atas, dapat dijelaskan bahwa 
individu dari stasiun90 I, III dan V memiliki pola pita yang 
sama, sedangkan individu dari stasiun II dan IV 
menunjukkan keanekaragaman pola pita isozim sehingga 
dapat dikatakan terdapat perbedaan genetik yang 
menyandi enzim tersebut. Menurut Cahyarini (2004), 
perbedaan jarak migrasi pita-pita merupakan wujud dari 
perbedaan muatan dan bentuk molekul enzim. Rahayu 
dkk (2006) menambahkan bahwa enzim atau protein 
dapat digunakan untuk menunjukkan variasi, baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif. Variasi ini akibat dari peran 
gen yang mengarahkan pembentukan enzim yang 
bersangkutan, oleh karenanya variasi enzim dapat 
menggambarkan variasi gen. 

Isozim esterase 
Enzim esterase termasuk dalam kelas hidrolase yang 

reaksi spesifiknya adalah memutuskan ikatan kimia dengan 
menambahkan unsur air (Salisbury dan Ross, 1992). 
Esterase merupakan enzim hidrolitik yang berfungsi 
melakukan pemotongan ester sederhana pada asam 
organik, asam anorganik, alkohol, dan fenol serta 
mempunyai berat molekul yang rendah dan mudah larut 
(Subronto, 1989). Dari zimogram hasil elektroforesis isozim 
esterase (Gambar 3.), diketahui bahwa isozim esterase 
pada lundi putih menghasilkan tujuh pita. 

 

 
 
Gambar 1. Phyllophaga javana Brsk. (Holotrichia javana Brsk.). 
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Gambar 2. Zimogram hasil elektroforesis isozim peroksidase lundi 
putih pada agroekosistem salak pondoh di lereng gunung Merapi. 
1,2= sampel stasiun I; 3,4= sampel stasiun II; 5,6= sampel stasiun 
III; 7,8= sampel stasiun IV; 9,10= sampel stasiun V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Zimogram hasil elektroforesis isozim esterase lundi 
putih pada agroekosistem salak pondoh di lereng gunung Merapi. 
1,2= sampel stasiun I; 3,4= sampel stasiun II; 5,6= sampel stasiun 
III; 7,8= sampel stasiun IV; 9,10= sampel stasiun V. 

 
 
Pita pertama, kedua dan ketiga muncul pada semua 

individu dari kelima stasiun, dengan jarak migrasi masing-
masing adalah 1,5, 2 dan 6 mm dari slot atau pada Rf 
0,026, 0,034 dan 0,103. Ketiga pita ini bersifat khas karena 
selalu ditemukan pada semua individu dari kelima stasiun 
dan menunjukkan pola pita yang seragam. Keistimewaan 
terdapat pada individu dari stasiun III dan V, karena selain 
memiliki ketiga pita tersebut, juga memiliki pita pada jarak 
migrasi 10 dan 14 mm (Rf 0,172 dan 0,241). Selain itu, pita 
pada jarak 35 dan 38 mm (Rf 0,603 dan 0,655) hanya 
ditemukan pada individu dari stasiun V. Berdasarkan 
perbandingan pita-pita yang muncul pada kelima stasiun, 
nampak bahwa individu dari stasiun I, II, dan IV memiliki 
jumlah pita dan pola pita yang sama. Sementara itu, 
individu dari stasiun III dan V menunjukkan adanya variasi 
pola pita isozim esterase. Pita isozim esterase pada gel 
tampak berwarna coklat dengan intensitas yang hampir 
sama. 

Berdasarkan hasil elektroforesis baik dengan 
pewarnaan peroksidase maupun esterase, keragaman pola 
pita isozim lebih cenderung tergolong ke dalam keragaman 
secara kualitatif, yaitu ada atau tidaknya pita pada gel, 
sedangkan ketebalan pita yang merupakan sifat kuantitatif 

sebagian besar adalah sama. Menurut Setianto (2001), sifat 
kualitatif lebih diutamakan karena berhubungan dengan ada 
dan tidaknya pita pada jarak migrasi tertentu yang 
mencerminkan ada atau tidaknya asam amino penyusun 
enzim yang merupakan produk gen itu sendiri.  

Dari kenyataan yang ada, dapat dijelaskan bahwa 
isozim peroksidase dan esterase dapat menunjukkan 
adanya variasi pola pita isozim pada lundi putih. Variasi 
pola pita isozim yang ditunjukkan oleh jarak migrasi pita 
yang berbeda-beda menunjukkan bentuk maupun struktur 
kimia (konformasi) enzim itu tidak sama, dan dapat diduga 
bahwa gen yang menyandi enzim-enzim tersebut tidak 
sama. Di samping itu, faktor lingkungan juga memberikan 
pengaruh terhadap munculnya variasi pola pita isozim ini 
mengingat lokasi pengambilan sampel memiliki kondisi 
lingkungan yang berbeda-beda. Menurut Salisbury dan 
Ross (1992) apabila faktor lingkungan berubah, isozim 
yang paling aktif dalam lingkungan tersebut akan 
melaksanakan fungsinya dan membantu organisme untuk 
tetap bertahan hidup. 

Pembahasan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan antara karakter morfologi dengan karakter 
isozim lundi putih (Coleoptera: Melolonthidae) yang 
ditemukan di agrosistem tanaman salak pondoh di berbagai 
ketinggian di lereng gunung Merapi. Berdasarkan karakter 
morfologinya tidak ada keragaman, tetapi berdasarkan 
karakter isozimnya terdapat keragaman, baik dengan 
peroksidase maupun esterase. Hal ini menunjukkan bahwa 
adaptasi lundi putih yang menempati habitat yang berbeda-
beda pada agroekosistem tanaman salak di lereng gunung 
Merapi ditunjukkan pada level molekuler, belum pada level 
morfologi. Adaptasi molekuler ini memberikan indikasi 
bahwa lundi putih memiliki daya adaptasi yang tinggi. 
Meskipun hidup pada habitat yang berbeda, spesies hewan 
tanah ini mampu menyesuaikan diri dengan respon 
enzimatiknya. Ditinjau dari segi vegetasinya, stasiun II dan 
IV disusun tidak hanya oleh tanaman salak pondoh, 
melainkan ada tanaman lain yang menyusun ekosistemnya, 
sedangkan stasiun I, III, dan V merupakan pertanaman 
salak pondoh yang murni, dalam arti tidak ada tanaman lain 
yang mendominasi. Kemungkinan perbedaan vegetasi ini 
memberikan pengaruh atas terjadinya variasi pola pita 
isozim lundi putih, mengingat setiap makhluk hidup akan 
berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya pada 
berbagai lingkungan yang berbeda. 

Hal ini juga membuktikan bahwa lundi putih merupakan 
salah satu kelompok hama yang mampu terdistribusi luas, 
bahkan dengan inang dan kondisi lingkungan yang 
beragam. Seperti dijelaskan oleh Borror et al., (1992) 
bahwa larva P. javana bersifat multifitofagus, apabila 
kandungan bahan organik dalam tanah tinggi, larva ini lebih 
bersifat sebagai saprofagus, namun apabila kondisi tanah 
kekurangan bahan organik cenderung berperan sebagai 
hama dengan makan perakaran, umbi maupun kulit 
pangkal batang tanaman. 

KESIMPULAN 

Tidak ditemukan variasi morfologi lundi putih 
(Coleoptera: Melolonthidae) pada agroekosistem salak 
pondoh di lereng gunung Merapi; kesemuanya termasuk 
dalam satu jenis, yaitu: Phyllophaga javana Brsk., namun 
terdapat variasi genetik di antara populasi lundi putih 
tersebut yang ditunjukkan dengan adanya variasi pola pita 
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isozim baik isozim peroksidase (pada individu dari stasiun II 
dan IV) maupun esterase (pada individu dari stasiun III dan 
V).  
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ABSTRACT 
 

In 1996, four specieses of sponge namely Auletta sp., Callyspongia pseudoreticulata, Callyspongia sp., and Halichondria sp. have been 
potentially identified as bacteriside for fishery commodities. Nevertheless, information on sponge distribution, its covering percentage, and 
its habitate are still very little. Observation on distribution and abundance of sponge was conducted in the Southeastern and the 
Northwestern part of Barranglompo Island, South Sulawesi, using scuba diving set and under water writting tools. At first, coral reef 
condition in 3 and 10 m depths up to 100 m length of shore line were observed in both stations, using “lifeform method”. Then distribution 
and covering percentage of sponge, biotic and abiotic factor in 3, 6, 9, and 12 m depths in both stations were examined using “square 
transect method”. The result showed that different coral reef condition qualitatively causes different of sponge species distribution, but 
quantitatively not significantly different (P>0,05) on its covering percentage. It was also found that generally sponge grows better at the 
dead coral where no other biotic organism around. 
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PENDAHULUAN 

Sponge termasuk Porifera (Barnes, 1980), beberapa 
jenis sponge diketahui memiliki senyawa bioaktif, antara 
lain: Hyatella intestinalis (Karuso et al., 1989), Algilus flabel-
lifilus (Gunasekara et al., 1989), Hipospongia comunis, 
Spongia offisinalis, Ircina virabilis, Spongia oracillis (Madaio 
et al., 1989), Dysidea avara (Crispino et al., 1989), Erylus 
cendeveldi, dan Dyctionella insica (Cimminiello et al., 
1989), sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi 
untuk mengobati penyakit pada manusia dan hewan. 

Sponge mampu menyaring bakteri yang ada di sekitar-
nya, sebanyak 77% bakteri yang tersaring ini dimanfaatkan 
untuk makanan dan dicerna secara enzimatik. Senyawa 
bioaktif yang dimiliki oleh sponge kemungkinan bermanfaat 
dalam proses pencernaan, sehingga senyawa bioaktif yang 
diperoleh diperkirakan bervariasi sesuai dengan kebiasaan 
makan masing-masing jenis sponge (Barnes, 1990). Di 
perairan Sulawesi Selatan, telah diinventarisasi empat jenis 
sponge, yaitu: Halichondria sp., Callyspongia sp., 
Callyspongia pseudoreticulatta, dan Auletta sp., yang 
masing-masing memiliki ekstrak senyawa bioaktif bersifat 
bakterisida. Hasil pengujian terhadap bakteri memberikan 
respon yang sama dengan jenis bakterisida komersial, 
bahkan dengan dosis yang lebih rendah, yakni: 20-40 ppm, 

sudah dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan 
bakerisida komersial umumnya membutuhkan kadar 100 
ppm untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Ahmad et 
al., 1995). Di masa depan, senyawa bioaktif sponge 
diharapkan dapat menjadi bakterisida baku di bidang 
perikanan. Namun pada saat ini, informasi aspek biologi 
sponge sendiri belum banyak diketahui, seperti habitat, 
kelayakan parameter hidup, distribusi, kelimpahan dan 
aspek ekologi lainnya. Oleh karena itu, perlu segera 
dilakukan kajian ekologi sebagai bentuk antisipasi dini 
terhadap kemungkinan pengelolaan usaha budidayanya di 
masa depan. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di perairan pulau Barranglompo, 
Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan 
seminggu sekali selama satu bulan, pada April 2000. Lokasi 
penelitian dibagi dalam dua stasiun, dimana stasiun I 
terletak di sebelah tenggara pulau yang mewakili kondisi 
terumbu karang dengan kriteria jelek (29,08%) dan stasiun 
II terletak di sebelah barat laut pulau yang mewakili kondisi 
terumbu karang dengan kriteria baik (58,70%) (Suharyanto 
et al., 1998). Untuk mengamati distribusi dan persentase 
tutupan sponge, pada masing-masing stasiun dibuat garis 
transek ke arah laut yang arahnya tegak lurus dengan garis 
pantai, selanjutnya pada garis tersebut ditentukan empat 
titik pengambilan sampel yang dibedakan berdasarkan 
kedalamannya, yakni pada kedalaman 3, 6, 9, dan 12 m. 
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Kisaran kedalaman ini dipilih karena pertumbuhan dan 
komunitas optimum sponge di pulau tersebut adalah pada 
kedalaman 3 dan 10 m (Suharsono, 1995). Pengambilan 
sampel sponge dilakukan di kedua stasiun, masing-masing 
pada empat kedalaman. Pengambilan sponge dilakukan 
dengan metode kuadrat (UNEP/AIM, 1993; Suharsono, 
1995), yaitu: dengan menggunakan besi berdiameter 8 mm, 
ukuran 1x1 m2 yang diletakan secara acak dan pada setiap 
titik sampling dilakukan tiga ulangan. Jenis sponge yang 
ditemukan pada setiap kuadrat dicatat dan dihitung. Dalam 
hal ini diperlukan peralatan selam dan alat tulis bawah air,  

Data dari empat kali sampling, masing-masing dengan 
tiga ulangan yang diperoleh dari empat kedalaman pada 
dua stasiun dirata-rata dan disajikan dalam bentuk tabel. 
Analisis data secara kuantitatif untuk membandingkan 
perbedaan persentase tutupan sponge di setiap kedalaman 
kedua stasiun dilakukan dengan uji t. Untuk analisis 
kualitatif, sampel sponge dibawa ke Laboratorium Biologi  
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Maros, dan 
diidentifikasi menggunakan buku identifikasi dari Allen dan 
Steen (1994). 

Untuk mengetahui indeks keanekaragaman sponge, 
digunakan rumus indeks dominansi dari Simpson (Odum, 
1971) sebagai berikut: 

 
C = Σ (n/N)2  d = 1-C   
 
C : Indeks dominansi 
n : Persentase tutupan setiap jenis sponge 
N : Total persentase tutupan setiap jenis sponge 
d  : Indeks keanekaragaman 
 
Untuk menganalisis komposisi jenis yang meliputi 

identifikasi sponge yang diperoleh menurut jenis dan 
perhitungan frekuensi kemunculan setiap jenis digunakan 
rumus sebagai berikut (Odum, 1971): 

 
F = ΣM/ΣSt x 100%   
 
F : Frekuensi kemunculan setiap jenis sponge 
ΣM: Jumlah kemunculan pada setiap stasiun 
ΣSt: Jumlah stasiun 
 
Pengukuran faktor oseanogarfis dilakukan pada masing-

masing kedalaman di setiap stasiun, meliputi suhu air, 
salinitas, kecepatan arus, kecerahan, oksigen terlarut, NH4-
N, NH3-N, NO2-N, dan PO4-P, kemudian data yang 
diperoleh di rata-ratakan dan disajikan dalam bentuk tabel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman jenis 
Hasil pengamatan sponge secara kuantitatif (statistik), 

tidak memperlihatkan adanya perbedaan distribusi dan 
jumlah jenis pada ke dua stasiun pengamatan (t hitung: 
0,66 < t tabel: 0,05 = 2,20). Hasil yang sama didapatkan 
juga pada perbandingan antar kedalaman pada stasiun I 
dan II. Dengan demikian secara kuantitatif, perbedaan 
kondisi terumbu karang dan perbedaan kedalaman tidak 
berpengaruh nyata terhadap distribusi horisontal dan 
vertikal, serta jumlah jenis sponge. Secara kualitatif, dari 
hasil identifikasi diperoleh delapan jenis sponge pada 
stasiun I, dan tujuh jenis sponge pada stasiun II. Semua 
jenis sponge yang diperoleh termasuk dalam kelas 
Demospongiae (Hechtel, 1976; Amir dan Budiyanto, 1996). 
Dari hasil pengamatan secara makroskopis, jenis sponge 

yang ditemukan adalah Auletta sp., Callyspongia sp., 
Callyspongia pseudoreticulatta, Clatria basilana, Clatria 
reinwardti, Jaspis stelifera, Plakortis nigra, Spirastella 
vagabunda, Theonella cylindrica, dan Xestosponga exiqua. 

Distribusi dan persentase tutupan 
Dari hasil pengamatan distribusi dan persentase 

tutupannya ternyata terdapat perbedaan jenis sponge yang 
ditemukan, yakni: pada stasiun I tidak dijumpai 
Callyspongia sp. dan Theonella cylindrica, keduanya hanya 
dijumpai pada stasiun II. Hal ini diduga karena jenis sponge 
ini lebih menyukai kondisi terumbu karang yang masih baik, 
sedangkan di stasiun II kondisi terumbu karangnya dalam 
kategori cukup baik (Suharyanto et al., 1998). Menurut Storr 
(1976a) terdapat beberapa jenis sponge yang hidupnya 
berasosiasi langsung dengan terumbu karang, satu di 
antaranya adalah Theonella cylindrica. 

Callyspongia pseudoreticulatta, Clatria reinwardti, dan 
Spirostella vagabunda tidak dijumpai pada stasiun II, tetapi 
hanya dijumpai pada stasiun I. Rerata presentase 
tutupannya   masing-masing adalah sebsar 10%, 0,4% dan 
4,7%. Kedua jenis sponge ini diduga lebih menyukai habitat 
terumbu karang yang kondisinya kurang baik.   

Pada stasiun I, presentase tutupan tertinggi ditemukan 
pada C. pseudoreticulata, yakni: 25,1% pada kedalaman 9 
m dan 14,1% pada kedalaman 6 m. Hal ini menunjukkan 
bahwa C. pseudoreticulata terdistribusi dan lebih menyukai 
hidup pada kedalaman 6 dan 9 m, kemudian disusul 
Placortis nigra, Spirostella vagabunda, dan Xestosponga 
exiqua dengan persentase tutupan cukup tinggi, masing-
masing 18,7% pada kedalaman 3 m. Hal ini menunjukkan 
bahwa ketiga jenis sponge tersebut lebih menyukai habitat 
perairan yang lebih dangkal (3 m) (Tabel 1.).  

Auletta sp. selalu ditemukan pada setiap kedalaman di 
stasiun I walaupun persentase tutupannya tidak terlalu 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jenis ini lebih menyukai 
hidup pada terumbu karang yang kondisinya kurang baik, 
sedangkan di stasiun II, jenis ini ditemukan  pada 
kedalaman 3, 9 dan 12  m dan persentase tutupannya 
hanya 3,1% per m2 (Tabel 1).   

Pada stasiun II, presentase tutupan tertinggi ditemukan 
pada Callyspongia sp., pada keempat macam kedalaman 
(3, 6, 9, dan 12 m), yakni: masing-masing 3,1%, 6,3%, 
26,3%, dan 21,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sponge 
jenis ini lebih menyukai perairan yang agak dalam, yakni: 9 
dan 12 m. Persentase tertinggi berikutnya adalah Jenis 
Xestospongia exiqua, dan Jaspis stellifrea dengan 
persentase tutupan cukup tinggi, yakni: masing-masing 
19,3% dan 12,5% di kedalaman 12 m, hal ini menunjukkan 
bahwa sponge tersebut lebih menyukai habitat perairan 
yang dalam. 

Indeks keanekaragaman 
Pada stasiun I nilai rata-rata indeks keanekaragaman 

sponge di kedalaman 3 m (0,7190) lebih besar daripada 
kedalaman 6 m (0,640), 9 m (0,4990), dan 12 m (0,4880), 
sedangkan pada stasiun II, indeks keanekaragaman di 
kedalaman 6 m (0,7020) dan 12 m (0,7070) lebih besar 
daripada di kedalaman 3 m (0,5000) dan 9 m (0,5650). 
Perbedaan nilai rata-rata dari indeks keanekaragaman 
tersebut diduga disebabkan perbedaan jumlah jenis dan 
individu pada setiap kedalaman. Di samping itu perbedaan 
kondisi terumbu karang pada masing-masing stasiun 
diduga mempengaruhi pula perbedaan indeks 
keanekaragaman.  

Indeks keanekaragaman adalah suatu pernyataan 
matematika yang melukiskan struktur populasi, serta 
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digunakan untuk mempermudah menganalisis jumlah 
individu dan jenis atau genera suatu organisme  (Stirn, 
1981). Selanjutnya dikatakan pula, semakin banyak jenis 
atau genera dalam suatu sampel, maka semakin besar pula 
nilai indeks keanekaragaman, meskipun nilai ini sangat 
tergantung dari jumlah total individu masing-masing jenis. 
Menurut (Odum, 1971)), nilai indeks keanekaragaman 
dapat dijadikan indikator tingkat pencemaran suatu 
perairan. Semakin besar dominansi jenis maka indeks 

dominansi semakin tinggi pula dan 
sebaliknya indeks keseragaman akan 
semakin rendah. Berdasarkan nilai 
indeks keanekaragaman dari setiap 
stasiun pada masing-masing 
kedalaman, maka dapat dikatakan 
bahwa kondisi perairan pulau 
Barranglompo masih dalam batas 
kewajaran dan belum tercemar. 

Frekuensi kemunculan sponge  
Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 

sembilan jenis sponge yang ditemukan 
pada masing-masing kedalaman di 
kedua stasiun, maka ada beberapa 
jenis sponge yang frekuensi 
kemunculannya cukup mencolok yaitu: 
Auletta sp. di stasiun I dan Callyspongia 
sp. di stasiun II yang frekuensi 
kemunculannya 100%. Hal ini 
menunjukkan adanya kemampuan 
beradaptasi kedua jenis sponge ini 
yang cukup baik terhadap kedalaman. 
Menurut Storr (1976b), beberapa jenis 
sponge dapat bertahan hidup pada 
kedalaman sampai 20 m asalkan 
kebutuhan sinar matahari cukup. Dari 
hasil penelitian Suharyanto et al. 
(2001), Jenis Auletta sp. selalu 
ditemukan pada kedalaman 3-10 m, 
hanya berbeda ukuran, bentuk, warna, 
dan jumlah cabang per koloninya. Pada 
kedalaman 10 m dibandingkan jenis 
yang tumbuh pada kedalaman 3 m, 
maka ukurannya lebih panjang, jumlah 
cabangnya sedikit (2-3 cabang), bentuk 
beraturan, dan warna lebih tua (abu-
abu tua). Hal ini menguatkan dugaan 
bahwa semakin dalam tempat 
tumbuhnya, maka semakin besar dan 
panjang ukurannya. Menurut Amir 
(1992), pada perairan yang lebih dalam 
sponge cenderung memiliki bentuk 
tubuh yang lebih simetris dan lebih 
besar sebagai akibat dari lingkungan 
yang lebih stabil dibandingkan dengan 
jenis yang sama yang hidup pada 
perairan yang lebih dangkal. 

 

Kualitas perairan 
Data hasil pengamatan kualitas air 

rerata selama empat minggu disajikan 
dalam Tabel 4. Dari hasil pengamatan 
faktor oseanografi perairan pulau 
Barranglompo pada masing-masing 
stasiun masih dalam kisaran yang layak 
untuk kehidupan akuatik khususnya 
sponge. Sponge termasuk plankton 

feeder, sehingga memerluka kualitas dan kesuburan 
perairan yang ideal untuk menunjang kehidupannya. 

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa mayoritas 
sponge yang ditemukan tumbuh baik dan subur pada 
daerah yang kondisi terumbu karangnya rata-rata jelek (0-
49,9%), misalnya Auletta sp. tumbuh sangat baik dan 
bentuknya beraturan pada karang yang sudah mati. Pada 
daerah yang kondisi terumbu karangnya masih baik 

Tabel 1. Spesies, distribusi dan persentase tutupan sponge (%) pada kedalaman yang 
berbeda. 
 

Kedalaman (m) & % tutupan Stasiun Spesies 
3 (%) 6 (%) 9 (%) 12 (%) Rerata 

(%)

I 

Auletta sp 
Callyspongia pseudoreticullata 
Clatria basilana 
Clatria reinwardti 
Jaspis stellifera 
Plakortis nigra 
Spirostella vagabunda 
Xestospongia exiqua 

6,3 
- 
- 

1,6 
- 

18,7 
18,7 
18,7 

0,8 
14,1 

- 
- 
- 

6,3 
- 

12,5 

2,1 
25.1 
2,1 
- 

4,7 
- 
- 
- 

6,3 
0,6 
6,9 
- 
- 
- 
- 
- 

3,9 
10,0 
2,3 
0,4 
1,2 
6.3 
4,7 
7,8 

 Jumlah persentase tutupan  64,0 33,7 34,0 13,8 48,5 

II 

Auletta sp 
Callyspongia sp 
Clatria basilana 
Jaspis stellifera 
Plakortis nigra 
Theonella cylindrica 
Xestospongia exiqua 

3.1 
3,1 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
6,3 
- 

6,3 
1,6 
- 

3,1 

3,1 
26,3 
6,3 
3,1 
- 
- 

3,1 

3,1 
21,8 
12,5 
2,1 
- 

0,8 
19,3 

2,3 
14,3 
4,7 
2,9 
0,4 
0,2 
6.4 

 Jumlah persentase tutupan  6,2 17,3 41,9 59,6 31,3 
 
 
Tabel 2. Indeks dominansi dan indeks keanekaragaman spesies sponge pada masing-
masing kedalaman di stasiun I dan II. 
 

Kedalaman & % tutupan Stasiun Spesies 
3 (%) 6 (%) 9 (%) 12 (%) Rerata 

(%)

I 

Auletta sp 
Callyspongia pseudoreticullata  
Clatria basilana 
Clatria reinwardti 
Jaspis stellifera 
Plakortis nigra 
Spirostella vagabunda 
Xestospongia exiqua 

0,0100 
- 
- 
0,0010 
- 
0,0900 
0,0900 
0,0900 

0,0004 
0,1600 
- 
- 
- 
0,0400 
- 
0,1600 

0,0004 
0,4900 
0,0004 
- 
0,0100 
- 
- 
- 

0,2600
0,0020
0,2500
- 
- 
- 
- 
- 

0,0677
0,1630
0,0626
0,0003
0,0003
0,0325
0,0225
0,0625

 Indeks diminasi 0,2810 0,3600 0,5010 0,5120 0,4135
 Indeks keanekaragaman 0,7190 0,6400 0,4990 0,4880 0,5865

II 

Auletta sp 
Callyspongia sp 
Clatria basilana 
Jaspis stellifera 
Plakortis nigra 
Theonella cylindrica 
Xestospongia exiqua 

0,2500 
0,2500 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
0,1300 
- 
0,1300 
0,0080 
- 
0,0300 

0,0005 
0,0400 
0,0200 
0,0050 
- 
- 
0,0050 

0,0020
0,1300
0,0400
0,0010
- 
0,0200
0,1000

0,0631
0,1375
0,0150
0,0340
0,0020
0,0050
0.0338

 Indeks diminasi 0,5000 0,2980 0,4350 0,2930 0,3815
 Indeks keanekaragaman 0,5000 0,7020 0,5650 0,7070 0.6158

 
 
Tabel 3. Frekuensi kemunculan setiap jenis sponge pada masing-masing kedalaman di 
perairan pulau Barranglompo, Sulawesi Selatan. 
 

Frekuensi kemunculan (%) Jenis 
Stasiun I Stasiun II 

Auletta sp 
Callyspongia pseudoreticullata 
Callyspongia sp 
Clatria basilana 
Clatria reinwardti 
Jaspis stellifera 
Plakortis nigra 
Spirostella vagabunda 
Theonella cylindrica 
Xestospongia exiqua 

100 
75 
- 

50 
25 
25 
50 
25 
- 

50 

75 
- 

100 
50 
- 

75 
25 
- 

25 
75 
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(>50%), kebanyakan sponge tumbuh tidak beraturan dan 
tidak subur, bahkan pertumbuhannya cenderung terganggu. 
Faktor kedalaman juga sangat mempengaruhi bentuk 
sponge. Pada kedalaman 3 m, bentuk sponge cenderung 
pendek (10-25 cm), namun jumlah individu per koloninya 
banyak (13-16 ind./koloni), sedangkan pada kedalaman 12 
m, ukurannya lebih panjang (250-300 cm), namun jumlah 
individu per koloninya lebih sedikit (3-4 ind/koloni). Hal ini 
diduga karena pengaruh makanan (kemelimpahan plankton), 
sinar matahari, dan kecepatan arus, dimana pada keda-
laman 12 m arusnya lebih tenang daripada kedalaman 3 m. 

KESIMPULAN  

Secara statistik (kuantitatif) perbedaan kondisi terumbu 
karang tidak berpengaruh nyata terhadap distribusi dan 
presentase tutupan sponge di pulau Barranglompo, 
Sulawesi Selatan, namun secara kualitatif perbedaan 
kondisi terumbu karang berpengaruh terhadap jenis 
sponge. Pada stasiun I yang terletak di sebelah tenggara 
pulau dan kondisi terumbu karangnya masih baik dijumpai 
delapan jenis sponge, sedangkan pada stasiun II yang 
terletak di sebelah barat laut pulau dan kondisi terumbu 
karangnya sudah rusak dijumpai 7 jenis sponge. Sponge 
tumbuh baik dan subur pada habitat karang-karang yang 
sudah mati dan tidak ada biota lain di sekitarnya. Selama 
penelitian terlihat bahwa umumnya sponge tumbuh subur 
dan terdistribusi pada kedalaman 3-12 m. Pertumbuhan 
sponge lebih baik pada kedalaman 12 m daripada 3 m, 
namun jumlah koloni sponge pada kedalaman 12 m lebih 
sedikit daripada kedalaman 3 m. 
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Tabel 4. Hasil rerata pengukuran faktor oseanografi di setiap kedalaman pada stasiun I dan II perairan Barranglompo Sulawesi Selatan. 
 

Stasiun 
I II 

Kedalaman (m) Kedalaman (m) 

 
Parameter air 

3 6 9 12 3 6 9 12 
Suhu (oC) 
pH 
Salinitas (ppt) 
Oksigen (ppm) 
BOT (ppm) 
NH4-N 
NO3-N 
NO2-N 
PO4-P 

29 
7,43 
35 
7,32 
1,3 
0,0937 
0,0140 
Ttd. 
0,0866 

29 
7,30 
35 
Ttd. 
1,0 
0,0570 
0,0207 
0,0002 
0,0938 

29 
7,50 
35 
Ttd. 
4,45 
0,0968 
0,0109 
Ttd. 
0,1376 

28 
7,55 
35 
7.43 
4,1 
0,0715  
0,0282 
Ttd. 
0,0866 

29 
7,55 
35 
7,43 
4,1 
0,0643 
0,0132 
Ttd. 
0,1814 

29 
7,56 
35 
- 
2,0 
0,0679 
0,0215 
Ttd. 
0,2252 

29 
7,56 
35 
- 
2,0 
0,1148 
0,0185 
0,0019 
0,3346 

28 
7,5 
35 
- 
0,6 
0,0552 
0,0478 
0,0019 
0,0938 

Keterangan: Ttd: Tidak terditeksi. 
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ABSTRACT 
 

The research was conducted in the mangrove coastal water in Peniti, West Kalimantan. Peniti mangrove coastal water has high species 
richness and diversity of polychaetes. We have collected 43 species of polychaetes. Most of them are deposit feeders with Dodecaceria sp. 
and Sternaspis scutata showed highest abundance among all species. The substrate characteristic was muddy-clay and the high carbon 
organic content.  

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: Polychaete, substrate characteristic, community structure, mangrove. 

PENDAHULUAN 

Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu 
ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan 
ekosistem lain. Materi organik hasil dekomposisi serasah 
hutan mangrove merupakan mata rantai ekologis utama 
yang menghubungkannya dengan perairan di sekitarnya. 
Banyaknya materi organik menjadikan hutan mangrove 
sebagai tempat sumber makanan dan tempat asuhan 
berbagai biota seperti ikan, udang dan kepiting. 

Produksi ikan dan udang di perairan laut sangat 
bergantung dengan produksi serasah yang dihasilkan oleh 
hutan mangrove (Coto et al., 1986). Kelompok moluska 
ekonomis juga sering ditemukan berasosiasi dengan 
tumbuhan penyusun hutan mangrove. Selain ikan, udang, 
dan moluska, biota yang juga banyak ditemukan di perairan 
pantai mangrove adalah cacing laut (polychaeta). 
Polychaeta secara ekologi berperan penting sebagai 
makanan hewan dasar seperti ikan dan udang (Bruno et al., 
1998). Pada ekosistem terumbu karang, polychaeta turut 
menyumbang kalsium karbonat (CaCO3). Spesies tertentu 
seperti Capitella capitata dapat digunakan sebagai indikator 
pencemaran perairan (Poclington dan Wells, 1992).  

Kalimantan Barat memiliki panjang garis pantai 1.163,3 
km yang sebagian besar berupa pantai mangrove 
(Atmosentono, 1989). Tingginya potensi sumber daya 
perairan dan mangrove di Kalimantan Barat sampai saat ini 
tidak diikuti banyak penelitian. Penelitian biologi dan biota 
perairan (mangrove) masih sangat kurang (Dinas Perikanan 

Kalbar, 1989). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ke-
anekaragaman polychaeta dan karakteristik substrat habitat 
polychaeta di perairan mangrove Peniti, Kalimantan Barat.  

BAHAN DAN METODE 

Sampel polychaeta diambil pada bulan Maret dan Mei 
2004 dengan menggunakan Eijkman grab berukuran 15x15 
cm2. Sampel polychaeta diambil dari 10 stasiun yang 
ditetapkan secara acak di sepanjang pantai mangrove 
Peniti. Sampel polychaeta yang didapat ditampung dalam 
wadah dan dilakukan penyaringan dengan saringan 
bertingkat dengan diameter 1 mm dan 0,5 mm. Hasil 
penyaringan diberi larutan formalin 4% yang telah dicampur 
dengan pewarna Rose Bengal 0,025%. Polychaeta yang 
didapat dari hasil penyaringan selanjutnya dimasukan 
dalam alkohol 70% untuk identifikasi. 

Sampel substrat diambil dengan menggunakan Eijkman 
grab bersamaan dengan pengambilan sampel polychaeta. 
Parameter substrat yang diukur meliputi tekstur (3 fraksi), 
karbon organik dan nitrogen organik total. Sampel air 
diambil pada tempat yang sama dengan sampel bahan 
organik dan sampel polychaeta. Pengkuran kualitas air 
dilakukan secara ex situ dan in situ. Parameter yang diukur 
secara ex situ adalah salinitas, sedangkan secara in situ 
adalah kadar oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), 
kedalaman, kecerahan, dan suhu.  

Penghitungan, pengelompokan, dan identifikasi poly-
chaeta dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas 
Tanjungpura, Pontianak. Proses identifikasi dilakukan 
menggunakan mikroskop stereo binokuler. Identifikasi 
dilakukan sampai tingkat spesies dengan mengacu pada 
buku identifikasi Fauchald (1977), Day (1967), Beesley 
(2000), dan CD-ROM Wilson et al. (2003). 
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Gambar 1. Struktur komunitas polychaeta di perairan pantai mangrove Peniti, Kalimantan Barat. A. Jumlah spesies. B. Kemelimpahan 
(ind/m2). C. Indeks Dominansi, D. Indeks Keseragaman, E. Indeks Keanekaragaman. Keterangan: ■ Maret ; □ Mei. 
 
 

 
Keanekaragaman polychaeta dianalisis menggunakan 

Indeks Keanekaragaman (H′) Shannon-Wienner (Krebs, 
1989): H′ =-∑ pi log2 pi. Kadar karbon organik dan total 
nitrogen dianalisis menggunakan rumus (Anderson dan 
Ingram, 1993): % C-organik = (Kx0,1)/(Wx0,74). Total 
nitrogen dianalisis menggunakan rumus: % total-N = 
(TxSx0,01)/(AxW). Tekstur substrat dianalisis 
menggunakan metode hidrometrik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman polychaeta 
Polychaeta yang didapatkan di perairan mangrove Peniti 

umumnya termasuk polychaeta pemakan deposit (deposit 
feeder) dan penyaring detritus (filter feeder). Keduanya 
dicirikan dengan adanya antena dan filamen brancial di 
bagian kepala. Spesies yang ditemukan umumnya juga 
memiliki ukuran tubuh kecil. Polychaeta yang didapatkan 
sebanyak 43 spesies. Berdasarkan periode pengambilan 
sampel, pada bulan Maret polychaeta yang didapatkan 
sebanyak 33 spesies dan pada bulan Mei 30 spesies. 
Jumlah spesies yang ditemukan pada bulan Maret saja 
sebanyak 13 spesies dan bulan Mei saja sebanyak 10 
spesies. Spesies yang ditemukan pada bulan Maret dan 
Mei sebanyak 20 spesies. Jumlah spesies polychaeta yang 
ditemukan dari perairan mangrove Peniti disajikan pada 
Gambar 1A.  

Banyaknya jumlah spesies yang sama pada Maret dan 
Mei menunjukkan bahwa polychaeta tersebut masih hidup 
selama waktu pengambilan sampel. Perbedaan jumlah 
spesies pada kedua bulan diduga merupakan populasi 
berbeda dan munculnya populasi yang baru. Secara umum 
jumlah spesies setiap stasiun tidak lebih dari 15 spesies. 
Jumlah spesies tertinggi ditemukan di Stasiun 2 dan 3 pada 
bulan Mei dan terendah di Stasiun 1 dan 6 pada bulan 

Maret. Jumlah spesies pada Stasiun 1 (Maret) hanya empat 
spesies yaitu Dodecaceria sp., Cirrratulus concinus, 
Nephtys hombergi dan Notomastus fauvelli. Spesies yang 
ditemukan di Stasiun 6 (Maret) juga sebanyak empat spesies 
yaitu Capitellid, Sternaspis scutata, Jasmineira sp. dan 
Cossura costa. Spesies yang ditemukan hampir di setiap 
stasiun bulan Maret dan Mei adalah S. scutata. Hal ini 
diduga berkaitan dengan preferensi spesies ini terhadap 
tekstur substrat.  

Sedikitnya jumlah spesies pada kedua stasiun tersebut 
tidak diikuti oleh jumlah individu. Spesies dengan jumlah 
individu lebih banyak cenderung akan mendominasi spesies 
yang lain. Spesies yang banyak pada bulan Maret yaitu 
Dodecaceria sp (Stasiun 1) dan S. scutata (Stasiun 6). 
Untuk melihat apakah kedua spesies tersebut mendomi-
nasi, perlu diketahui melalui Indeks Dominansi spesies. 
Jumlah individu yang menyusun populasi setiap stasiun 
dapat diketahui dengan menghitung kemelimpahannya. 
Individu yang didapatkan umumnya tidak lebih dari 1500 
ind/m2, hanya di Stasiun 3 dan 4 bulan Mei jumlah individu 
didapatkan masing-masing sebanyak 1800 ind/m2 dan 
1733,33 ind/m2 (Gambar 1B). Menurut Stolyarov (1995), 
kategori kemelimpahan polychaeta yang didapatkan 
termasuk kategori agak melimpah sampai sangat melimpah. 
Kemelimpahan di Stasiun 3 dan 4 pada bulan Mei 
walaupun terlihat cukup tinggi (>1000 ind/m2), namun tidak 
didominansi oleh satu spesies tertentu. Untuk melihat 
adanya spesies yang dominan dalam setiap stasiun 
diperlukan Indeks Dominansi. Nilai ini akan menerangkan 
besarnya tingkat dominansi satu spesies terhadap spesies 
lainnya dalam stasiun. 

Nilai Indeks Dominansi spesies berkisar antara 0,12-
0,75 dengan nilai terendah di stasiun 4 (Mei) dan tertinggi di 
Stasiun 6 (Maret). Secara umum, komposisi spesies di 
semua stasiun tidak memperlihatkan adanya dominansi 
spesies. Hal ini ditunjukkan dari nilai Indeks Dominasi yang 
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relatif kecil (<0,5) (Gambar 1C). Nilai Indeks Dominansi 
tampak tinggi hanya pada Stasiun 6 (Maret) disebabkan 
oleh tingginya kemelimpahan S. scutata. Kecenderungan 
dominansi spesies ini diduga berkaitan erat dengan 
kemampuan spesies ini hidup pada tingkat Nitrogen total 
(N-tot) yang tinggi. Letak Stasiun 6 di depan muara sungai 
Peniti dengan tingginya aktivitas penggunaan jaring trawl 
nelayan dan dinamika arus yang mengakibatkan 
pengerukan sedimen. Faktor tersebut menjadi penentu 
ketidakmampuan spesies lain untuk beradaptasi. Hal ini 
diduga akibat intensifnya pengerukan sedimen oleh trawl 
nelayan. Pengerukan sedimen menyebabkan terganggunya 
siklus hidup organisme laut. Selain itu juga akan muncul 
beberapa spesies polychaeta oportunistik (Pocklington dan 
Wells, 1992).  

Tingkat dominansi S. scutata terhadap spesies lain 
dapat diketahui melalui Indeks Keseragaman spesies yang 
menunjukkan besarnya komposisi dan jumlah individu 
dalam satu stasiun. Kisaran nilai Indeks Keseragaman 
spesies polychaeta yang didapatkan berkisar antara 0,38-
0,95 (Gambar 1D). Keseragaman tersebut termasuk 
kategori populasi yang rendah sampai tinggi. Indeks 
keseragaman terendah di Stasiun 6 (Maret) dan tertinggi di 
Stasiun 10 (Mei). Pada Gambar 1D terlihat bahwa nilai 
Indeks Keseragaman di semua stasiun umumnya tinggi 
(>0,5), kecuali di Stasiun 6 (Maret). Indeks Dominansi 
berhubungan terbalik dengan Indeks Keseragaman. 
Semakin tinggi Indeks Keseragaman maka semakin rendah 
Indeks Dominansi dan sebaliknya. 

Tingkat dominansi suatu spesies juga berpengaruh 
terhadap Indeks Keanekaragaman spesies. Nilai indeks 
Keanekaragaman menggambarkan kondisi yang 
berkaitan dengan fungsi masing-masing spesies 
terhadap kelestarian dan daya dukung ekosistem. Hasil 
pengamatan terhadap keanekaragaman disajikan pada 
Gambar 1E. Nilai Indeks Keanekaragaman terendah 
terdapat di Stasiun 6 (Maret) dan tertinggi di Stasiun 10 
(Mei). Rendahnya Indeks Keanekaragaman di Stasiun 6 
(Maret) disebabkan tingginya dominansi S. scutata baru 
berkembang biak yang dibuktikan dengan banyaknya 
individu pra dewasa dengan ukuran tubuh kecil dan 
segmen-segmen belum sempurna. 

Penelitian polychaeta di perairan mangrove oleh Junardi 
(2001), mendapatkan 26 spesies polychaeta. Berdasarkan 
data tersebut, perairan Peniti memiliki kekayaan spesies 
dan keanekaragaman polychaeta yang tinggi. Hutan 
mangrove Peniti menjadi faktor penentu tingginya kekayaan 
dan keanekaragaman spesies polychaeta. Serasah yang 
berasal dari hutan mangrove merupakan suplai tetap bahan 
organik ke badan perairan.  

Karakteristik substrat 
Karakteristik substrat bulan Maret dan Mei tidak 

berbeda secara signifikan (Tabel 1.). Karbon organik dalam 
sedimen dapat bersumber dari hasil proses dekomposisi 
serasah. Kandungan karbon organik (C-organik) berkisar 
antara 2,65-12,14%. Nilai ini tergolong tinggi dan 
kandungan C-organik tertinggi terdapat di Stasiun 2 (Mei). 
Polychaeta yang ditemukan paling banyak pada stasiun ini 
adalah Paraonis sp. Spesies ini sangat menyukai kondisi 
sedimen dengan komposisi lumpur yang tinggi (Alcantara 
dan Weiss, 1991). Pemakan deposit ini lebih dapat cepat 
beradaptasi dengan kondisi bahan organik tinggi. 
Kandungan karbon organik yang tinggi dalam sedimen 
akan berdampak pada rendahnya oksigen dalam sedimen. 
Oksigen dimanfaatkan oleh mikrobia untuk menguraikan 
bahan organik yang ada. Paraonis sp. tergolong spesies 

yang oportunistik dan dapat memanfaatkan kandungan 
oksigen yang rendah dalam sedimen (Fauchald dan 
Jumars, 1979). Nilai nitrogen organik hampir sama pada 
semua stasiun dan bulan pengambilan antara 0,2-1,18 
mg/L. Nilai ini tergolong rendah dan berpengaruh kecil 
terhadap keanekaragaman dan kemelimpahan polychaeta 
(Junardi, 2001). 

 
Tabel 1. Hasil pengukuran parameter fisik-kimia substrat 
Polychaeta. 
 

Tekstur (%) 
Stasiun C-organik 

(%) 
N 

(mg/l) Pasir Lumpur Liat 

Klasifikasi 
segitiga 
Shepard 

Ma1 3,92 0,28 2 62 36 Lumpur berliat
Ma2 4,23 0,2 3 75 22 Lumpur berliat
Ma3 6,36 0,34 4 63 33 Lumpur berliat
Ma4 3,49 0,22 8 73 19 Lumpur berliat
Ma5 3,44 0,21 12 74 14 Lumpur berliat
Ma6 3,09 1,18 3 75 24 Lumpur berliat
Ma7 3,78 0,26 7 63 30 Lumpur berliat
Ma8 3,36 0,35 13 55 32 Lumpur berliat
Ma9 2,65 0,21 11 57 32 Lumpur berliat
Ma10 3,97 0,29 3 57 38 Lumpur berliat
Mi1 5,85 0,29 2 62 36 Lumpur berliat
Mi2 12,14 0,51 3 75 22 Lumpur berliat
Mi3 6,4 0,34 4 63 33 Lumpur berliat
Mi4 6,38 0,35 8 73 19 Lumpur berliat
Mi5 5,1 0,26 12 74 14 Lumpur berliat
Mi6 5,94 0,34 3 75 24 Lumpur berliat
Mi7 11,13 0,47 7 63 30 Lumpur berliat
Mi8 6,72 0,3 13 55 32 Lumpur berliat
Mi9 5,19 0,25 11 57 32 Lumpur berliat
Mi10 6,44 0,32 3 57 38 Lumpur berliat
Keterangan: Ma: Maret, Mi: Mei, 1-10: stasiun. 
 

Tekstur substrat 
Tekstur substrat terdiri atas pasir, lumpur dan liat (Tabel 

1). Tekstur substrat tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan 
grafik segitiga Shepard. Berdasarkan fraksinya, lumpur 
sangat dominan hingga melebihi 55%. Hasil analisis segitiga 
Shepard mengklasifikasikan satu tipe tekstur pada semua 
stasiun yaitu lumpur berliat. Kondisi ini akibat tingginya 
partikel terlarut dan tersuspensi dalam kolom air. Hal tersebut 
akan berakibat pada rendahnya kadar oksigen dalam 
sedimen atau hipoksia (Borja et al., 2000).  

Spesies yang dapat hidup dalam kondisi demikian hanya 
spesies-spesies tertentu. Hal ini akan berdampak pada 
tingginya kemelimpahan dan dominansi serta menurunkan 
nilai keanekaragaman, sehingga tipe substrat akan 
berpengaruh terhadap kemelimpahan, dominansi dan 
keanekaragaman polychaeta. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya beberapa spesies oportunistik selain 
Paraonis sp. yaitu S. scutata, Capitellid, Perinereis, dan 
Prionospio cirrifera. Banyaknya spesies oportunistik tersebut 
dalam stasiun menyebabkan adanya keseimbangan nilai 
keseragaman dan keanekaragaman spesies.  

KESIMPULAN 

Polychaeta yang ditemukan di perairan hutan mangrove 
Peniti, Kalimantan Barat sebanyak 43 spesies yang 
termasuk polychaeta pemakan deposit. Keanekaragaman 
polychaeta yang ditemukan umumnya tinggi (>2,5). 
Karakteristik substrat polychaeta tergolong lumpur berliat 
dengan kandungan karbon organik tinggi. 



BIODIVERSIT AS  Vol. 9 No. 3, Juli 2008, hal. 213-216 

 

216 

 DAFTAR PUSTAKA 

Alcantara, P.H., and V.S.Weiss. 1991. Ecological aspect of the polychaeta 
population associated with the Red Mangrove Rhizophora mangle at 
Laguna de Terminos, Southern Part of The Gulf of Mexico. Ophelia 5 
(Suppl): 451-462. 

Anderson J.M., and J.S.E.I Ingram. 1993. Tropical Soil Biology and Fertility. 
A Handbook of Methods. Second ed. Wallingford: CAB. International..  

Atmosentono M., 1989. Kebijakan pembangunan daerah tingkat I Kalimantan 
Barat khususnya subsektor perikanan dalam Repelita V. Prosiding Temu 
Karya Ilmiah Pengkajian Potensi dan Prospek Pengembangan 
Perikanan Wilayah Kalimantan. Pemprov. Kalbar, Pontianak, 11- 12 
Januari 1989.  

Beesley, P.L., G.J.B. Ross, and C.J. Glasby. 2000. Polychaetes and allies: 
the Southern synthesis. Fauna of Australia. Polychaeta, Myzostomida, 
Pogonophora, Echiura, Sipuncula. Melbourne: CSIRO 

Borja A, J. Franco, and V. Perez. 2000. A marine biotic index to establish the 
ecological quality of soft-bottom benthos within European estuarine and 
coastal environments. Marine Pollution Bulletin: 1100-1114.  

Bruno C, M.B. Cousseau, and C. Bremec. 1998. Contribution of 
polychaetous annelid to the diet of Cheilodactylus berghi (Pisces, 
Cheilodactilidae). Abstract of 6th International Polychaete Conference. 
Brazil, 2-7 Agustus 1998. International Polychaetes association. 

Coto, Z, T.B. Suselo, S. Rahardjo, J. Purwanto, E.M. Adiwilaga, dan P.J.H. 
Nainggolan. 1986. Interaksi ekosistem hutan mangrove dan ekosistem 
perairan di daerah estuaria. Diskusi panel daya guna dan batas lebar 

jalur hijau hutan mangrove. Ciloto. 27 Pebruari-1 Maret 1986. Proyek 
Lingkungan Hidup LIPI dan Departemen Kehutanan. 

Day J.H. 1967. A Monograph on the Polychaete of Southern Africa. Part 1 & 
2. Trustees. London: The British Museum (Natural History). 

Dinas Perikanan Kalimantan Barat. 1989. Pemanfaatan sumber daya dan 
program pengembangan perikanan Propinsi Daerah Tingkat I 
Kalimantan Barat. Prosiding Temu Karya Ilmiah Pengkajian Potensi dan 
Prospek Pengembangan Perikanan Wilayah Kalimantan. Pemprov. 
Kalbar, Pontianak, 11- 12 Januari 1989.  

Fauchald K. 1977. The Polychaete Worm: Definitions and Keys to Orders, 
Families, and Genera. Los Angeles: Natural History Museum. 

Fauchald K, and P.A. Jumars. 1979. The diet of worms: a study of 
polychaete feeding guilds. Oceanography, Marine Biology Annual 
Review. 193-284.  

Junardi. 2001. Keanekaragaman, Pola Penyebaran dan Ciri-ciri Substrat 
Cacing Laut (Polychaeta) di Perairan Pantai Timur Lampung Selatan. 
[Thesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 

Krebs C.J. 1989. Ecological Methodology. New York: Harper Collins 
Publishers. 

Poclington, P, and P.G. Wells. 1992. Polychaetes: key taxa for marine 
environment quality monitoring. Marine Pollution Bulletin 24: 593-598. 

Stolyarov A.P. 1995. Zonal distribution of the macrobenthos in the estuary of 
the Chernaya River (Gulf of Kandalaksha) on the White Sea. 
Hydrobiological Journal 31: 12-19. 

Wilson, R.S, P.A. Hutchings, and C.J. Glasby. 2003. An Interactive 
Identification Guide. Melbourne: CSIRO Publishing. 

 



B I O D I V E R S I T A S ISSN: 1412-033X  
Volume 9, Nomor 3 Juli 2008 
Halaman: 217-221 

 

 
 

♥ Alamat korespondensi: 
Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129, Maros 90512, Sulawesi Selatan.  
Tel.: +62-411-371544; Fax : +62-411-371545 
e-mail: litkanta@wasantara.net.id  

 

Hubungan Keragaman Fitoplankton dengan Kualitas Air di Pulau 
Bauluang, kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 

Relationship between phytoplankton diversity and water quality of Bauluang Island in 
Takalar Regency, South Sulawesi 

ANDI MARSAMBUANA PIRZAN, PETRUS RANI PONG-MASAK 
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros 90512. 
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ABSTRACT 
 

Phytoplankton can be used as indicator of waters environment quality. This research was conducted in Bauluang Island waters of Takalar 
Regency of South Sulawesi. The aims of this research were study the richness and stabilization of Bauluang Island waters by analysis of 
phytoplankton diversity and their relationship of waters quality. Plankton net no. 25 was used to phytoplankton collection then it was 
preserved in MAF solution. Identification of phytoplankton was conducted until species level and counting cell method was used to 
calculate their population density. Varies phytoplankton density at the range of 470-2,680 ind./L and species at the range of 5-20 species. 
Phytoplankton stabilization was moderate while phytoplankton evenness was spread. Correlation (r) of phytoplankton diversity with 
alkalinity and total organic matter was 0.61 respectively. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Keywords: diversity, phytoplankton, water quality, Bauluang Island.  

PENDAHULUAN 

Pulau Bauluang merupakan satu di antara pulau-pulau 
dalam wilayah kepulauan Spermonde. Pulau ini termasuk 
wilayah administratif kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 
memiliki hutan mangrove seluas 149 ha dari luas pulau 215 
ha. Sumber daya ini perlu dikelola dengan baik agar 
hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal bagi 
masyarakat lokal serta dijaga kelestariannya. Menurut 
Pirzan et al. (2004) target produksi tinggi cenderung 
mengubah kondisi lingkungan yang ada untuk pemanfaatan 
secara maksimal tanpa memperhatikan arti penting sumber 
daya hutan mangrove, termasuk sumber daya yang 
berasosiasi dengannya. Oleh karen aitu, perlu pengetahuan 
tentang kelimpahan, keragaman dan kondisi lingkungan 
sumber daya sebagai dasar penentuan. kelayakannya 
untuk pemanfaatan secara produktif dan berkelanjutan. 

Kelayakan lingkungan untuk usaha budidaya dapat 
diestimasi melalui pengukuran kuantitatif dan kualitatif 
terhadap biota yang menghuni perairan tersebut. Satu di 
antara biota yang sering digunakan dalam keperluan ini 
adalah plankton karena studi ekologinya murah dalam 
biaya, mudah dalam pelaksanaan dan efektif dalam hasil 
yang diperoleh. Fitoplankton dalam sistem akuatik 
memerlukan nitrogen dan fosfor sebagai faktor pembatas 
bagi pertumbuhannya, di samping faktor lainnya (McCarthy, 
1980; Nelewajko dan Lean, 1980). Sistem ini diharapkan 
berjalan tanpa tekanan dari luar yang berarti, sehingga 
tercipta kondisi lingkungan yang kondisif bagi biota 

budidaya. Keragaman jenis merupakan parameter yang 
digunakan dalam mengetahui suatu komunitas. Parameter 
ini mencirikan kekayaan jenis dan keseimbangan dalam 
suatu komunitas, akhir-akhir ini terjadi penurunan yang 
menjadikan keragaman fitoplankton rendah. Ekosistem 
dengan keragaman rendah adalah tidak stabil dan rentan 
terhadap pengaruh tekanan dari luar dibandingkan dengan 
ekosistem yang memiliki keragaman tinggi (Boyd, 1999). 
Fitoplankton selain berfungsi dalam keseimbangan 
ekosistem perairan budidaya, juga berfungsi sebagai pakan 
alami di dalam usaha budidaya. 

Upaya perbaikan lingkungan perairan untuk mewujud-
kan perikanan budidaya secara berkelanjutan dan produktif 
kini mulai dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan 
alami yang dibentuk oleh keragaman hayati. Perbaikan 
mutu lingkungan menggunakan teknologi tinggi perlu 
mempertimbangkan berbagai faktor serta akan menambah 
biaya dan beresiko tinggi, sedangkan pengelolaan secara 
alami merupakan alternatif paling baik. Tujuan studi ini 
adalah menelaah kondisi kekayaan dan kestabilan perairan 
melalui analisis indeks biologi fitoplankton serta analisis 
kualitas perairan untuk pengembangan perikanan budidaya 
yang produktif dan berkelanjutan. 

BAHAN DAN METODE 

Studi dilaksanakan di perairan pulau Bauluang, 
kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada sembilan titik 
sampling menggunakan metode sampel random (Clark dan 
Hosking, 1986) yang dipadukan dengan sistem informasi 
geografis. Posisi pengambilan sampel (Gambar 1.) 
ditentukan menggunakan alat bantu GPS (Global 
Positioning System). Di setiap stasiun, fitoplankton dikoleksi 
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menggunakan plankton net no. 25. Sampel fitoplankton 
yang diperoleh diawetkan menggunakan larutan MAF. 
Identifikasi jenis fitoplankton dengan bantuan mikroskop 
berpedoman pada Newel dan Newel (1977), serta Yamaji 
(1976). Kemelimpahannya dihitung menggunakan rumus 
counting cell (APHA, 1998). Analisis kuantitatif indeks 
biologi fitoplankton meliputi perhitungan keragaman, 
keseragaman dan dominansi dari Shannon-Wiener (Odum, 
1971; Basmi, 2000).  

Indeks keragaman jenis: 

H’ = -Pi ln Pi; Pi = N
ni

        
H’ = Indeks keragaman jenis  
ni  = Jumlah individu taksa ke-i  
N  = Jumlah total individu 
Pi  = Proporsi spesies ke-i 

Indeks keseragaman: 

 E = max
'

H
H

  
E  = Indeks keseragaman jenis  
H’ = Indeks keragaman jenis  
Hmaks = Indeks keragaman maksimum 

Indeks dominansi:  
D = (Pi)2   

D  = Indeks Dominansi  
ni  = Jumlah individu taksa ke-i  
N  = Jumlah total individu  
Pi  = ni/N = Proporsi spesies ke-i 

 
Perbedaan kelimpahan, keragaman, keseragaman dan 

dominansi fitoplankton dianalisis secara deskriptif. Analisis 
yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 
keragaman fitoplankton dan peubah kualitas air adalah 
perangkat lunak Curve Expert 1.3. Sampel air diambil di 
setiap stasiun kemudian dianalisis di laboratorium. Kualitas 
air yang diamati, yaitu NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P dan Fe 
dengan spektrofotometer (Haryadi et al., 1992) serta 
alkalinitas dan bahan organik total (BOT) secara titrasi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keragaman fitoplankton 
Jumlah individu dan spesies serta indeks keragaman, 

keseragaman, dan dominansi fitoplankton di perairan pulau 
Bauluang, kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 
diperlihatkan pada Tabel 1. Jumlah individu setiap stasiun 

LEGEND: 

Hutan mangrove 
Sisa-sisa hutan mangrove 
Pemukiman/desa 
Ladang 
Tambak ikan 
Danau 
Sedimentasi dangkal 
Perairan dangkal (< 5 m) 
Laut dalam (> 5 m) 

P. Bauluang 

 
 

Gambar 1. Lokasi studi di perairan pulau Bauluang, kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (YKL Indonesia, 2003). Keterangan:  Angka 1 s.d. 
9 merupakan titik-titik samping penelitian. 
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pada kisaran 470-2.680 ind./L dan jumlah spesies pada 
kisaran 5-20 serta indeks keragama pada kisaran 1,4703-
2,8499, indeks keseragaman 0,7417-0,9743 dan indeks 
dominansi 0,1160-0,2552. Jumlah individu dan spesies 
fitoplankton yang ditemukan dalam studi ini relatif lebih 
tinggi dibandingkan dengan perairan Polewali, yaitu 
masing-masing pada kisaran 40-1.520 ind./L dan 3-13 
spesies. Selain itu, jumlah individu juga lebih tinggi 
dibandingkan dengan selat Likupang dan kepulauan 
Togian, masing-masing pada kisaran 20-1.300 ind./L dan 
11-112 ind./L, serta jumlah spesies masing-masing pada 
kisaran 4-15 dan 2-5 spesies (Pirzan et al., 2005; 2006). 
Perairan ini relatif lebih baik dibandingkan dengan perairan 
Polewali dan selat Likupang diduga karena pulau ini masih 
merupakan wilayah kepulauan Spermonde yang jauh dari 
sumber cemaran berupa limbah perkotaan dan industri 
yang mengalir ke perairan. 

Hasil analisis keragaman (H’) fitoplankton memperlihat-
kan bahwa seluruh stasiun termasuk stabil moderat. 
Menurut Stirn (1981) apabila H’ < 1, maka komunitas biota 
dinyatakan tidak stabil, apabila H’ berkisar 1-3 maka 
stabilitas komunitas biota tersebut adalah moderat (sedang) 
dan apabila H’ > 3 berarti stabilitas komunitas biota berada 
dalam kondsi prima (stabil). Semakin besar nilai H’ 
menunjukkan semakin beragamnya kehidupan di perairan 
tersebut, kondisi ini merupakan tempat hidup yang lebih 
baik. Kondisi di lokasi studi, mudah berubah dengan hanya 
mengalami pengaruh lingkungan yang relatif kecil. 
Berdasarkan nilai keragaman perairan ini mendukung 

usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan karena 
memiliki nilai keragaman (H’>1). Nilai keragaman di 
perairan ini relatif lebih tinggi (H’ = 1,4703-2,8499) 
dibandingkan dengan perairan Polewali (H’ = 0,8664- 
2,39141). Hal ini diduga karena penduduk pulau Bauluang 
masih belum padat dan masyarakatnya senantiasa diberi 
penyuluhan akan pentingnya keberadaan mangrove 
sebagai pengaman serta sebagai habitat dan daerah 
asuhan larva dan juvenil jenis-jenis ikan, krustasea, 
moluska tertentu, dan organisme perairan lainnya. 

Nilai keseragaman fitoplankton di perairan pulau 
Bauluang tergolong tinggi (E>0,75), kecuali di stasiun 2 
yang memiliki nilai relatif rendah, tetapi secara keseluruhan 
kepadatan atau keberadaan biota tersebut termasuk merata 
(Ali, 1994) sehingga tidak terjadi dominansi spesies yang 
dapat menunjang usaha perikanan yang produktif dan 
berkelanjutan. Hal ini diperkuat Pirzan et al. (2005) yang 
menyatakan bahwa apabila keseragaman mendekati nol 
berarti keseragaman antar spesies di dalam komunitas 
tergolong rendah dan sebaliknya keseragaman yang 
mendekati satu dapat dikatakan keseragaman antar 
spesies tergolong merata atau sama.  

Nilai indeks dominansi (D) fitoplankton di perairan pulau 
Bauluang pada seluruh stasiun memperlihatkan nilai yang 
rendah (baik) yang berarti tidak terjadi dominansi spesies 
tertentu di perairan tersebut. Apabila nilai dominansi 
mendekati nilai 1 berarti di dalam komunitas terdapat 
spesies yang mendominansi spesies lainnya, sebaliknya 
apabila mendekati nilai 0 berarti di dalam struktur 

komunitas tidak terdapat spesies yang 
secara ekstrim mendominasi spesies 
lainnya (Basmi, 2000). Faktor utama yang 
mempengaruhi jumlah organisme, 
keragaman jenis dan dominansi antara 
lain adanya perusakan habitat alami 
seperti pengkonversian lahan mangrove 
menjadi tambak atau peruntukan lainnya, 
pecemaran kimia dan organik, serta 
perubahan iklim (Widodo, 1997). Untuk 
mempertahankan tidak terjadinya 
dominansi spesies tertentu di peraran 
pulau Bauluang, di samping melestarikan 
terumbu karang dan padang lamun, perlu 
juga ditempuh upaya pelestarian dan 
rehabilitasi ekosistem hutan mangrove, 
antara lain:  (i) hutan mangrove dijaga 
agar dapat bertumbuh dan berkembang 
secara alami, (ii) hutan mangrove yang 
telah rusak atau masih dalam tahap 
perkembangan dibantu dengan 
melakukan penanaman bibit mangrove, 
(iii) mengembangkan tambak tumpangsari 
baik dengan pola komplangan maupun 
empang parit, dan (iv) melakukan 
reboisasi lahan mangrove yang kosong 
dengan pohon mangrove. Gunarto et al. 
(2002) mendapatkan indeks keragaman 
makrobentos yang cenderung lebih tinggi 
pada lokasi tambak yang di sekitarnya 
terdapat hutan mangrove lebat daripada 
tambak yang hutan mangrove-nya hampir 
habis dibabat.  

Parameter kualitas air 
Parameter lingkungan perairan pulau 

Bauluang, kabupaten Takalar, Sulawesi 
Selatan selama studi diperlihatkan pada 

Tabel 1. Jumlah individu dan spesies, indeks keragaman, keseragaman dan dominansi 
fitoplankton di perairan pulau Bauluang, kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 
 

Stasiun Spesies (ind./L) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Amphora hyalina 
A. laevis 
A. lineolata 
A. quadrota 
Bacteriastrum hyalinum  
B. minus 
B. varians 
Ceratium trichoceros 
Chaetoceros compressus 
C. diversus 
C. laevis 
C. lorenzianus 
C. setoensis 
C. teres 
Climacosphenia moniligera 
Coeconeis pseudomorginata 
Coscinodiscus megalomma 
Hyalodiscus steligger 
Nitzschia longissima 
N. pungens 
N. sigma  
Oscillatoria sp 
Peridinium laneceolata 
Pleurosigma normanni  
Pyrosistis lanceolata 
Rhizosolenia calcaravis 
R. delicatula 
R. hebetata formahiemalis 
R. imbricata 
R. setigera 
Tintinnus japonicus 
T. nitzschiodes 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

120 
- 
- 
- 
- 
- 

30 
- 

120 
- 

100 
50 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50 
- 
- 
- 

 - 

- 
40 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

160 
- 
- 
- 
- 
- 

60 
- 

70 
160 

- 
- 
- 

 - 

- 
- 
- 
- 

40 
- 
- 
- 

90 
- 
- 

100 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

140 
- 
- 

90 
- 
- 
- 
- 
- 

90 
- 
- 

120 
 - 

- 
- 
- 
- 

100 
- 
- 

20 
240 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

160 
- 
- 

80 
40 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

90 
 - 

-
-
-
-

170
190
110

-
270
170
150
180
260
260

60
50
70
60
60

-
-
-

50
-
-
-

60
120

90
110

-
 190

-
-

60
40

-
180
170

-
370

-
-
-
-
-
-
-
-
-

150
-
-
-
-
-
-
-

190
140
340

-
170

 140

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

60
-
-
-

250
-
-
-
-
-
-

220
-

250
160

-
130

 -

80
-
-
-
-

120
-
-
-
-
-
-
-
-

50
-
-
-

200
-

90
-
-

80
-
-
-
-
-
-

30
 -

-
-
-
-
-

150
140

-
-
-
-
-
-
-

50
-
-
-

200
-
-
-
-
-
-
-
-

170
250

-
110

 -
Jumlah individu E(Sn) 470 490 670 730 2680 1950 1070 650 `1070 
Jumlah spesies (S) 6 5 7 7 20 11 6 7 7 
Keragaman (H’) 1,6786 1,4703 1,8960 1,7289 2,8499 2,2471 1,7062 1,8035 1,8638. 
Keseragaman (E) 0,9368 0,7417 0,9743 0,8885 0,9514 0,9401 0,9592 0,9628 0,8076 
Dominansi (D) 0,2023 0,2552 0,1557 0,2050 0,2457 0,1172 0,1917 0,1864 0,1160 
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Tabel 2. Dari tujuh parameter kualitas air yang diamati, 
maka alkalinitas dan BOT relatif lebih bervariasi 
dibandingkan dengan parameter lainnya. Zat hara 
anorganik utama yang diperlukan fitoplankton untuk tumbuh 
dan berkembang biak adalah nitrogen dan fosfor. Zat hara 
lain, anorganik maupun organik diperlukan dalam jumlah 
kecil atau sangat kecil, namun pengaruhnya terhadap 
produktivitas tidak sebesar nitrogen dan fosfor. Kedua 
unsur ini sangat penting karena kadarnya dalam air laut 
sangat kecil. 

 
Tabel 2. Parameter kualitas perairan pada setiap titik sampling di 
pulau Bauluang, kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada saat 
studi berlangsung. 
 

Stasiun NH4-N 
(mg/L) 

NO2-N 
(mg/L) 

NO3-N 
(mg/L) 

PO4-P 
(mg/L) 

Fe 
(mg/L) 

BOT 
(mg/L)

Alkalinitas
(mg/L) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1,0440 
0,2301 
0,2161 
0,1889 
0,1786 
0,1904 
0,1898 
0,2267 
0,2097 

0,0470 
0,0441 
0,0432 
0,0438 
0,0447 
0,0429 
0,0423 
0,0423 
0,0429 

1,3640 
1,3745 
1,3710 
1,3683 
1,3774 
1,3730 
1,3855 
1,3878 
1,3821 

0,3258 
0,3267 
0,3314 
0,3191 
0,3232 
0,3294 
0,3362 
0,3337 
0,3319 

0,2315 
0,2683 
0,0287 
0,2110 
0,2288 
0,2297 
0,4801 
0,4434 
0,3145 

2,728
2,046
9,548
2,728
7,502
5,456
2,046
4,092
1,364

24,24 
20,20 
64,64 
24,24 
52,52 
40,40 
20,20 
32,32 
16,16 

Rerata 
(SD) 

0,29 
(±0,28) 

0,04 
(±0,001) 

1,37 
(±0,008) 

0,33 
(±0,005) 

0,27 
(±0,13) 

4,17 
(±2,80)

32,77 
(±16,58)

 
Kandungan amonium (NH4-N) berkisar antara 0,1786-

1,0440 mg/L (0,29±0,28) (Tabel 2.). Menurut Boyd (1990) 
amoniak dan amonium bersifat toksik tetapi amoniak lebih 
toksik daripada amonium. Kandungan rata-rata amonium 
lebih rendah dibandingkan dengan kandungan amoniak 
dalam baku mutu air laut untuk biota laut, yaitu 0,3 mg/L 
(MENLH, 2004). Amonium mempunyai keuntungan dilihat 
dari segi pemanfaatannya karena plankton langsung dapat 
memanfaatkan dalam sintesis asam-asam amino (Nontji, 
1984). Berdasarkan baku mutu tersebut, maka kandungan 
amonium yang diperoleh termasuk kategori yang dapat 
ditolerir oleh organisme budidaya.  

Kandungan nitrit antara 0,0423-0,0470 mg/L 
(0,04±0,001) (Tabel 2.). Kandungan tersebut masih berada 
di bawah ambang batas untuk perikanan, yaitu 0,06 mg/L 
(Alaerts dan Santika, 1984), sehingga perairan tersebut 
layak dikembangkan untuk usaha perikanan yang produktif. 
Selanjutnya kandungan nitrat antara 1,3640-1, 3878 mg/L 
(1,370±0,008), lebih tinggi dibanding dengan baku mutu air 
laut untuk biota laut, yaitu 0,008 mg/L (MENLH, 2004). 
Bentuk ion nitrat dan amonium mempunyai peranan penting 
sebagai sumber nitrogen bagi plankton meskipun peranan 
masing-masing ion tidak sama terhadap berjenis-jenis 
plankton (Nontji, 1984). Menurut Raymont (1980) ada jenis 
plankton yang lebih dahulu menggunakan nitrat dan ada 
juga yang lebih dahulu menggunakan amonium. 
Berdasarkan hal tersebut plankton di perairan ini diduga 
adalah jenis yang lebih dahulu meng-gunakan amonium 
kemudian beralih ke nitrat sehingga sesaat setelah 
peralihan tersebut, nitrogen dalam bentuk nitrat tinggi.  

Kandungan PO4-P pada perairan ini berkisar antara 
0,3191-0,3362 mg/L (0,330±0,005) (Tabel 2.). Kandungan 
tersebut lebih tinggi dibanding dengan baku mutu air laut 
untuk biota laut, yaitu 0,015 mg/L (MENLH, 2004). Hal ini 
dapat mendorong terjadinya ledakan populasi fitoplankton 
yang menyebabkan terjadinya dominansi spesies 
fitoplankton tertentu. Untuk mengantisipasi hal ini perlu 
pengelolaan perairan secara bijak dan produktif dengan 

mempertahankan keragaman plankton tetap tinggi 
sehingga tercapai pemanfaatan secara berkelanjutan.  

Perubahan satu di antara faktor lingkungan akan 
mempengaruhi keragaan fitoplankton, penambahan unsur 
nitrogen dan fosfat akan memperlihatkan pertumbuhan 
fitoplankton yang signifikan pada kisaran salinitas 0-31 ppt. 
Di perairan yang bersalinitas < 2 ppt pertumbuhannya 
dibatasi oleh unsur fosfat sedangkan pada perairan yang 
lebih asin dibatasi oleh unsur N (Caraco et al., 1978). Rasio 
nitrat dan fosfat (rasio N/P) di perairan pulau Bauluang 
adalah 4:1. Rasio N/P di perairan terbuka biasanya hampir 
konstan, yaitu sekitar 15:1, tetapi pada perairan di dekat 
pantai rasionya sangat bervariasi (Nontji, 1984). Rasio N/P 
dalam studi ini memperlihatkan nilai yang relatif rendah, hal 
ini diduga karena perbedaan kondisi dan proses yang 
terjadi di lingkungan perairan. Apabila laju pemakaian 
nitrogen oleh fitoplankton berlangsung cepat dan tidak 
sebanding dengan laju pemakaian fosfat maka rasio N/P 
akan mengecil. Hal lain dapat juga terjadi, dimana laju 
regenerasi fosfat dari bahan tersuspensi atau sedimen 
berlangsung lebih cepat dan tidak disertai penyediaan 
nitrogen yang cukup. 

Kandungan besi pada perairan ini berkisar antara 
0,0287-0,4801 mg/L (0,27±0,13) (Tabel 2.). Kandungan 
tersebut secara umum relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan di perairan umum, yaitu 0,05-0,2 mg/L (Boyd, 
1990), namun kondisi ini diperkirakan tidak banyak 
berpengaruh terhadap organisme budidaya, karena setiap 
saat terjadi pencucian melalui proses hidrodinamika dan 
pasang surut air laut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Hubungan keragaman fitoplankton terhadap alkalinitas 
dan BOT di perairan pulau Bauluang, kabupaten Takalar, Sulawesi 
Selatan. 
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Alkalinitas pada perairan ini berkisar antara 16,16-64,64 
mg/L (32,17±16,58) (Tabel 2.). Kandungan tersebut 
bervariasi dan secara rata-rata lebih kecil dari 40 mg/L, 
sehingga berpengaruh terhadap keragaman fitoplankton. 
Menurut Boyd (1990), perairan alami yang memiliki 
alkalinitas total 40 mg/L atau lebih dianggap lebih produktif 
daripada perairan dengan alkalinitas lebih rendah. 
Selanjutnya disebutkan produktivitas yang lebih tinggi tidak 
diakibatkan secara langsung oleh alkalinitas, tetapi lebih 
disebabkan oleh fosfor dan unsur hara lain yang meningkat 
bersamaan alkalinitas total.  

Kandungan BOT pada perairan ini berkisar antara 
1,364-9,548 mg/L (4,17 ± 2,80) (Tabel 2.), lebih bervariasi 
daripada air laut umumnya. Menurut Koesbiono (1981) 
kadar BOT air laut rata-rata rendah dan tidak melebihi 3 
ppm, kemudian disebutkan bahwa bahan organik terlarut 
bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai 
sumber bahan organik essensial bagi organisme perairan. 
Menurut Reid (1961) perairan dengan kandungan BOT di 
atas 26 mg/L tergolong subur. Variasi kandungan BOT 
tersebut dapat mempengaruhi keragaman fitoplankton.  

Hubungan keragaman fitoplankton dengan parameter 
kualitas air 

Hubungan keragaman fitoplankton dengan parameter 
kualitas lingkungan perairan pulau Bauluang diperlihatkan 
pada Gambar 2. Hasil analisis hubungan linier pada setiap 
titik stasiun diperoleh bahwa nilai korelasi (r) menunjukkan 
nilai yang relatif rendah (r<0,5) hubungan antara indeks 
keragaman fitoplankton dan parameter kualitas air perairan 
(NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P, dan Fe), sedangkan relatif 
tinggi terhadap alkalinitas dan BOT (r>0,5). Dengan melihat 
hubungan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
keragaman fitoplankton di perairan pulau Bauluang memiliki 
keterkaitan dengan kandungan alkalinitas dan BOT setiap 
titik stasiun, masing-masing sebesar 0,61. Suatu ekosistem, 
termasuk ekosistem pantai yang tersusun dari beberapa 
komunitas, seperti fitoplankton akan saling berinteraksi 
dengan faktor biotik untuk membentuk suatu keseimbangan 
bagi keberlanjutan ekosistem tersebut. Keberadaan 
organisme atau biota sangat terkait dengan faktor 
lingkungan perairan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan studi yang dilakukan perairan di Pulau 
Bauluang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, maka 
dapat disimpulkan, kelimpahan fitoplankton bervariasi pada 
kisaran 470 – 2.680 ind./L dan jumlah spesies pada kisaran 
5 – 20 spesies. Keragaman fitoplankton perairan tergolong 
stabil moderat, kepadatan / keberadaan merata dan tidak 
terjadi dominansi antarspesies.  

Hubungan antara keragaman fitoplankton dan faktor 
kualitas air memperlihatkan bahwa keragaman fitoplankton 
memiliki keterkaitan dengan alkalinitas dan kandungan BOT 
masing-masing 0,61.  

Sebagai upaya tercapainya perairan Pulau Bauluang 
yang stabil, dimana keberadaan biota yang merata dan 
tidak terjadi dominansi suatu spesies, maka perlu dilakukan 
pelestarian mangrove, karang dan padang lamun yang ada 
agar dapat bertumbuh dan berkembang secara alami.  
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ABSTRACT 
 

A study on the relationships between prey animals and the occurence of sumatran tiger was conducted in Kerinci Seblat National Park, 
western Sumatra from May up to September 2001. The data have been collected from eight study sites based on the forest habitat types 
and its threats. The results showed that frequency of encounters with prey animals in different forest habitats were no difference. This might 
indicates that the prey animals were distributed fairly in all types of forest habitat. The frequency encounters of the sumatran tiger signs, 
however, have shown differently between locations. The encounters of tiger signs were more frequent in the forest habitats that close to the 
streams; in forest habitats with few animal huntings; and in forest habitats with no logging activities. This findings support the hypotheses 
that the existence of sumatran tiger as a predator is determined by the dense vegetations surrounding streams as hiding place used in an 
ambush; availability of prey animals as food, and habitat disturbances as shown by logging.  

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 
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PENDAHULUAN 

Harimau sumatra hanya dijumpai di pulau Sumatera, 
terutama di hutan-hutan dataran rendah sampai dengan 
pegunungan. Wilayah penyebarannya pada ketinggian 0-
2.000 m dpl (O’Brien et al., 2003), tetapi kadang-kadang 
juga sampai ketinggian lebih dari 2.400 m dpl (Linkie et al., 
2003). Satwa predator ini setiap hari harus mengkonsumsi 
5-6 kg daging yang sebagian besar (75%) terdiri atas 
hewan-hewan mangsa dari golongan rusa (Sunquist et al., 
1999). Di Sumatera, rusa sambar (Cervus sp) dan muntjak 
(Muntiacus muntjak) adalah hewan mangsa utama bagi 
harimau, meskipun hewan mangsa yang lebih kecil juga 
menjadi pakannya. Sebagai hewan pemangsa utama (top 
predator), harimau memerlukan wilayah habitat yang luas 
supaya dapat hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, 
kepadatan hewan mangsa sebagai sumber pakan 
merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung 
keberlanjutan populasi harimau. Ketersediaan hewan 
mangsa ini juga memainkan peran penting dalam 
menentukan daerah jelajah individu harimau (Ahearns et 
al., 2001). Daerah jelajah harimau sumatra jantan telah 
diketahui sekitar 110 km2 dan betinanya mempunyai 
kisaran daerah jelajah antara 50-70 km2 (Franklin et al., 

1999). Daerah-daerah jelajah ini keberadaannya tumpang 
tindih antara individu harimau.  

Alih fungsi kawasan hutan secara besar-besaran 
menyebabkan hilangnya habitat hutan atau terpotongnya 
blok kawasan hutan yang luas menjadi bagian-bagian kecil 
yang terpisah-pisah. Kompetisi ruang dan sumber pakan 
antara manusia dan harimau telah mendorong masyarakat 
untuk memusuhi dan membunuh satwa ini. Perusakan 
habitat dan perburuan hewan mangsa telah diketahui 
sebagai faktor utama yang menyebabkan turunnya jumlah 
harimau secara dramatis di Asia (Seidensticker et al., 1999; 
Karanth dan Stith, 1999; Nyhus dan Tilson, 2004). Pada 
pertemuan population and habitat viability assessment (PHVA) 
tahun 1992 di kota Padang, dinyatakan bahwa hanya tersisa 
400 ekor harimau sumatra yang bertahan hidup di lima 
kawasan konservasi besar di Sumatera. Seratus individu 
lainnya diperkirakan hidup di hutan-hutan di luar kawasan 
konservasi (Faust dan Tilson 1994; Seal et al., 1994).  

Di dalam struktur piramida makanan, harimau terletak 
paling atas atau dikenal dengan top predator, sehingga 
keberadaannya sangat rawan terhadap kepunahan 
dibandingkan dengan jenis satwa lain apabila kawasan 
hutan terpisah-pisah menjadi blok-blok hutan kecil yang 
tidak mampu mendukung populasi hewan mangsa 
(Woodroffe dan Ginsberg, 1998). Kepunahan harimau jawa 
(Panthera tigris sondaica) dan harimau bali (P. tigris balica) 
telah menjadikan pelajaran berharga bagi para pengelola 
satwa liar dalam upaya penyelamatan harimau sumatra. 
Pada prinsipnya untuk mempertahankan hidup, harimau 
sumatra memerlukan tiga kebutuhan dasar yaitu keterse-
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diaan hewan mangsa yang cukup, sumber air (Sunquist 
dan Sunquist, 1989), dan tutupan vegetasi yang rapat untuk 
tempat menyergap mangsa (Lynam et al., 2000). Habitat 
hutan dataran tinggi yang tersisa saat ini tidak dapat 
mendukung biomassa jenis-jenis ungulata besar sebagai 
hewan mangsa (Eisenberg dan Seidensticker, 1976). 
Sebaliknya, keberadaan hutan dataran rendah sangat 
penting karena dapat mendukung biomassa hewan 
ungulata besar seperti babi hutan (Sus scrofa), rusa 
(Cervus unicolor), dan kijang (Muntiacus muntjak) sebagai 
hewan mangsa. Namun, luasan hutan dataran rendah yang 
tersisa secara cepat menyusut akibat alih fungsi menjadi 
lahan pertanian. Diperkirakan antara 65-80% hutan dataran 
rendah di Sumatera telah hilang atau beralih fungsi menjadi 
peruntukan lain (Whitten et al., 1984). Untuk mendukung 
upaya pengelolaan harimau sumatera di habitat alami, perlu 
dilakukan penelitian guna menentukan kaitan antara 
kawasan yang sering dimanfaatkan oleh harimau dan tipe-
tipe habitat hutan maupun keberadaan hewan mangsanya. 
Hubungan antara keberadaan hewan mangsa dan harimau 
sumatera ini kemungkinan juga dipengaruhi oleh letak 
topografi habitat hutan dan tingkat kerusakannya. Faktor-
faktor tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam 
melakukan analisis atau kajian dalam penelitian ini. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Kerinci 
Seblat (TNKS) pada bulan Mei s.d. September 2001. 
Pengamatan dilakukan di delapan lokasi berdasarkan tipe 
habitat dan tingkat ancaman yang berbeda. Kategorisasi 
tipe habitat dan ancaman dibuat secara kualitatif. Jenis 
ancaman terdiri atas penebangan pohon hutan, perburuan 
satwa mangsa, dan perburuan langsung harimau. 
Tingkatan ancaman dibagi menjadi tiga kelas, yaitu tidak 
ada ancaman (0), terdapat ancaman dalam skala kecil (1) 
dan ancaman skala besar (2). Untuk penebangan hutan, 
disebut skala kecil kalau luasannya tidak lebih dari 1 km2, 
sedangkan disebut besar kalau lebih dari 1 km2. Untuk 
ancaman perburuan satwa bila pada luasan 1 km2 tersebut 
dijumpai kurang dari 10 jerat termasuk dalam kategori kecil 
dan bila lebih dari 10 jerat dimasukkan kategori tinggi. 

Pengamatan di lapang dilakukan dengan membuat jalur 
transek. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung 
maupun tidak langsung. Pengamatan langsung adalah 
mencatat setiap perjumpaan langsung dengan harimau dan 
hewan mangsa, sedangkan pengamatan tidak langsung 
adalah mencatat semua perjumpaan tanda bekas 
peninggalan harimau dan hewan mangsa berupa tapak, 
kotoran, dan tanda cakaran. Setiap tanda-tanda yang  
dijumpai, dicatat dan diidentifikasi dengan bantuan buku 
panduan tapak mamalia dan bantuan tenaga lokal yang 
memahami kehidupan hutan. 

 
 

Gambar 1. Lokasi transek penelitian harimau sumatera dan mangsanya. 
 
Transek dibuat pada beberapa tipe habitat yaitu habitat 

hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. Jumlah 
transek 63 jalur dengan panjang bervariasi antar 1,77-7,49 
km dengan rata-rata panjang jalur 3,00 km. Pengamatan 
dilakukan pada jam 7.30-17.00 wib dan 18.30-20.30 wib. 
Waktu tersebut disesuaikan dengan aktifitas satwa mangsa. 
Letak posisi koordinat jalur dicatat memakai GPS, 
kemudian dengan memakai program Arcview versi 3.2, 
data ini dikonversi ke line vector data file untuk menghitung 
panjang transek. Perhitungan frekuensi perjumpaan 
harimau dan hewan mangsa (ER) mengikuti cara yang 
telah dilakukan oleh Lancia et al (1994): 

 
ER = N/km 
 
N  : Perjumpaan dengan jejak harimau atau hewan mangsa 
km : Panjang jalur transek 
 
Untuk mengetahui perbedaan tingkat perjumpaan 

harimau dan hewan mangsa pada masing-masing tipe 
habitat hutan, dilakukan uji ANOVA satu arah. Guna 
mengetahui faktor spasial yang mempengaruhi tingkat 
perjumpaan harimau dan hewan mangsa, variabel spasial 
dimasukkan ke dalam thematic layers. Dari setiap jalur 
transek, faktor-faktor yang terdapat di dalamnya dikaji 
berdasarkan indeks ancaman Tiger Protection and 
Conservation Unit (TPCU) Taman Nasional Kerinci Seblat. 
Kesemua data tersebut, dimasukkan ke dalam model 
regresi berganda, kemudian ditransformasi ke data 
logaritmik (log 10) untuk mengetahui asumsi dari model 
regresi dan faktor yang memperkirakan signifikan atau 
tidaknya kemelimpahan harimau dan hewan mangsanya. 

 
Tabel 1. Lokasi transek pengamatan harimau sumatera dan mangsanya. 

Jenis ancaman dan tingkatannya Lokasi Propinsi Jumlah 
jalur 

transek 
Tipe habitat 

utama 
Rata-rata 

ketinggian 
dpl (m) 

Penebangan 
liar 

Perburuan 
hewan mangsa 

Perburuan 
harimau 

Air Dikit Bengkulu 10 HDR 260 2 1 0 
Renah Kayu Embun 1 Jambi 7 PGN 1130 0 1 1 
Renah Kayu Embun 2 Jambi 11 PGN 1310 0 2 1 
Renah Kayu Embun 3 Jambi 8 PBK 1020 0 1 1 
Seblat Bengkulu 4 HDR 100 2 1 1 
Silaut Sumatera Barat 9 HDR 280 1 0 1 
Sipurak Jambi 6 PBK 890 0 0 0 
Sungai Manau Sumatera Barat 8 PGN 1440 0 1 0 
Keterangan: HDR= hutan dataran rendah; PBK= Perbukitan; PGN= Pegunungan; 0 = tidak ada ancaman; 1 = ringan, 2 = berat. 
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HASIL DAN PEMBAHAASAN 

Frekuensi perjumpaan hewan mangsa di beberapa tipe habitat  
Meskipun cenderung lebih banyak dijumpai pada tempat 

dengan ketinggian rendah (Gambar 2.), hasil uji statistik 
dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa frekuensi 
perjumpaan hewan mangsa di beberapa tipe habitat (hutan 
dataran rendah, perbukitan dan pegunungan) tidak berbeda 
nyata (n=63, F60, 2=1.536, p=0,22). Sebagai predator, 
harimau memangsa berbagai jenis hewan, termasuk 
burung, reptilia, amfibia, ikan dan bahkan hewan 
invertebrata, namun kelas mamalia khususnya hewan 
ungulata merupakan pakan utamanya. Pada penelitian ini 
hewan mangsa yang diamati adalah babi hutan (Sus sp.), 
rusa (Cervus unicolor), kijang (M. muntjak), kancil/napu 
(Tragulus sp.), kambing hutan (Capricornis sumatraensis), 
tapir (Tapirus indicus), dan beberapa hewan kecil yang 
menjadi makanan pendukung seperti landak (Hystrix 
brachyura). Keberadaan hewan mangsa merupakan salah 
satu faktor penting bagi kehidupan harimau sumatera. Di 
TNKS hewan mangsa telah terdesak ke arah habitat hutan 
yang lebih tinggi letaknya akibat penebangan pohon di 
hutan dataran rendah. Di samping perusakan habitat, 
hewan mangsa juga banyak diburu. Dua jenis tekanan 
utama tersebut, memaksa hewan mangsa berpindah-
pindah memanfaatkan berbagai macam tipe habitat hutan, 
sehingga mengalami kesulitan untuk menemukan habitat 
yang paling sesuai atau optimal.  

Menurut Griffith (1994) keanekaragaman dan kepadatan 
hewan mangsa di hutan dengan ketinggian 100-600 m dpl. 
lebih banyak dibandingkan di hutan dengan ketinggian 600-
1700 m dpl. Semakin tinggi letak geografis habitat hutan 
semakin kecil variasi vegetasinya yang mempengaruhi pula 
kepadatan satwanya. Pada dataran rendah, komposisi 
komunitas lebih kompleks dan keanekaragaman hayati 
lebih tinggi dibanding dengan dataran tinggi. Ketinggian 
beserta faktor lain seperti iklim dan kesuburan tanah 
menentukan kekayaan spesies pada tingkat habitat 
(Primack et al., 1998). Hipotesis ini tidak berlaku untuk 
kawasan habitat hutan yang terganggu seperti yang 
ditunjukkan oleh hasil penelitian ini. Hasil ini juga didukung 
oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa di 
samping variasi jenis vegetasi yang menjadi sumber pakan, 
kepadatan hewan mangsa juga bergantung pada tingkat 
kerawanan kawasan hutan terhadap perburuan 
(Seidensticker et al., 1999). Santiapilai dan Ramono (1993) 
menambahkan bahwa hutan-hutan dataran rendah lebih 
mendukung kehidupan biomasa ungulata besar, tetapi 
hutan dataran rendah yang kaya mangsa menghilang 
begitu cepat, sehingga distribusi hewan-hewan ungulata 
tersebut menjadi terbatas dan bahkan akan melakukan 
migrasi ke daerah perbukitan dan pegunungan. 

Frekuensi perjumpaan tanda-tanda kehadiran harimau 
sumatera di berbagai tipe habitat  

Dari data frekuensi perjumpaan (ER), diketahui bahwa 
tingkat perjumpaan harimau sumatera lebih rendah di hutan 
dataran rendah dan meningkat di daerah hutan perbukitan 
dan pegunungan (Gambar 3). Namun, setelah dilakukan uji 
statistik tingkat perjumpaan tanda bekas harimau ini tidak 
berbeda nyata untuk tiga letak ketinggian geografis habitat 
hutan tersebut (n=63, F60, 2=2.326, p=0,10). Pada dasar-
nya harimau akan memilih habitat yang dapat mendukung 
kelangsungan hidupnya; hewan mangsa yang cukup, 
sumber air (Sunquist dan Sunquist, 1989) dan tutupan 
vegetasi yang rapat (Lynam et al., 2000). Namun, melihat 

besarnya tekanan terhadap habitatnya dan perburuan, 
harimau sumatera terpaksa mengembara ke semua habitat 
hutan pada ketinggian geografis yang berbeda sehingga 
menyebabkan nilai frekwensi kunjungan tersebut tidak 
berbeda nyata.  

Memiliki daerah persebaran yang luas dengan tipe 
habitat yang bervariasi menciptakan kesan bahwa harimau 
adalah spesies yang mudah beradaptasi. Keadaan ini tidak 
sesuai dengan kenyataannya, yaitu: semua predator besar 
hidup pada kondisi ekologi yang spesifik. Hewan mangsa 
yang sulit dijumpai dan berkurangnya tempat hidup bagi 
harimau sudah merupakan suatu indikasi akan berkurang-
nya jumlah mereka (Macdonald, 1984). Santiapilai dan 
Ramono (1993) menyimpulkan bahwa hutan dataran 
rendah merupakan habitat utama harimau sumatera 
dengan kepadatan 1-3 ekor per 100 km2, sedangkan 
daerah pegunungan 1 ekor per 100 km2. Namun, tingginya 
kerusakan hutan dataran rendah di Sumatera (65-80%) 
menyebabkan harimau bergerak ke atas menuju hutan 
perbukitan dan pegunungan.  

 

Gambar 2. Frekuensi perjumpaan hewan mangsa di berbagai 
habitat hutan dengan letak ketinggian geografis yang berbeda. 
 

 
Gambar 3. Frekuensi perjumpaan tanda-tanda bekas harimau 
sumatera di berbagai habitat hutan dengan letak ketinggian 
geografis yang berbeda. 
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Faktor yang mempengaruhi frekuensi perjumpaan hewan 
mangsa 

Frekuensi perjumpaan hewan mangsa sangat dipenga-
uhi faktor ekologi (letak geografi) dan tingkat ancamannya 
(perburuan dan kerusakan habitat). Ketinggian letak 
geografi dapat digunakan indikator ekologi, sedangkan 
pemukiman terdekat dan penebangan pohon masing-
masing dapat digunakan sebagai indikator perburuan dan 
kerusakan habitat. Berdasarkan uji statistik regresi 
berganda yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
frekuensi perjumpaan hewan mangsa, diperoleh hasil yang 
signifikan (P<0,05) yaitu dengan letak ketinggian geografi 
(p=0,041), jarak ke pemukiman terdekat (p=0,012) dan 
rusaknya habitat (p=0,039) (Table 2.).  

Kawasan dataran rendah yang jauh dari desa dan 
dengan penebangan pohon sedikit, tingkat perjumpaan 
hewan mangsa tinggi. Ketiga faktor ini merupakan faktor 
penting yang dapat mempenga-ruhi frekuensi perjumpaan 
mangsa. Faktor keamanan dari perburuan yang ditunjukkan 
dengan indikator jarak ke pemukiman desa menjadi faktor 
terpenting dari perjumpaan hewan mangsa (p= 0,012). Hal 
ini menunjukkan bahwa tingginya intensitas konversi hutan 
dan perburuan yang dilakukan oleh masyarakat desa 
sekitar hutan sangat mempengaruhi hewan-hewan ungulata 
yang merupakan hewan mangsa utama harimau. Hewan-
hewan tersebut dianggap sebagai hama oleh para petani 
karena masuk dan merusak ladang. Babi hutan adalah 
salah satu hewan mangsa utama harimau yang dianggap 
sebagai hama oleh para petani, sehingga seringkali diburu. 
Kawasan hutan yang dekat dengan desa mempunyai 
tekanan yang lebih besar, karena intensitas aktivitas 
manusia yang lebih tinggi (efek tepi) seperti penebangan 
pohon dan perburuan liar (Woodroffe dan Ginsberg, 1998). 

Deforestasi yang terjadi akibat penebangan pohon 
menyebabkan menurunnya biomassa vegetasi yang berarti 
juga menurunnya kualitas habitat. Penurunan kualitas 
habitat ini sangat mempengaruhi populasi hewan-hewan 
mangsa karena berkurangnya sumber pakan dan naungan 
vegetasi sebagai tempat berlindung. Sedangkan hutan 
dataran rendah lebih mendukung biomassa hewan mangsa, 
karena hutan dataran rendah mempunyai tingkat 
keragaman dan kerapatan vegetasi yang lebih tinggi 
dibandingkan hutan perbukitan dan pegunungan.  

Faktor yang mempengaruhi frekuensi perjumpaan harimau 
sumatera 

Pada penelitian ini frekuensi perjumpaan harimau diten-
tukan dengan log10 jarak ke sungai (p=0,011), perburuan 
mangsa (p=0,003) dan penebangan pohon (p=0,024) dan 
uji statistik mununjukkan hasil yang signifikan (p<0,05). 
Perjumpaan dengan tanda bekas harimau menjadi lebih 
sering di kawasan dekat sungai yang perburuan hewan 
mangsanya sedikit dan jarang penebangan pohon hutannya 
(Tabel 3).  

Faktor-faktor ekologi dan tingkah laku dapat membatasi 
sebaran harimau di Sumatera, sehingga populasi tersebut 
rentan terhadap perubahan habitat yang dilakukan 
manusia. Jarak dari sungai, perburuan mangsa, dan 
penebangan pohon merupakan tiga faktor penting yang 
mempengaruhi tingkat perjumpaan harimau. Dari ketiga 
faktor tersebut, perburuan mangsa adalah faktor yang 
paling signifikan dan mempunyai pengaruh besar terhadap 
frekuensi perjumpaan harimau (Ramakrishnan et al., 1999). 
Pernyataan ini diperkuat oleh Sunquist dan Sunquist (1989) 
serta Lynam et al. (2000) yang menyatakan bahwa harimau 
sangat tergantung pada tutupan vegetasi yang rapat, akses 
ke sumber air, dan hewan mangsa yang cukup. Penelitian 

terdahulu (Santiapilai dan Ramono, 1993; Sriyanto dan 
Rustiati, 1997) secara jelas menunjukkan adanya hubungan 
positif antara penyusutan mangsa dengan populasi 
harimau. Karena keberadaan hewan mangsa merupakan 
salah satu faktor terpenting dari komponen habitat harimau 
(Karanth dan Stith, 1999). 
 
 
Table 2. Uraian analisis regresi berganda kemelimpahan frekuensi 
perjumpaan hewan mangsa. 
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T Sig. 

Log10 Ketinggian -0,241 0,115 -0,284 -2,088  0,041
Log10 Jarak ke desa -1,802 0,693 -0,442 -2,599  0,012
Penebangan pohon  0,298 0,141  0,330  2,115  0,039
 
 
Table 3. Uraian analisis regresi berganda kemelimpahan frekuensi 
perjumpaan tanda harimau sumatera. 
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T Sig. 

Log10 Ketinggian 0,222 0,085 0,312 2,625 0,011 
Log10 Jarak ke desa -0,121 0,040 -0,367 -3,068 0,003 
Penebangan pohon -0,007 0,031 -0,280 2,323 0,024 

 
 
Perburuan mangsa secara besar-besaran yang 

dilakukan oleh manusia telah menekan jumlah hewan 
mangsa yang ada di wilayah hidup harimau. Berdasarkan 
bukti empiris tersebut diyakini bahwa penyusutan mangsa 
merupakan faktor utama pengurangan jumlah harimau di 
habitatnya. Perburuan mangsa yang dilakukan oleh 
masyarakat di TNKS umumnya menggunakan jerat. 
Banyaknya jerat yang ditemukan di kawasan TNKS 
kemungkinan juga mempengaruhi kehadiran harimau, 
karena harimau akan cenderung menghindar untuk mencari 
tempat yang lebih aman. 

Korelasi kemelimpahan harimau sumatera dengan jarak 
ke sungai adalah positif dan signifikan (p=0,011) dimana 
kemelimpahan harimau lebih tinggi dikawasan dekat alur 
sungai. Daerah dekat sungai merupakan daerah yang 
paling banyak dimanfaatkan oleh satwa liar termasuk 
hewan ungulata, karena kebutuhan terhadap air dan daerah 
dekat sungai merupakan daerah aluvial yang kaya akan 
nutrisi. Strategi predator selalu mencari tempat-tempat 
hewan mangsa berkumpul agar mudah melakukan 
penyergapan. Hewan mangsa biasanya berkumpul pada 
tempat-tempat sumber pakan yang melimpah, dimana 
daerah pinggiran alur sungai merupakan lahan yang sangat 
subur untuk jenis-jenis vegetasi yang merupakan sumber 
pakan hewan mangsa. Harimau lebih memilih kawasan 
yang dekat dengan sungai agar lebih mudah melakukan 
penyergapan terhadap hewan mangsa. Tempat-tempat di 
sekitar alur sungai mempunyai tutupan vegetasi yang rapat, 
sehingga sangat menguntungkan harimau yang memburu 
mangsanya dengan cara serangan mendadak atau 
penyergapan. Menurut Nowell dan Jackson (1996), daerah 
jelajah harimau biasanya terbatas pada daerah inti 
kawasan lindung dan menghindari daerah yang memiliki 
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kemelimpahan populasi manusia tinggi. Berkurangnya 
tutupan vegetasi yang rapat akan menyulitkan harimau 
melakukan aktifitas seperti perburuan mangsa, sehingga 
fragmentasi habitat yang terjadi akibat dari penebangan liar 
menyebabkan distribusinya menjadi terbatas.  

KESIMPULAN 

Frekuensi perjumpaan hewan mangsa antara setiap tipe 
habitat hutan secara statistik menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang nyata, walaupun cenderung lebih banyak 
dijumpai pada dataran rendah. Hewan mangsa dapat 
ditemukan menyebar di habitat hutan dataran rendah, 
perbukitan dan pegunungan. Frekuensi perjumpaan tanda 
bekas harimau sumatera antara setiap tipe habitat hutan 
menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Tanda-tanda bekas 
kehadiran harimau sumatera dapat dijumpai merata di 
semua habitat hutan dataran rendah, perbukitan, dan 
pegunungan. Faktor jarak dari tempat pemukiman adalah 
faktor terpenting yang mempengaruhi frekuensi perjumpaan 
hewan mangsa. Daerah yang jauh dari pemukiman 
mempunyai frekuensi perjumpaan hewan mangsa yang 
tinggi. Letak habitat hutan yang berdekatan dengan alur 
sungai, habitat hutan yang aman dari perburuan binatang 
dan bebas dari penebangan pohon merupakan lokasi yang 
sering terdapat tanda-tanda bekas kehadiran harimau. Di 
antara ketiga faktor tersebut, perburuan hewan mangsa 
adalah faktor terpenting yang mempengaruhi frekuensi 
perjumpaan tanda bekas harimau sumatera. Daerah 
dengan perburuan hewan mangsa yang sedikit mempunyai 
frekuensi perjumpaan tanda bekas kehadiran harimau yang 
tinggi. 
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ABSTRACT 

Natural ecosystem forest of Bedugul-Pancasari represents an area which located in Tabanan regency, Bali province. This ecosystem area 
consist of eight laid orchard at strategic area so that do not deny by many society forest exploit variety involve residing in the area. This 
research aimed to get the information about variance factors that influence the extraction of nature resources by the village and also to 
know the respondent characteristic. The result from frequency distribution table showed the age of respondent 20-35 (45%) was the 
biggest group which taken the forest biodiversities around Bedugul-Pancasari forest. The respondent who taken the biggest forest 
biodiversity has income from 50,000-185,000 rupiahs (42%) and 82% as a farmer. The age, the distance between house and forest, and 
the number of family member variables influenced the respondents to take the forest biodiversities. The Cramer’s V value for each variable 
is 0.592, 0.691 and 0.723 that indicated there was correlation. 
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PENDAHULUAN 

Hutan merupakan salah satu modal negara Indonesia 
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan 
hutan yang tidak terkontrol selama lebih dari tiga 
dasawarsa telah mengakibatkan kerusakan hutan yang 
sangat besar. Pada tahun 2004 kerusakan hutan mencapai 
3,8 juta ha per tahun, atau berarti 7,2 ha per menit. Pada 
tahun yang sama. Worl Research Institute menyatakan luas 
tutupan hutan di Indonesia seluas 130 juta ha, sebanyak 
72% telah hilang. Kerusakan hutan juga terjadi pada hutan 
kemasyarakatan (HKM), yang berada sekitar 10 km dari 
tepi wilayah hutan (Yusnawati, 2004). 

Kawasan hutan Bedugul-Pancasari terletak di 
kabupaten Tabanan, propinsi Bali. Wilayah hutan ini terdiri 
dari beberapa kawasan hutan, cagar alam, dan taman 
wisata alam. Tipe hutan di sebagaian besar hutan ini 
adalah hutan hujan tropis pegunungan (dataran tinggi) yang 
dicirikan dengan curah hujan yang tinggi, kondisi kawasan 
yang selalu basah dengan keragaman jenis tumbuhan yang 
relatif tinggi. Jenis tumbuhan yang banyak dijumpai adalah 
Ficus indica L, Engelhardia spicata Bl, dan Litsea velutina 
Boerl (Anonim, 2000, 2004). 

Kondisi hutan di wilayah Bedugul-Pancasari, menjadi 
sangat penting untuk dijaga kelestariannya karena memiliki 

dampak secara nasional maupun regional yang menjadi 
buffer bagi kegiatan pariwisata. Pemanfaatan hutan oleh 
masyarakat sekitarnya menjadi hal yang sangat penting 
karena potensi keanekaragaman hayati dan dampaknya 
bagi ekosistem lain, termasuk ekosistem danau yang 
menjadi salah satu andalan pariwisata di daerah Bedugul. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sekitar hutan 
dalam mengeksploitasi hutan menjadi hal yang penting 
untuk diketahui sebagai upaya menjaga kelestarian hutan 
dan meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan 
pengelolaan kelestarian hutan bagi masyarakat sasaran. 

Kawasan konservasi hutan alami Bedugul-Pancasari 
termasuk kawasan hutan yang dekat dengan rumah pen-
duduk, yang sangat rawan dimanfaatkan oleh masyarakat 
sekitarnya secara berlebihan yang pada akhirnya meng-
akibatkan kerusakan secara perlahan-lahan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi pengambilan sumberdaya hayati oleh masyarakat 
sekitar hutan dan mengetahui karakteristik responden. 
Selain itu penelitian ini dilakukan sebagai langkah awal 
dalam pengelolaan sumberdaya hutan, khususnya di 
daerah sekitar kawasan hutan Bedugul-Pancasari.  

BAHAN DAN METODE 

Area penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Maret 2006, 

Lokasi pengambilan contoh dalam melihat karakteristik 
responden yang memanfaatkan sumberdaya hutan dipilih 
lima dusun secara purposif, yaitu: Candikuning, Batu Sese, 
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Bukit Catu, Pemuteran, dan Dasong. Pemilihan ini 
didasarkan pada kedekatan kelima dusun tersebut dengan 
wilayah hutan sekitar Bedugul-Pancasari, kabupaten 
Tabanan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bukan 
merupakan keseluruhan dari populasi, oleh sebab itu di-
lakukan pengambilan contoh. Metode pengambilan contoh 
(sampel) dilakukan dengan pendekatan nonprobability 
sampling dengan metode purposive sampling. Metode ini 
menjadi satu-satunya alternatif yang cocok karena tidak 
adanya sample frame yang jelas. 

Lestari (2004) menyatakan bahwa ukuran minimum 
sampel yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian 
yang menggunakan metode deskriptif-korelasional, minimal 
adalah 30 subjek. Pada penelitian ini diambil contoh atau 
responden sebanyak 64 orang dengan pertimbangan 
adanya keterbatasan waktu dan biaya. 

Analisis data 
Metode analisis data yang digunakan meliputi: analisis 

deskriptif dan analisis strength of association (kekuatan 
asosiasi) (Rangkuti, 2003). Metode analisis deskriptif 
bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah 
berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa 
sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode ini juga 
bertujuan menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu 
pada saat berlangsungnya proses penelitian (Lestari, 
2004). Data primer yang telah dikumpulkan melalui 
kegiatan wawancara secara langsung dengan masyarakat 
yang memanfaatkan hutan, kemudian ditabulasikan dalam 
sebuah tabel distribusi frekuensi. 

Penggunaan tabel distribusi frekuensi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas dalam menganalisis perilaku dan 
karakteristik responden. Tabulasi dalam tabel distribusi 
frekuensi, mengikuti aturan Struge (Ramanathan, 1997; 
Cooper, 1995), dimana mensyaratkan bahwa panjang 
interval kelas harus sama, dirumuskan dengan:  

 
k = 1 + 3,3 log n 
 
n = jumlah contoh; k = jumlah kelas interval 
 
Panjang kelas interval (p) ditentukan dengan rumus: 

k
Rp =

 
R = rentang 
 
Panjang rentang ditentukan dengan rumus:  
 
R= Xn-Xi 
 
Xn = Nilai data terbesar; Xi = Nilai data terendah 

Analisis strength of association  
Analisis ini akan memperlihatkan apakah variabel tidak 

bebas yang ada dalam contingency table mempunyai 
keterkaitan yang erat atau berhubungan nyata dengan 
variabel bebasnya. Alat analisis yang digunakan berupa 
analisis Cramer’s V yang merupakan analisis pengukuran 
untuk strength of association antara dua variabel. Analisis 
Cramer’s V lebih sesuai untuk bentuk tabel yang memiliki 
lebih dari dua kolom dan dua baris (Nazir, 1988) 
dirumuskan sebagai berikut:  

Cramer’s V = 1

2

−l
X

 
 

X2= Nilai Chi square 
l = Jumlah kolom atau baris terbesar 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memahami karakteristik dan perilaku masyarakat yang 
menggunakan hutan, atau masyarakat yang mengambil 
sumberdaya hutan untuk kehidupan sehari-hari merupakan 
informasi yang sangat bermanfaat dan penting bagi sebuah 
lembaga pengambil kebijakan dalam menyusun strategi 
pengelolaan hutan sebagai usaha menciptakan kelestarian 
hutan. 

Lestari (2004), menyatakan bahwa ada tiga pendekatan 
yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik, 
yaitu: pendekatan geografis, sosiografis, dan psikografis. 
Berdasarkan pendekatan tersebut diperoleh data primer 
dan hasil analisis yang memperlihatkan bahwa responden 
yang menyatakan memanfaatkan sumberdaya hayati 
sebanyak 50 responden, sedangkan 14 responden 
menyatakan tidak mengambil sumberdaya hayati yang 
berada di dalam hutan (missing). Responden yang tidak 
memanfaatkan sumberdaya hayati (SDH) dalam 
pengambilan kayu bakar dan rumput umumnya tidak 
memiliki ternak dan lokasi rumahnya jauh dengan hutan. 
Disamping itu, pemanfaatan kayu bakar dinilai kurang 
ekonomis serta memerlukan waktu serta proses yang lebih 
lama. Statistik jumlah responden yang memanfaatkan 
sumberdaya hutan diperlihatkan pada Tabel 1. 

Analisis frekuensi usia terhadap responden yang me-
manfaatkan sumberdaya hayati hutan paling besar berada 
pada kisaran usia 20-27 tahun dan 28-35 tahun yang men-
capai 24%, sedangkan rentang usia 68-75 hanya sebesar 
2% (Tabel 2.). Hal ini dapat disebabkan, dalam pengam-
bilan sumberdaya hayati hutan masyarakat perlu berjalan 
jauh dan beban yang harus dibawa cukup berat. Kondisi ini 
memerlukan kondisi tubuh yang relatif baik. Karakteristik 
responden berdasarkan tingkat pendidikan memperlihatkan 
jumlah terbesar responden yang mengambil sumberdaya 
hayati hutan adalah berpendidikan SD (32%). Hasil analisis 
memperlihatkan pada tingkat pendidikan yang rendah (tidak 
tamat SD dan tamat SD) sebanyak 78% memanfaatkan 
sumberdaya hayati hutan (Tabel 3). Rendahnya tingkat 
pendidikan ikut menyebabkan rendahnya keterampilan 
masyarakat. Dengan sebagain besar berada pada kisaran 
umur produktif, kegiatan pengambilan sumberdaya hutan 
juga dijadikan sebagai mata pencaharian. Tingkat 
pendidikan yang rendah menjadikan mereka yang berada 
pada golongan usia produktif tidak dapat diserap dalam 
lapangan pekerjaan formal. 

Berdasarkan data primer pendapatan dari responden 
yang memanfaatkan sumberdaya hayati hutan memper-
lihatkan data tersebar pada rentang pendapatan 50.000-
185.000 (42%) dan rentang 186.000-321.000 (22%) (Tabel 
4.). Kondisi pendapatan yang rendah menjadi salah satu 
penyebab mereka mengambil sumberdaya hayati hutan 
(khususnya kayu bakar) sebagai sarana memasak. Hal ini 
diperparah dengan kenaikan BBM pada tahun 2005, 
sehingga banyak responden yang mengalihkan konsumsi 
minyak tanah ke kayu bakar. Umumnya responden mencari 
kayu bakar dua kali lebih banyak setelah terjadi kenaikan 
BBM dibandingkan sebelumnya. Sumberdaya hayati yang 
diambil tidak hanya terbatas kayu bakar, namun juga jenis 
tanaman yang dapat diperjualbelikan, Bedugul merupakan 
salah satu sentra penjualan berbagai tanaman hias, dan 
tidak sedikit yang berasal dari keanekaragaman hutan 
sekitar wilayah Bedugul-Pancasari. 
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Tabel 1. Statistik jumlah responden yang memanfaatkan 
sumberdaya hutan. 
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N Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
 Missing 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
 
 
Tabel 2. Distribusi frekuensi usia. 
 Freq. % Valid% Cum% 
Valid 20-27 12 18,8 24,0 24,0 
 28-35 12 18,8 24,0 48,0 
 36-43 10 15,6 20,0 68,0 
 44-51 8 12,5 16,0 84,0 
 52-59 3 4,7 6,0 90,0 
 60-67 4 6,3 8,0 98,0 
 68-75 1 1,6 2,0 100,0 
 Total 50 78,1 100,0  
Missing System 14 21,9   
Total  64 100,0   
 
 
Tabel 3. Distribusi frekuensi pendidikan. 
  Freq. % Valid% Cum% 
Valid Tidak tamat SD 16 25,0 32,0 32,0 
 SD 23 35,9 46,0 78,0 
 SMP-SMA 10 15,6 20,0 98,0 
 D1-S1 1 1,6 2,0 100,0 
 Total 50 78,1 100,0  
Missing System 14 21,9   
Total  64 100,0   

 
Tabel 4. Distribusi frekuensi pendapatan. 
 
  Freq. % Valid% Cum% 
Valid 50000-185000 21 32,8 42,0 42,0 
 186000-321000 11 17,2 22,0 64,0 
 322000-457000 3 4,7 6,0 70,0 
 458000-593000 9 14,1 18,0 88,0 
 594000-729000 3 4,7 6,0 94,0 
 730000-865000 2 3,1 4,0 98,0 
 866000-1001000 1 1,6 2,0 100,0 
 Total 50 78,1 100,0  
Missing System 14 21,9   
Total  64 100,0   
 
Tabel 5. Distribusi frekuensi anggota keluarga yang ikut mengambil 
sumberdaya hutan. 
   Freq % Valid% Cum% 
Valid Bapak 14 21,9 28,0 28,0 
 Ibu 7 10,9 14,0 42,0 
 Bapak+Ibu 26 40,6 52,0 94,0 
 Bapak+Ibu+Anak 3 4,7 6,0 100,0 
 Total 50 78,1 100,0  
Missing System 14 21,9   
Total  64 100,0   
 
 
Tabel 6. Distribusi frekuensi jenis sumberdaya hutan yang diambil. 
 
  Freq % Valid% Cum% 
Valid Kayu bakar 14 21,9 28,0 28,0 
 Rumput 2 3,1 4,0 32,0 
 Kayu bakar+rumput 26 40,6 52,0 84,0 
 Kayu bakar, 

rumput+lainnya 
8 12,5 16,0 100,0 

 Total 50 78,1 100,0  
Missing System 14 21,9   
Total  64 100,0   

 
Tabel 7. Distribusi frekuensi jarak. 
  Freq. % Valid% Cum% 
Valid 0,5-0,9 3 4,7 6,0 6,0 
 1-1,4 22 34,4 44,0 50,0 
 1,5-1,9 0 0 0 50,0 
 2-2,4 18 28,1 36,0 86,0 
 2,5-2,9 3 4,7 6,0 92,0 
 3-3,4 3 4,7 6,0 98,0 
 3,5-3,9 1 1,6 2,0 100,0 
 Total 50 78,1 100,0  
Missing System 14 21,9   
Total  64 100,0   

Tabel 8. Distribusi frekuensi domisili 
   Freq. % Valid % Cum% 

Valid Dasong 11 17.2 22.0 22.0 
  candi kuning 14 21.9 28.0 50.0 
  bukit catu 8 12.5 16.0 66.0 
  batu sesa 5 7.8 10.0 76.0 
  Pemuteran 12 18.8 24.0 100.0 
  Total 50 78.1 100.0 

Missing System 14 21.9 
Total   64 100.0 

Tabel 9. Distribusi frekuensi lokasi hutan 
Freq. % Valid % Cum % 

Valid Kbnraya 11 17.2 22.0 22.0 
bukit tapak 5 7.8 10.0 32.0 
Bukit pohen 23 35.9 46.0 78.0 
kebun raya+ 
bkt tapak 

5 7.8 10.0 88.0 

Lainnya 6 9.4 12.0 100.0 
Total 50 78.1 100.0   

Missing System 14 21.9     
Total 64 100.0     
 
Tabel 10. Distribusi frekuensi jumlah tanggungan keluarga 

Freq. %t Valid % Cum%  
Valid 2 7 10.9 14.0 14.0 

3 14 21.9 28.0 42.0 
4 16 25.0 32.0 74.0 
5 8 12.5 16.0 90.0 
7 2 3.1 4.0 94.0 
8 3 4.7 6.0 100.0 
Total 50 78.1 100.0 

Missing System 14 21.9 
Total 64 100.0 
 
Tabel 11. Distribusi frekuensi jenis pekerjaan 

Freq. % Valid % Cum % 
Valid Petani 41 64.1 82.0 82.0 

  Pedagang 5 7.8 10.0 92.0 
  Lainnya 4 6.3 8.0 100.0 
  Total 50 78.1 100.0 

Missing System 14 21.9 
Total 64 100.0 
 

Berdasarkan data primer dan hasil analisis perilaku 
responden diketahui bahwa pasangan suami istri yang 
terlibat langsung mencari sumberdaya hutan sebesar 52%, 
sedangkan 28% menyatakan bahwa hanya suami yang 
mencari sumberdaya di hutan. Pola yang menyertakan 
anak dalam mengambil sumberdaya hutan hanya sebesar 
6% (Tabel 5.). Hal ini terjadi karena jenis pekerjaan 
responden sebagian besar petani, dimana pada saat 
responden pergi ke ladang sekaligus mencari sumberdaya 
di hutan. Kecilnya persentase yang menyertakan anak 
disebabkan anak-anak bersekolah pada hari-hari biasa.  

Jenis sumberdaya hutan yang paling banyak diambil 
oleh masyarakat sekitar hutan adalah kayu bakar dan 
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rumput yang mencapai 52% (Tabel 6.). Kondisi ini 
disebabkan kenaikan harga BBM yang menyebabkan 
meningkatnya kebutuhan kayu bakar karena adanya 
pengalihan konsumsi minyak tanah ke arah kayu bakar. 
Tingginya pencarian rumput disebabkan sebagian besar 
responden memiliki ternak sapi. Sedangkan pola konsumsi 
yang hanya mengambil kayu bakar (28%) memperlihatkan 
bahwa pola penggunaan kayu bakar sebagai sarana 
pengganti minyak tanah ataupun gas cukup besar. 
Sebagian besar responden yang memanfaatkan hutan 
berada pada kisaran pendapatan yang rendah, sehingga 
kenaikan harga minyak tanah akan menyebabkan 
pergeseran pola konsumsi ke kayu bakar yang lebih besar. 

Sumardjani (2007), menyatakan, pemanfaatan kayu 
bakar akan dapat megurangi subsidi pemerintah dalam 
pemenuhan subsidi minyak tanah. Namun, pengelolaan 
hutan untuk keperluan pemenuhan kayu bakar harus 
dengan managemen yang baik. Pemerintah juga harus 
menyiapkan sistem jaringan distribusi dan pemasaran kayu 
bakar secara nasional, agar memudahkan semua orang 
untuk menggunakan kayu bakar. Pemanfaatan kayu bakar 
juga harus disertai dengan introduksi teknologi dalam 
pemanfaatannya, sehingga konsumsi kayu bakar dapat 
dikurangi yang secara langsung akan mengurangi 
intensitas masyarakat untuk mengambil kayu bakar di hutan 
(Anonim, 2007). 

Dari lima dusun yanng dipilih sebagai contoh untuk 
melihat hubungan masyarakat sekitarnya dalam 
pemanfaatan sumberdaya hutan, terlihat bahwa sebanyak 
22 responden (44%) menuju hutan di sekitarnya pada jarak 
1-1,4 km (Tabel 7.). Jika dilihat dari sisi geografis antara 
lima dusun yang dijadikan contoh, hasil analisis 
memperlihatkan bahwa penduduk akan mencari 
keanekaragaman hayati di hutan yang berdekatan dengan 
dusunnya dan tidak berusaha mencari di hutan lain yang 
berjauhan dengan dusunnya. Pola penyebaran dalam 
mencari sumberdaya hutan memperlihatkan bahwa 
penduduk Candikuning yang berdekatan dengan Kebun 
Raya Bali, memanfaatkan Kebun Raya Bali sebagai tempat 
mencari sumberdaya hutan.  

Frekuensi terbesar dari penduduk yang mencari 
sumberdaya hutan berasal dari wilayah candikuning, 
mencapai 21.9% (Tabel 8). Hal ini dikarenakan desa ini 
merupakan desa terdekat dari kegiatan pariwisata, serta 
merupakan sentra wilayah penjualan tanaman hias. 
Sementara wilayah hutan yang paling banyak diambil 
sumberdaya hutannya adalah wilayah kebun raya, bukit 
tapak serta bukit pohen (Tabel 9.) Ketiga wilayah ini 
merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan 
desa, serta mmpunyai jarak yang paling dekat dengan 
desa. 

Jumlah tanggungan dalam satu keluarga 
memperlihatkan bahwa dalam satu keluarga dengan jumlah 
tanggungan sebanyak 4 orang mempunyai proporsi 
terbesar untuk mengambil sumberdaya hutan. Hal ini juga 
didasarkan sebagian besar responden memiliki jumlah 
tanggungan sebanyak 4 orang (Tabel 10). Sebagaian besar 
respondn yang mengambil sumberdaya hutan memiliki 
profesi sebagai petani (64.1%) Tabel 11. Hasil wawancara 
memperlihatkan bahwa kecenderungan mereka mengambil 
sumberdaya hutan juga disebabkan lokasi pertanian yang 
berdkatan dengan hutan, sehingga lebih mudah untuk 
mengambil sumberdaya hutan.    

Analisis strength of association 
Analisis kekuatan asosiasi ini digunakan dalam melihat 

keterkaitan atau kekuatan antara dua variabel. Keterkaitan 

antara variabel bebas yang dipengaruhi variabel tidak 
bebasnya dianalisis dengan analisis Cramer’s V. Analisis ini 
menilai apakah variabel bebas akan mempengaruhi 
variabel tidak bebas secara nyata, atau pengambilan 
sumberdaya hutan oleh masyarakat hanya dipengaruhi oleh 
faktor budaya yang selama ini sudah menjadi pola, 
sehingga variabel-variabel bebasnya tidak berpengaruh 
dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan atau 
mengambil sumberdaya hutan. Variabel tidak bebas dalam 
penelitian ini berupa sumberdaya hutan yang diambil oleh 
masyarakat, sedangkan variabel bebasnya berupa usia, 
pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan dalam 
keluarga dan jarak tempat tinggal sampai ke hutan. 

Analisis Cramer’s V pada Tabel 12. memperlihatkan 
bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan tidak memiliki 
hubungan yang nyata dalam mendorong responden untuk 
mengambil sumberdaya hutan. Variabel yang berperan 
mendorong responden untuk mengambil sumberdaya hutan 
adalah usia, jumlah tanggungan keluarga dan jarak. Tabel 
frekuensi usia memperlihatkan bahwa rentang usia 20-35 
tahun paling banyak memanfaatkan hutan, sehingga 
berdasarkan analisis Cramer’s V ini terdapat hubungan 
yang kuat antara sumberdaya hutan yang diambil 
responden dengan kelompok usia 20-35 tahun. Kondisi ini 
juga terkait dengan jumlah tanggungan keluarga yang 
umumnya kecil. 

 
Tabel 12. Kekuatan asosiasi sumberdaya hutan yang diambil 
terhadap variabel tidak bebasnya. 
 
Variabel tidak bebas Cramer’s V 
Usia 0,592 * 

Pendidikan 0,236 
Pendapatan 0,252 
Jumlah tanggungan dalam keluarga 0,723** 
Jarak 0,691* 
*  = nyata dengan kesalahan 1% 
** = nyata dengan kesalahan 5% 
 

Variabel jarak juga menunjukkan kekuatan untuk 
mempengaruhi responden dalam memanfaatkan sumber-
daya hutan, dengan nilai Cramer’s V sebesar 0,691, Hal ini 
mengindikasikan terdapat hubungan antara jarak dengan 
pengambilan sumberdaya hutan, jika jarak rumah ke hutan 
semakin jauh, maka pengambilan sumberdaya hutan akan 
berkurang. Tingkat pengambilan sumberdaya hutan 
terbanyak berada pada jarak 1-1,4 km, sedangkan untuk 
jarak 0,5-0,9 km lebih rendah disebabkan sedikitnya rumah 
pada jarak kurang dari 1 km dari hutan. 

 
 
 

Cagar biosfer 
Berdasarkan hasil analisis perilaku responden dalam 

pemanfaatan hutan alami Bedugul-Pancasari tersebut, 
maka perlu dibentuk suatu kawasan buffer untuk 
melindungi keanekaragaman kawasan hutan Bedugul-
Pancasari. Pembentukan cagar biosfer dapat menjadi salah 
satu bentuk perlindungan sekaligus penyangga, yang 
secara langsung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
sekitar hutan. Cagar biosfer yang lebih dari sekedar 
kawasan lindung, tujuannya agar pada kawasan tersebut 
dapat dijaga kelestarian dan keanekaragaman hayatinya 
melalui perlindungan penuh dan ketat seperti umumnya 
pada suatu cagar alam (buffer). Kegiatan manusia berupa 
pemanfaatan sumberdaya alam dikendalikan dengan ketat, 
namun kegiatan ilmiah seperti pemantauan jangka panjang 
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atau praktek pengelolaan berprinsip keseimbangan ekologi 
masih dapat dilakukan (Darnaedi dkk., 2005). 

Cagar biosfer merupakan kawasan ekosistem daratan 
dan pesisir/laut, yang secara internasional diakui berada di 
dalam kerangka Program Manusia dan Biosfer dari 
UNESCO (Statutory Framework of the World Network, of 
Biosphere Reserves-Kerangka Hukum Jaringan Cagar 
Biosfer Dunia). Secara fisik, cagar biosfer harus terdiri atas 
tiga elemen, yaitu: satu atau lebih zona inti, yang 
merupakan kawasan dilindungi bagi konservasi 
keanekaragaman hayati, pemantauan ekosistem yang 
mengalami gangguan, dan melakukan kegiatan penelitian 
yang tidak merusak dan kegiatan lainnya yang berdampak 
rendah (seperti pendidikan); zona penyangga yang 
ditentukan dengan jelas, yang biasanya mengelilingi atau 
berdampingan dengan zona inti, dan dimanfaatkan bagi 
kegiatan-kegiatan kerjasama yang tidak bertentangan 
secara ekologis, termasuk pendidikan lingkungan, rekreasi, 
ekoturisme dan penelitian terapan dan dasar; zona transisi 
atau zona peralihan, yang dapat berisi kegiatan pertanian, 
pemukiman dan pemanfaatan lain, dimana masyarakat 
lokal, lembaga manajemen, ilmuwan, lembaga swadaya 
masyarakat, masyarakat adat, pemerhati ekonomi dan 
pemangku kepentingan lain bekerjasama untuk mengelola 
dan menyeimbangkan sumberdaya secara berkelanjutan, 
Pengaturan kepemilikan juga bermacam-macam. Zona inti 
cagar biosfer kebanyakan merupakan tanah negara, tetapi 
dapat juga dimiliki secara pribadi atau milik organisasi non 
pemerintah. Dalam banyak hal, zona penyangga 
merupakan milik perseorangan atau masyarakat tertentu, 
dan kondisi ini pada umumnya ditemukan pula pada daerah 
transisi (Anonim, 2006, 2006a).  

Secara singkat, cagar biosfer harus dapat melestarikan 
dan menghasilkan nilai-nilai alami dan budaya melalui 
pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah, sesuai dengan kreativitas budaya dan diterapkan 
secara berkelanjutan. Disamping itu, pembentukan cagar 
biosfer harus mengacu pada kondisi sosial, sebagai upaya 
menghindari terjadinya konflik. Pemahaman sosial ini harus 
didukung dengan pengetahuan tentang spesifikasi 
sosiologis sistem sosial yang dihadapi. Secara teoritis 
konsep sosiologis yang dimaksud meliputi: konsep 
masyarakat (society), tujuan sosial (social goals), sistem 
sosial (social system), ordo sosial (social order), siklus 
sosial (social cycle), dan aliran sumberdaya (resource flow) 
(Parker, 1992; Bjoerkqvist, 1997). 

KESIMPULAN 

Analisis tabel distribusi frekuensi memperlihatkan 
bahwa usia responden 20-35 tahun (48%) merupakan 
golongan usia terbesar dalam mengambil sumberdaya 
hutan. Rentang pendapatan masyarakat yang 
memanfaatkan hutan paling besar berkisar Rp. 50.000-
85.000 (42%), dan sebanyak 82% berprofesi sebagai 
petani. Responden terbesar yang mengambil sumberdaya 

hutan memiliki tanggungan keluarga pada rentang 2-5 
orang (90%). Pola perilaku responden dalam mengambil 
sumberdaya hutan memperlihatkan bahwa pengambilan 
umumnya dilakukan secara bersamaan antara suami dan 
istri (52%), dengan pengambilan sumberdaya hutan 
terbesar berupa kayu bakar dan rumput secara bersamaan 
dengan proporsi mencapai 52%. Sebanyak 50% responden 
memanfaatkan hutan dalam rentang jarak 0,5-1,4 km dari 
rumah, dan semakin menurun dengan bertambahnya jarak. 
Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat 
mengambil sumberdaya hutan di sekitar wilayah dusunnya. 
Pengambilan sumberdaya hutan terbanyak berupa kayu 
bakar dan rumput secara bersamaan yang mencapai 
40,6%. Analisis kekuatan asosiasi menunjukkan hanya tiga 
variabel bebas yang mempengaruhi komposisi sumberdaya 
hutan yang diambil, masing-masing dengan nilai Cramer’s 
V adalah: usia (0,592), jarak rumah sampai ke hutan 
(0,691), dan jumlah tanggungan keluarga (0,723). 
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ABSTRACT 
 

The impact of CPO (Crude Palm Oil) dock activity in Mentaya River of Central Borneo caused degradation of ecosystem, particularly on 
both mangrove and macrozoobenthos community. One of methods used for monitoring of ecosystem degradation was to determine 
species that were still survive under the polluted conditions. These survival species were assumed to synthesize alloenzyme that can be 
used as indicator. Alloenzyme was synthesized as an effort of adaptation processes toward environmental pressures caused by CPO spill 
on Mentaya River. Alloenzyme would be expressed as phenotypic and  genotypic adaptation processes or phenotypic plasticity. Research 
was carried out, consisted of field research included collecting sample and environmental data (oil content, temperature,  pH, electric 
conductivity and redox potential), and laboratory research included series analysis of water quality (DO, BOD, COD, pH, TSS, TDS) and 
also alloenzyme content of  Soneratia caseolaris L. and Macrobrachium rosenbergii de Man. The alloenzyme of root and leaves mangrove 
and prawn’s hepatopancreas was analyzed using Spencer starch gel  electrophoresis modified method of exposed on sucrose solution. 
Separated components of alloenzyme were detected by special staining for Esterase isozyme. The results revealed that Soneratia 
caseolaris L. and Macrobrachium rosenbergii de Man were   bioindicator organisms for the polluted site by oil spills from CPO loading 
activities. The polluted river water by oil spill from CPO activities decreased redox potential, DO, increased oil content, DHL, water 
temperature, pH sediment, pH water, TDS, BOD, COD, TSS. Gel electrophoretical analysis demonstrated that Mangrove Soneratia 
caseolaris  synthesized alloenzyme consisted of complex enzymes such as EST in its root and leave cells. Those enzymes were nearly 
similar to those of  Macrobrachium rosenbergii. The oil spill from CPO have ester bonding so its  adaptation mechanism with release 
Esterase isozyme to hodrolysis process. The  similar component of the isozyme are promising enzyme used as a tool for  biomonitoring 
and an effective methods for detection of early river ecosystem  degradation. 

© 2008 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta 

Key words: CPO, Isozym   

PENDAHULUAN 

Daerah muara sungai yang merupakan daerah transisi 
antara lingkungan air tawar dan asin rentan terhadap 
perubahan lingkungan. Pembangunan dermaga CPO 
(crude palm oil) minyak kelapa sawit (Elaeis guineensis 
Jacq.) di muara sungai Mentaya, Kalimantan Tengah 
memberikan dampak negatif terhadap keberadaan 
komunitas mangrove maupun makrozoobentos. Minyak 
sawit merupakan bahan baku oleokimia karena 
mengandung lemak alkohol, metil ester, dan asam lemak. 
Minyak CPO terdiri dari fraksi padat yang merupakan asam 
lemak jenuh (miristat 1%; palmitat 45%; stearat 4%) serta 
fraksi cair merupakan asam lemak tidak jenuh (oleat 39%; 
linoleat 11%). CPO Indonesia mempunyai kualitas rendah 
karena hampir 90% tidak mengandung β karoten (C40H56 
BM:536,85) yang larut dalam minyak dan menyebabkan 

warna kuning/jingga. CPO diekstrak dari daging buah 
(mesokarp). Sifat fisik CPO adalah warna orange/jingga, 
bau khas, bentuk pasta, kadar air: 3,7589x10-3 mL/g CPO, 
indeks bias 1,4692, massa jenis 0,8948 g/mL dengan 
kelarutan pada eter dan cukup larut dalam aseton, sedikit 
larut dalam etanol dan tidak larut dalam air payau akan 
mengalami proses adaptasi dengan lingkungan estuarin 
(Deffense, 1985). 

Keberadaan mangrove yang paling menonjol dan tidak 
dapat digantikan oleh ekosistem lain adalah kedudukannya 
sebagai mata rantai yang menghubungkan kehidupan 
ekosistem laut dan ekosistem daratan. Makrozoobentos 
merupakan salah satu bagian dari mata rantai tersebut. 
Mangrove maupun makrozoobentos merupakan komponen 
biotik estuarin yang sangat strategis untuk dijadikan 
bioindikator pencemaran karena memiliki daya adaptasi 
terhadap dampak pencemaran tumpahan CPO yang terjadi. 
Adaptasi yang terjadi kemungkinan karena kemampuannya 
dalam mensintesis isozim sebagai salah satu mekanisme 
pertahanan diri terhadap bahan pencemar tersebut. 

Bioindikator adalah kelompok atau komunitas 
organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya 
atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi 
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lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai satu 
petunjuk atau uji kuantitatif. Isozim dapat mengakibatkan 
proses transkripsi dalam gen yang berbeda sehingga dapat 
menyebabkan terjadinya modifikasi pada proses translasi, 
serta dapat menyebabkan ekspresi dari struktur morfologi 
yang berbeda. Dinamika isozim terjadi seiring dengan 
dinamika gen, sehingga sangat beralasan apabila dinamika 
isozim digunakan untuk menentukan perubahan lingkungan 
khususnya yang mengarah pada degradasi ekosistem. 
Mutansi atau perubahan pada tingkat gen pada dasarnya 
terjadi karena perubahan lingkungan, sehingga dinamika 
isozim sangat berarti dalam mendeteksi terjadinya mutansi 
secara lebih dini dan akurat dibandingkan menggunakan 
pengamatan secara visual. Menurut Singer dan Berg (1991) 
wujud ekspresi gen pada organisme adalah protein, 
polipeptida ini terbentuk melalui rangkaian proses 
transkripsi dan translasi. Badel dan Tatum (1963) 
mengemukakan hipotesis mengenai keterkaitan antara gen 
dan enzim, yaitu one gene one enzyme yang kemudian 
berkembang menjadi one gene one polypeptide, karena 
enzim merupakan protein yang tersusun oleh polipeptida, 
maka sifat-sifat protein juga melekat pada enzim. Wiseman 
(2000) menyatakan bahwa biomonitoring seharusnya 
ditunjukkan dengan perubahan pada tingkat molekuler 
sebagai biomarker sehingga dapat diperlakukan sebagai 
bioindikator.  

Dengan mengetahui keanekaragaman isozim maka 
akan semakin besar kemungkinan mengetahui proses 
dinamika struktur komunitas dalam ekologi yang dapat 
digunakan untuk memonitoring proses degradasi 
ekosistem. Sungai Mentaya, Kalimantan Tengah yang saat 
ini dijadikan pusat transportasi perairan serta industri hulu 
sangat rawan terhadap proses degradasi ekosistem akibat 
pencemaran tumpahan minyak CPO, sehingga perlu 
penelitian untuk mencegah sedini mungkin terjadinya 
degradasi ekosistem tersebut. Kovacs (1992) menyebutkan 
bahwa makrozoobentos dapat dijadikan organisme 
indikator karena mempunyai sifat spesifik terhadap 
perubahan kualitas air. Makrozoobentos yang migrasi 
karena terbawa aliran air dari hulu sungai ke estuarin 
mengalami proses adaptasi dengan lingkungan estuarin. 
Dinamika sedimen akibat terjadi akumulasi material yang 
terbawa oleh aliran sungai juga secara tidak langsung 
mempengaruhi pola adaptasi mangrove itu sendiri. Hal 
inilah yang dapat diasumsikan timbulnya variasi alloenzim 
sehingga pada tingkat degradasi ekosistem dapat dideteksi 
dari dinamika isoenzimnya. Menurut Ives et al. (1999) 
timbulnya variasi dalam suatu populasi tergantung pada 
sensitifitasnya terhadap fluktuasi perubahan lingkungan, 
yakni interaksi antar spesies yang ada. Setiap spesies akan 
menunjukkan efek yang berbeda dalam menanggapi suatu 
kompetisi, dan biodiversitas yang meningkat pada suatu 
komunitas akan sangat mendukung terwujudnya stabilitas 
komunitas tersebut. Bioindikator adalah kelompok atau 
komunitas organisme yang saling berhubungan, yang 
keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan 
dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat 
digunakan sebagai satu petunjuk atau uji kuantitatif 
(Ellenberg, 1991). Struktur komunitas organisme perairan 
dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia air, antara lain: 
kecepatan arus, padatan tersuspensi, suhu air, DO, pH, 
BOD dan amoniak (Hellawell, 1986). Biomonitoring dengan 
menggunakan parameter kualitas air dan dinamika struktur 
komunitas mangrove dan makrozoobentos melalui kajian 
elektromorf isozim sangat efektif apabila dilakukan secara 
sinergis  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di daerah muara Sungai 
Mentaya, Kalimantan Tengah. Penelitian lapangan ini 
membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun, dilanjutkan uji 
laboratorium terhadap variasi isozim esterase di PAU 
Bioteknologi UGM Yogyakarta. 

Bahan dan alat 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

bahan kimia untuk analisis kualitas air, yaitu: pH stick 
(Merck), larutan MnSO4, KOH-KJ, H2SO4 pekat, Na2S2O3 
0,025 N. Alat yang digunakan meliputi aerator dan perleng-
kapannya, saringan udang dari nilon, modifikasi alat 
pengambil cuplikan sedimen (Eijkman grab), botol akua 
volume 500 mL untuk sampling air; pengukur potensial 
redoks metode tanah jenuh air dengan Eh-meter tipe 42D 
SN-730692 (Jerman); pengukur DO dan BOD dengan 
oksigenmeter dari YSI Incorporated, model 51B SN: 95 H 
36111 (Simpson Electric Co., Yellow Spring Ohio 45387-
0279, Amerika Serikat); pengukur salinitas air dengan 
refraktometer (N.O.W, 0-100 ppt, Jepang), pengukur suhu 
dan pH air dengan pH meter electric) (Ciba-Corning, 
Jepang), pengukur panjang kerang dengan jangka sorong 
(Trickle Brand, seri 880703), pengukur kadar NH3 dengan 
spectrophotometer/colorimeter (Perkin Elmer, Jerman 
Barat). 

Cara penelitian 

Tahap persiapan 
Penentuan lokasi pengambilan sampel bersifat 

purposive random sampling. Penetapan untuk peletakan 
area kajian dan pencuplikan sampel menggunakan metode 
transek. Setiap transek berjarak 1 km mulai dari lokasi 
daerah yang tercemar sampai muara sungai. Tiap transek 
berjarak 5 km dengan jarak titik sampling tiap 0,5 km mulai 
dari lokasi daerah yang tercemar sampai 10 km menuju 
muara sungai dan 10 km ke hulu menuju daerah kontrol. 
Sampel diambil di daerah muara Sungai Mentaya 
Kalimantan Tengah pada saat air surut maksimal. Dibuat 
garis transek yang berupa plot kuadrat ukuran 20 x 20 
meter untuk golongan mangrove baik yang berupa pohon 
(diameter batang > 10 cm) dan diukur sekitar 1,3 meter dari 
pangkal batang. Lokasi penentuan plot untuk sampel 
makrozoobenthos juga 20 x 20 meter dari batas mangrove 
menuju ke arah pantai.  Sampel makrozoobenthos 
dikumpulkan dalam “keramba” hingga waktu pengambilan 
sampel untuk dibawa ke laboratorium tiba.  Tiap sampel 
dengan ulangan 3 kali. 

Pengamatan kualitas air, faktor fisik, dan faktor klimatik 
Kualitas air yang diamati meliputi: suhu, kelembaban 

udara dan intensitas cahaya, DO, BOD, pH, padatan 
tersuspensi, potensial redoks dan NH3. Faktor fisik yang 
diamati berdasarkan zonasi relief, air dan substrat. Faktor 
klimatik diamati meliputi curah hujan dan kelembaban. 

Pengujian elektromorf isozim esterase 
Material biologi yang diuji adalah sampel daun dan akar 

tumbuhan mangrove S. caseolaris serta hepatopankreas 
udang M. rosenbergii. Metode uji isozim yang digunakan 
mengikuti Widmer et al. (1986) dengan bahan gel 
polyacrylamid. Pembuatan khemikalia mengikuti Chung 
(1987), Chanda (1996), dan Bachrudin (1996).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola pita isozim 
Enzim dapat diklasifikasikan menjadi oksidoreduktase, 

transferase, hidrolase, liase, isomerase dan ligase. Enzim 
esterase termasuk golongan enzim hidrolase, sedangkan 
enzim glukosa 6 phosphat isomerase termasuk dalam 
klasifikasi enzim isomerase. Enzim tidak dapat mengubah 
kesetimbangan reaksi, tetapi mempercepat tercapainya 
kesetimbangan dengan menstabilkan keadaan transisi 
serta tidak menggeser posisi. Isozim merupakan bentuk 
ekspresi enzim yang mempunyai fungsi katalitik yang sama 
namun tingkat isoelektrisitasnya berbeda-beda, muatan 
listrik serta berat molekulnya juga berbeda-beda. Isozim 
sebagai ragam yang berbeda dari enzim yang sama, dan 
mempunyai fungsi yang identik/serupa dan muncul pada 
individu yang sama. Isozim juga merupakan bentuk 
polimorfisme enzim akibat tekanan lingkungan khususnya 
dampak limbah CPO. Keuntungan penggunaan isozim 
sebagai bioindikator pencemaran adalah alel-alel resesif 
gen penentu isozim dapat teramati. Sejumlah loci isozim 
juga dapat diamati dengan jelas serta identifikasi dapat 
dilakukan pada jaringan yang berbeda, yaitu: akar dan daun 
mangrove S. caseolaris. Hal ini digambarkan oleh 
kenampakan pita-pita pada gel elektroforesis. Analisis 
enzimatis bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 
kadar dan lokasi metabolit dalam sel hidup. Kesulitan-
kesulitan yang dihadapi dalam analisis enzim disebabkan 
adanya kerusakan status fisiologik serta perubahan status 
fisikokimia dan kadar metabolit pada jaringan. Pada saat 
jaringan dihancurkan, gradien-gradien kadar kompartemen-
tal kemungkinan berubah, serta kemungkinan merupakan 
suatu perubahan non linier. Enzim dapat meningkatkan 
kecepatan reaksi sebesar 1014 kali pada keadaan tertentu. 
Enzim esterase merupakan enzim yang berfungsi untuk 
mengkatalisis antibodi, mengantisipasi temperatur rendah, 
dan degradasi dinding sel. Esterase mempunyai spesifitas 
rendah dengan substrat ester karboksilat. Munculnya 
isozim esterase pada sampel daun dan akar S. caseolaris 
yang terpapar pencemaran limbah CPO menunjukkan 
terjadinya proses degradasi dinding sel organ tumbuhan 
tersebut, sementara pada kontrol tidak di temukan. Limbah 
CPO merupakan bahan organik kaya akan ikatan ester, 
sehingga proses reaksi netralisasinya dengan 
menggunakan enzim ester tersebut. Proses itulah yang 
akan memunculkan isozim esterase khususnya allozim baik 
pada udang maupun tumbuhan mangrove.  

Hasil elektroforesis pada udang M. rosenbergii diperlihat 
pada Gambar 1., sedangkan hasil elektroforesis pada 
tumbuhan mangrove S. caseolaris diperlihat pada Gambar 3. 

 

 
 Kondisi terpapar   Kondisi kontrol 

Gambar 1. Ekspresi pita isozim esterase dengan berat molekul 
55x103 dalton (White et al. 1978) pada udang M. rosenbergii di 
bandingkan dengan kontrol. 

 

 
Kondisi terpapar   Kondisi kontrol 

Gambar 2. Zimogram isozim esterase sampel makrozoobentos 
udang M. rosenbergii yang dibandingkan dengan kontrol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kondisi Kontrol    Kondisi Terpapar 

Gambar 3. Ekspresi pita isozim esterase dengan berat 
molekul 55x103 dalton (White et al. 1978) pada 
mangrove S. caseolaris di bandingkan dengan kontrol. 

 
 

 

 Kondisi Kontrol  Kondisi Terpapar 

Gambar 4. Zimogram isozim esterase sample mangrove S. 
caseolaris yang dibandingkan dengan kontrol. 
 

 
Berdasarkan gambar zimogram di atas terlihat secara 

jelas bahwa pada kondisi terpapar limbah tumpahan CPO 
minyak kelapa sawit, maka akan muncul isozim esterase 
baik pada S. caseolaris maupun M. rosenbergii. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada kondisi terpapar bahan 
pencemar akan muncul reaksi adaptasi secara biokimia, 
yaitu: dengan mengeluarkan isozim esterase sebagai 
mekanisme pertahanan terhadap kondisi lingkungan yang 
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tidak menguntungkan. Karakter limbah tumpahan CPO 
berupa minyak nabati yanng terdiri dari ikatan-ikatan ester. 
Mekanisme adaptasi terhadap bahan tersebut dengan 
mengeluarkan isozim esterase bertujuan untuk 
mempercepat reaksi hidrolisis maupun sintesis ikatan ester.  

Isozim merupakan bentuk molekul majemuk suatu 
enzim dalam satu individu atau populasi dari satu spesies. 
Isozim dapat diidentifikasi dengan materi dari berbagai 
bagian jaringan tumbuhan mangrove S. caseolaris, 
misalnya akar dan daunnya. Sifat isozim sebagai penanda 
morfologi dikontrol oleh gen majemuk dan faktor lingkungan 
yang telah tercemar limbah tumpahan CPO di perairan 
sungai Mentaya, sedangkan sifat isozim sebagai penanda 
genetik atau biokimia, maka sifat resesif akan muncul. 
Bonde et al. (1993) mengatakan bahwa ada tiga fenomena 
biokimia yang muncul dari analisis isozim esterase, yaitu: 
adanya perbedaan alel-alel pada lokus tunggal, lokus 
ganda yang mengkode enzim tunggal serta proses translasi 
dan pembentukan isozim sekunder. Penyebab timbulnya 
isozim menurut Sofro (1994) adalah: (i) adanya lokus gen 
majemuk yang menyandi rantai polipeptida enzim yang 
strukturnya berlainan; (ii) adanya alelisme majemuk 
(allozim) pada satu lokus yang menentukan versi rantai 
polipeptida tertentu yang strukturnya berlainan; (iii) adanya 
pembentukan isozim sekunder akibat modifikasi pasca 
penerjemahan struktur enzim. 

Individu heterozigot yang membawa dua macam alel 
pada umumnya akan menunjukkan pola isozim yang lebih 
komplek dibandingkan individu homozigot. Apabila isozim-
nya monomerik (hanya terdiri atas satu rantai polipeptida), 
maka isozim yang tampak pada heterozigot akan meng-
gambarkan suatu campuran sederhana polipeptida yang 
tampak pada kedua homozigot yang bersangkutan. Apabila 
isozimnya multimerik (mengandung dua rantai polipeptida 
atau lebih) biasanya terdapat isozim hibrida tambahan yang 
tidak dijumpai pada kedua jenis homozigotnya. Perbedaan 
penting antara alelisme majemuk dan lokus majemuk 
sebagai penyebab pembentukan isozim, ialah: alelisme 
majemuk menyebabkan perbedaan antara masing-masing 
anggota spesies dalam pola isozim yang ada, sedangkan 
lokus majemuk pada umumnya lazim untuk semua anggota 
spesies, sehingga mempengaruhi pembentukan keseluruh-
an pola isozim. Suatu alel muncul akibat adanya mutasi gen 
atau adaptasi terhadap zat pencemar tumpahan CPO, yang 
selanjutnya akan mengakibatkan perubahan struktur protein 
yang disandi. Secara matematis suatu alel dianggap jarang 
apabila frekuensi alelnya kurang dari frekuensi polimorfik (< 
1%). Alel mutan yang muncul apabila tidak merugikan akan 
muncul pada populasi generasi berikutnya. Menurut Rider 
dan Taylor (1980) alel pada kebanyakan lokus isozim di 
alam bersifat kodominan, sehingga mudah membedakan 
antara individu homozigot dan heterozigot. 

Teknik elektroforesis untuk pemisahan enzim didasarkan 
pada tiga prinsip yaitu perbedaan atas dasar berat molekul, 
perbedaan tipe muatan dan perbedaan sifat hidropobisitas-
nya. Enzim yang dapat dilihat pada gel disebut elektromorf. 
Jika populasi mempunyai lebih dari satu elektromorf maka 
disebut polimorf. Hal ini menunjukkan adanya lebih dari dua 
alel untuk gen yang dikodekan enzim. Isozim yang dihasil-
kan oleh alelanya atau pada lokus yang sama disebut 
sebagai allozim. Ekspresinya dapat berupa multiple genetic 
locus maupun multiple genetic allel. Setiap pita yang 
muncul dari hasil elektroforesis diintepretasikan dalam alel/ 
lokus. Lokus merupakan lokasi kromosom, sedangkan alel 
merupakan bentuk alternatif gen tunggal. Penentuan lokasi 
lokus dengan menggunakan metode FISH (fluorescence in 
situ hybriditation) dengan menggunakan probe (pelacak 

gen). Semakin banyak isozimnya diperkirakan daya tahan-
nya terhadap stress lingkungan akibat limbah CPO semakin 
tinggi. Hal inilah yang menjadikan alasan pada lokasi 
terpapar limbah CPO penampakan polimorfisme pita isozim 
organisme udang M. rosenbergii maupun mangrove S. 
caseolaris sangat tampak jelas, namun pada lokasi kontrol 
tidak ditemukan polimorfisme pita isozim tersebut. Gel 
diposisikan pada puncak dan anoda di bagian bawah, untuk 
masing-masing lokus ditetapkan alelanya. Pita tunggal 
menunjukkan individu yang homozigot, sedangkan yang 
mempunyai dua pita atau lebih menunjukkan heterozigot. 

Bentos dalam hal ini makrozoobentos berada pada kon-
disi yang tidak menguntungkan karena pencemaran limbah 
tumpahan CPO. Makrozoobentos udang M. rosenbergii ter-
sebut melakukan adaptasi dengan mekanisme mengeluar-
kan isozim esterase. Tipe enzim tersebut merupakan enzim 
regulator, sehingga pada umumnya akan mempunyai 
isozim. Proses adaptasi terhadap bahan pencemar CPO 
akan memunculkan enzim pendatang yang berupa isozim. 
Variabilitas genotip yang besar akan mempengaruhi daya 
tahan hidup yang besar pula. Hal inilah yang melatar-
belakangi makrozoobentos dijadikan bioindikator untuk 
deteksi dini terhadap pencemaran limbah CPO. Mikrobia 
tidak dijadikan sebagai bioindikator, karena mikrobia sendiri 
jarang menggunakan strategi isozim untuk menghadapi 
stress lingkungan yang diakibatkan oleh limbah CPO 
tersebut. 

Jenis tumbuhan yang berasosiasi dengan mangrove S. 
caseolaris adalah: Asplenium sp., Blechnum sp., Acanthus 
ilicifolius, Ipomea pescaprae, Melastoma sp., Schleryae sp., 
Cassia sp., Hibiscus tiliaceus., Ficus septica, Plumeria sp., 
Cyperus sp., dan Thespresia populnea. Tumbuhan 
mangrove mayor yang terdapat di lokasi penelitian yang 
terpapar tumpahan minyak CPO dan dijadikan indikator 
adalah: S. caseolaris . 

Parameter lingkungan 
Faktor lingkungan sungai Mentaya, Kalimantan Tengah 

akan mempengaruhi daya adaptasi udang M. rosenbergii 
dan mangrove S. caseolaris. Data parameter lingkungan 
diperlihatkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Data parameter kualitas perairan sungai Mentaya, 
Kalimantan Tengah pada bulan Januari 2007. 

 
Parameter Satuan Rerata 

kontrol 
Rerata 

terpapar 
DO (dissolved oxygen)  ppm 4,4 2,7 
pH  3,5 4,7 
Suhu oC 30,1 32,6 
Daya hantar listrik air (water 
electric conductifity) 

μS 52 98 

TDS (total dissolved solid)  ppm 58 26 
BOD (biological oxygen demand) ppm 5 16 
COD (chemical oxygen demand ppm 20 65 
Potensial redoks sedimen mV 101 42 
pH tanah  5,96 6,49 

 
 
Berdasarkan data Tabel 1 terlihat bahwa air yang 

terpapar limbah tumpahan CPO akan menurunkan daya 
hantar listrik, DO (oksigen terlarut), potensial redoks serta 
TDS (bahan terlarutnya). Disisi lain terjadi kenaikan BOD, 
COD, pH tanah sediment suhu serta pH air. Bahan 
cemaran tumpahan minyak CPO mengandung lemak 
alkohol, metil ester, asam lemak jenuh dan tidak jenuh 
relatif seimbang. Berat jenis pada suhu kamar 0,8948 gr/ml 
lebih kecil dibandingkan dengan berat jenis air sehingga 
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berada di atas permukaan air. Lapisan minyak CPO 
menghambat proses difusi oksigen bebas ke permukaan air 
sehingga kandungan oksigen terlarut berkurang secara 
drastis. Sifat polar dari bahan cemaran tumpahan minyak 
CPO menyebabkan nilai DHL bertambah. Pada kondisi 
perairan yang terpapar tumpahan minyak CPO maka 
lapisan minyak  menutupi ujung akar mangrove Soneratia 
caseolaris L. yang menyebabkan proses respirasi dan 
meristematis sel ujung akar terhambat. Proses 
penghambatan metabolisme yang terjadi di akar dapat 
dideteksi dengan teridentifikasinya isoenzim baru yang 
berupa Esterase. Nilai BOD dan COD yang naik serta DO 
yang turun drastis tersebut akan mempengaruhi proses 
adaptasi udang Macrobrachium rosenbergii dengan 
mekanisme mengeluarkan isoenzim Esterase. 

KESIMPULAN 

Adaptasi biokimia bioindikator komunitas mangrove 
Soneratia caseolaris dan makrozoobentos Macrobrachium 
rosenbergii terhadap limbah tumpahan CPO di sungai 
Mentaya Kalimantan dengan mengeluarkan isozim 
esterase. Hal ini dapat dipakai sebagai metode 
biomonitoring degradasi ekosistem di muara sungai yang 
efektif dengan menggunakan dinamika elektromorf isozim 
dari bioindikator mangrove dan makrozoobentos. 
Tumpahan minyak CPO yang menutupi permukaan air 

akan menurunkan DO dan menaikkan COD dan BOD serta 
menaikkan daya hantar listrik. Hal ini mempengaruhi proses 
adaptasi  mangrove Soneratia caseolaris L. dan udang 
Macrobrachium rosenbergii dengan mengeluarkan isoenzim 
Esterase. 
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ABSTRACT 
Asthma is the most common potentially serious medical condition to complicate pregnancy. To date, many attempts have been done to 
detect genetic loci contributing to asthma susceptibility. HLA-DR loci may play an important role in the pathophysiology of allergic 
inflammation by influencing specific IgE responses. Asthma affects almost 7 percent of women in their childbearing years. When women 
with asthma become pregnant, a third of the patients improve, one third worsen, and the last third remain unchanged. Asthma 
exacerbations are most likely to appear during the weeks 24 to 36 of gestation, with only occasional patients (10 percent or fewer) 
becoming symptomatic during labor and delivery. Uncontrolled asthma can cause serious complications for mother, including high blood 
pressure, toxemia and premature delivery. For the baby, complications of uncontrolled asthma include increased risk of stillbirth, fetal 
growth retardation, premature birth, low birth weight and a low APGAR score at birth. The goal management of asthma during pregnancy is 
to achieve optimal therapy, maintaining controlled asthma and increased the mother and baby’s quality of life. Most asthma medications 
are safe during pregnancy.  
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PENDAHULUAN 

Asma merupakan suatu kondisi kronik yang melibatkan 
sistem respirasi di mana saluran nafas mengalami penyempitan. 
Selain faktor lingkungan, faktor genetik ikut menentukan 
kerentanan seseorang terhadap penyakiit asma ini. Prevalensi 
asma bervariasi antara anak laki-laki dan perempuan,  dan pada 
siswa SD – SMP di Indonesia pada tahun 1994 prevalensinya 
antara 6.2 % - 16,2%.  Penyakit ini dapat dijumpai pada ibu yang 
sedang hamil, dan dapat menyebabkan komplikasi pada 7% 
kehamilan (Blaiss, 2004). Faktor mekanik, hormonal dan stres 
metabolik menyebabkan serangan asma pada kehamilan 
(Kelsen, 2003). Penderita asma yang hamil akan mengalami 
perbaikan gejala pada sepertiga kasus, sepertiga lagi 
memburuk, dan sisanya tetap sama (Cydulka et al.,1991; 
Nelson and Piercy,2001; Schatz et al.,2000; Kwon et al.,2004). 
Serangan asma seringkali muncul pada kehamilan minggu ke-
24 sampai minggu ke-36, serangan hanya terjadi 10% selama 
persalinan (Tan and Thomson,2000). 

Asma tak terkontrol pada kehamilan meningkatkan risiko 
kematian perinatal, preeklampsia, kelahiran prematur, Intra 
Uterine Growth Retardation (IUGR) dan berat bayi lahir rendah 
(Cydulka et al.,1999; Nelson and Piercy,2001; Gluck and 

Gluck,2005; Liu et al.,2000; Bhatia and Bhatia,2000). Besar 
risiko diatas berhubungan dengan derajat berat asma pada 
kehamilan. Derajat asma yang lebih berat memiliki risiko tinggi, 
sedangkan asma yang terkontrol dengan baik memiliki risiko 
rendah. Tujuan penatalaksanaan asma pada kehamilan ialah 
untuk mendapatkan terapi optimal, mempertahankan asma 
terkontrol, dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan janin. Asma 
yang terkontrol secara adekuat selama kehamilan penting bagi 
kesehatan ibu dan janin (NAEPP, 2005).  

GEN YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP ASMA 

Gen kandidat yang diduga berhubungan dengan penyakit 
asma, serta penyakit yang terkait dengan penyakit asma adalah 
sangat banyak  (Sandford et al. 1996). Suatu bagian yang 
secara luas terbukti memiliki hubungan dengan asma adalah 
cluster sitokin pada daerah 5q31 (Palmer et al. 1998). Studi 
pada daerah gen Fc.R1-  pada kromosom 11q13 juga telah 
ditunjukkan terkait dengan asma (Shirakawa et al. 1996), dan 
terkait dengan respon berlebih pada bronkus (vanHerwerden et 
al. 1995), serta terkait dengan dermatitis atopik berat (Cox et al. 
1998a). Gen MHC manusia yang terletak pada kromosom 6p, 
khususnya HLA telah dipelajari secara luas  (Aron et al. 1996), 
dan sampai saat ini masih merupakan kandidat gen yang 
banyak dipelajari dalam kaitannya dengan asma ini 
(Chandrakusuma, 2008).  
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KEANEKARAGAMAN HLA-DR 

HLA-DR merupakan MHC (major histocompatibility 
complex) klas II, suatu reseptor permukaan sel  yang disandikan 
oleh kompleks antigen leukosit manusia (HLA/ human leukocyte 
antigen) yang terletak pada kromosom 6 daerah 6p21.31. HLA 
sebenarnya didefinisikan sebagai antigen-antigen permukaan 
sel yang bertanggung jawab terhadap reaksi rejeksi pada 
transplan jaringan. HLA-DR juga terlibat dalam beberapa kondisi 
auto imun, suseptibilitas maupun resistensi terhadap suatu 
penyakit. 

Hubungan antara asma dengan HLA-DR pada orang kulit 
putih telah diteliti  oleh Mayers dan Marsh (dalam 
Chandrakusuma 2008), yang membuktikan secara difinitif 
bahwa Gen HLA-DRaf3I*1501 yang terletak pada kromosom 6p 
21.3 secara pasti telah ditunjukkan oleh Marsh (dalam 
Chandrakusuma, 2008) mempunyai hubungan yang erat 
dengan penyakit atopi dan disebut sebagai the atopy-and-
asthma- I gene (AAI).  Lebih jauh, Chandrakusuma (2008) 
mengatakan bahwa gen kerentanan terhadap asma pasca 
bronkiolitis dan gen kerentanan terhadap asma secara 
keseluruhan pada populasi Indonesia belum pernah dilakukan. 

STRUKTUR DAN VARIASI GENETIK HLA-DR 

HLA-DR merupakan reseptor permukaan sel terdiri atas 
alpha dan beta heterodimer. Baik rantai alpha maupun beta 
dari struktur ini terikat pada membran. Genetik dari HLA-DR 
adalah kompleks.  HLA-DR dikodekan oleh beberapa lokus 
dan beberapa gen. Rantai alpha dikodekan oleh lokus HLA-
DRA.  Sedangkan rantai beta dikodekan oleh 4 lokus 
(Marsh,2005). Lokus HLA-DRB1 menyandikan banyak 
produk gen fungsional, yaitu dari  HLA-DR1 sampai HLA-
DR17. lokus HLA-DRB3 menyandikan HLA-DR52, yang 
cukup bervariasi, dan variasi ini berkaitan dengan 
variabilitas dengan tipe  HLA-DRB1 tertentu. Lokus HLA-
DRB4 menyandikan HLA-DR53 yang juga bervariasi, dan 
variasi ini berkaitan dengan tipe HLA-DRB1 tertentu pula. 
Lokus HLA-DRB5 menyandikan  HLA-DR51 yang 
umumnya tidak bervariasi dan terkait dengan tipe HLA-
DR2. 

FISIOLOGI PERNAPASAN PADA KEHAMILAN 

Kehamilan menyebabkan perubahan besar bagi 
seorang ibu sehingga memberikan perubahan yang 
signifikan pada fisiologi pernapasan. Perubahan fisiologi 
pernapasan ini dipengaruhi oleh perubahan anatomis, 
hormonal dan faal paru selama kehamilan (Kramer, 2001). 

Perubahan anatomis 
Perubahan anatomis rongga dada disebabkan oleh 

pembesaran uterus dan efek hormonal selama kehamilan. 
Semakin uterus membesar, diafragma bergeser ke atas 
sejauh 4 cm, diameter antero posterior dan tranversus dada 
meningkat, sehingga membuat lingkar dinding dada 
menjadi lebih lebar. Fungsi dan pergerakan diafragma  
tetap normal. Tonus otot-otot abdomen menurun dan 
menjadi kurang aktif selama kehamilan (Kramer, 2001). 
Dilatasi kapiler traktus respiratorius terjadi pada awal 
kehamilan, sehingga terjadi perubahan suara dan keluhan 
sulit bernapas melalui hidung. Infeksi saluran napas dan 
preeklampsia memperberat gejala ini. Peningkatan 

vaskularisasi paru tampak jelas pada foto toraks (Sodre, 
2000). 

Perubahan hormonal 
Perubahan hormonal pada kehamilan mempengaruhi 

traktus respiratorius atas dan mukosa jalan napas, 
menyebabkan hiperemis, edema mukosa, hipersekresi dan 
peningkatan friabilitas mukosa, namun perubahan hormonal 
ini tidak secara signifikan mempengaruhi faal paru (Kramer, 
2001). 

Estrogen menyebabkan edema jaringan, kongesti 
kapiler dan hiperplasi kelenjar mukosa. Progesteron 
menyebabkan hiperemis mukosa jalan napas atas dan 
bawah, relaksasi otot polos jalan napas secara langsung 
dan potensialisasi relaksasi yang disebabkan oleh beta 
adrenergik agonis. Progesteron berkompetisi dengan 
glukokortikoid dan mencegah translokasi nuklear 
glukokortikoid, sehingga menyebabkan perlawanan efek-
efek fisiologis kortikosteroid endogen dan eksogen (Kelsen, 
2003). 

 

Perubahan faal paru 
Perubahan anatomi rongga dada mengakibatkan 

penurunan progresif kapasitas residu fungsional sekitar 10-
12% (Kramer, 2001). Penurunan kapasitas residu 
fungsional menyebabkan penurunan oksigenasi maternal 
bersamaan dengan peningkatan gradien oksigen alveoli-
arteri. Penutupan jalan napas menyebabkan 
ketidakseimbangan ventilasi-perfusi, hal ini biasa terjadi 
pada saat posisi terlentang, dan menyebabkan pergeseran 
kurva desaturasi oksihemoglobin ke kanan (Edwards et al., 
2002). 

Kehamilan meningkatkan 20% konsumsi oksigen serta 
15% laju metabolik. Kebutuhan ekstra ini diperoleh melalui 
peningkatan 40-50% resting minute ventilation, yang 
berasal terutama dari peningkatan volume tidal (Nelson and 
Piercy, 2001; ACAAI, 2002). Hiperventilasi menyebabkan 
peningkatan tekanan oksigen arteri (PaO2) serta 
penurunan tekanan karbondioksida arteri (PaCO2), dengan 
kompensasi penurunan kadar bikarbonat serum sampai 18-
22 mmol/l. Alkalosis respiratorik ringan (pH 7,44) seringkali 
ditemukan dalam kehamilan (Nelson and Piercy, 2001). 

Sesak napas sering dijumpai selama kehamilan, sekitar 
2/3 wanita hamil mengalami sesak napas selama 
kehamilan terutama pada trimester ketiga, pada umumnya 
terjadi pada 60% wanita saat aktivitas dan 20% saat 
istirahat. Sesak napas secara fisiologis dapat terjadi pada 
awal kehamilan dan tidak mengganggu aktivitas harian. 
Mekanisme yang paling penting adalah hiperventilasi yang 
disebabkan oleh peningkatan kadar progesteron (Nelson 
and Piercy, 2001; Schatz et al.,2000). 
 

Perubahan fungsi respirasi 
Kadar estrogen dan progesteron meningkat selama 

kehamilan, keduanya bertanggung jawab utama dalam 
mempertahankan kehamilan. Progesteron meningkatkan 
laju ventilasi pada tingkat kemoreseptor pusat, sehingga 
terjadi penurunan tekanan arteri karbon dioksida dan 
menyebabkan alkalosis respiratorik dengan pH arteri rata-
rata 7,44 (Edwards et al., 2002). 

Ventilasi permenit meningkat secara signifikan hingga 
mencapai 20-40%, mulai trimester pertama, sedangkan 
ventilasi alveolar meningkat sampai 50-70%. Peningkatan 
ventilasi terjadi karena peningkatan produksi metabolik 
karbon dioksida dan karena meningkatnya laju pernapasan 
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yang disebabkan oleh tingginya kadar serum progesteron.. 
Frekwensi pernapasan relatif konstan atau meningkat, dan 
volume tidal meningkat 30-35% (Kramer, 2001). 

Alkalosis gas darah 
Hiperventilasi fisiologis menyebabkan alkalosis 

respiratorik dengan kompensasi ekskresi bikarbonat dari 
ginjal. Tekanan karbon dioksida arteri mencapai kadar 
plasma 28-32 mmHg dan bikarbonat menurun sampai 18-
21 mmol/L sehingga pH arteri berada dalam kisaran 7,40-
7,47. Hipoksemia ringan dapat terjadi ketika penderita tidur 
terlentang. Konsumsi oksigen meningkat 20-33% pada awal 
trimester I karena peningkatan kebutuhan janin dan proses 
metabolisme ibu (Kramer, 2001). 

PATOFISIOLOGI ASMA PADA KEHAMILAN 

Perubahan fisiologis selama kehamilan mengubah 
prognosis asma, hal ini berhubungan dengan perubahan 
hormonal selama kehamilan. Bronkodilatasi yang dimediasi 
oleh progesteron serta peningkatan kadar kortisol serum 
bebas merupakan salah satu perubahan fisiologis 
kehamilan yang dapat memperbaiki gejala asma, 
sedangkan prostaglandin F2 dapat memperburuk gejala 
asma karena efek bronkokonstriksi yang ditimbulkannya 
(Nelson and Piercy, 2001). 

Pengaruh kehamilan pada asma 
Perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan 

mempengaruhi hidung , sinus dan paru. Peningkatan 
hormon estrogen menyebabkan kongesti kapiler hidung, 
terutama selama trimester ketiga, sedangkan peningkatan 
kadar hormon progesteron menyebabkan peningkatan laju 
pernapasan (ACAAI, 2002). 

Beecroft dkk mengatakan bahwa jenis kelamin janin 
dapat mempengaruhi serangan asma pada kehamilan. 
Pada studi prospektif blind, ditemukan 50% ibu bayi 
perempuan mengalami peningkatan gejala asma selama 
kehamilan dibandingkan dengan 22,2% ibu bayi laki-laki. 
Ibu dengan bayi laki-laki menunjukkan perbaikan gejala 
asma (44,4%), sementara tidak satu pun ibu dari bayi 
perempuan mengalami perbaikan. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa gejolak adrenergik yang dialami ibu 
selama mengandung janin laki-laki dapat meringankan 
gejala asma (Frezzo et al., 2002). 

Pengaruh asma pada kehamilan  
Asma pada kehamilan pada umumnya tidak 

mempengaruhi janin, namun serangan asma berat dan 
asma yang tak terkontrol dapat menyebabkan hipoksemia 
ibu sehingga berefek pada janin (Nelson and Piercy, 2001). 
Asma pada kehamilan berdampak penting bagi ibu dan 
janin selama kehamilan dan persalinan. Dampak yang 
terjadi dapat berupa kelahiran prematur, usia kehamilan 
muda, hipertensi pada kehamilan, abrupsio plasenta, 
korioamnionitis, dan seksio sesaria (Liu et al.,2000; Bhatia 
and Bhatia,2000). 

DIAGNOSIS DAN PEMANTAUAN PENYAKIT 

Diagnosis asma ditegakkan berdasar gejala episodik 
obstruksi aliran jalan nafas, yang bersifat reversibel atau 
reversibel sebagian. Derajat berat asma dapat 
dikelompokkan sebagai asma intermiten, asma persisten 

ringan, asma persisten sedang dan asma persisten berat, 
tergantung pada frekwensi dan derajat berat gejalanya, 
termasuk gejala malam, episode serangan dan faal paru 
(Sharma, 2004). 

Kelompok kerja National Asthma Education and 
Prevention Program (NAEPP) berpendapat bahwa pasien 
asma persisten harus dievaluasi minimal setiap bulannya 
selama kehamilan. Evaluasi termasuk riwayat penyakit 
(frekwensi gejala, asma malam hari, gangguan aktivitas, 
serangan dan penggunaan obat ), auskultasi paru, serta 
faal paru (NAEPP, 2005). 

Uji spirometri dilakukan pada diagnosis pertama kali, 
dan dilanjutkan dengan pemantauan rutin pada kunjungan 
pasien selanjutnya, tetapi pengukuran APE dengan peak 
flow meter biasanya sudah cukup. Pasien dengan VEP1 
60-80% prediksi meningkatkan risiko terjadinya asma pada 
kehamilan, dan pasien dengan VEP1 kurang dari 60% 
prediksi memiliki risiko yang lebih tinggi (NAEPP, 2005). 

Asma pada kehamilan berhubungan dengan kejadian 
Intra Uterine Growth Retardation (IUGR) dan kelahiran 
prematur, sangatlah penting untuk menegakkan waktu 
kehamilan secara akurat melalui pemeriksaan USG pada 
trimester pertama. Menurut pendapat kelompok kerja 
NAEPP, evaluasi aktivitas dan perkembangan janin dengan 
pemeriksaan USG rutin dipertimbangkan bagi : 1) wanita 
dengan asma terkontrol; 2) wanita dengan asma sedang 
sampai berat, mulai    kehamilan minggu ke-32; 3) wanita 
setelah pulih dari serangan asma berat (NAEPP, 2005).  

PENATALAKSANAAN ASMA PADA KEHAMILAN 

Penatalaksanaan asma selama kehamilan 
membutuhkan pendekatan kooperatif antara dokter 
kandungan, bidan, dokter paru serta perawat yang khusus 
menangani asma dan ibu hamil itu sendiri. Tujuan serta 
terapi pada prinsipnya sama dengan pada penderita asma 
yang tidak hamil. Terapi medikasi asma selama kehamilan 
hampir sama dengan terapi penderita asma tidak hamil, 
dengan pelega kerja singkat serta terapi harian jangka 
panjang untuk mengatasi inflamasi  (Nelson and Piercy, 
2001). 

Menghindari faktor pencetus asma 
Mengenali serta menghindari faktor pencetus asma 

dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dengan kebutuhan 
medikasi yang minimal (NAEPP, 2005). Asma dapat 
dicetuskan oleh berbagai faktor termasuk alergi, infeksi 
saluran napas atas, sinusitis, exercise, aspirin, obat-obatan 
anti inflamasi non steroid (NSAID), dan iritan, misalnya: 
asap rokok, asap kimiawi, kelembaban, emosi (Kramer, 
2001; ACAAI, 2002). 

Gastroesophageal reflux (GER) dikenal sebagai 
pencetus asma dan terjadi pada hampir 1/3 wanita hamil.12 
Asma yang dicetuskan oleh GER dapat disebabkan oleh 
aspirasi isi lambung kedalam paru sehingga menyebabkan 
bronkospasme, maupun aktivasi arkus refleks vagal dari 
esofagus ke paru sehingga menyebabkan bronkokonstriksi 
(Kahrilas, 1996).  

Wanita hamil perokok harus berhenti merokok, dan 
menghindari paparan asap tembakau serta iritan lain di 
sekitarnya. Wanita hamil yang merokok berhubungan 
dengan peningkatan risiko wheezing dan kejadian asma 
pada anaknya (Blaiss, 2004; Nelson and Piercy, 2001; 
NAEPP, 2005). 
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Edukasi  
Mengontrol asma selama 

kehamilan penting bagi 
kesejahteraan janin. Ibu hamil 
harus mampu mengenali dan 
mengobati tanda-tanda asma 
yang memburuk agar mencegah 
hipoksia ibu dan janin. Ibu hamil 
harus mengerti cara mengurangi 
paparan agar dapat 
mengendalikan faktor-faktor 
pencetus asma (NAEPP, 2005). 

Terapi farmakologi selama 
kehamilan 

Kelompok kerja NAEPP 
merekomendasikan prinsip serta 
pendekatan terapi farmakologi 
dalam penatalaksanaan asma 
pada kehamilan dan laktasi 
(tabel.1). Prednison, teofilin, anti 
histamin, kortikosteroid inhalasi, 
β2 agonis dan kromolin bukan 
merupakan kontra indikasi pada 
penderita asma yang menyusui. 
Rekomendasi penatalaksanaan 
asma selama laktasi sama 
dengan penatalaksanaan asma 
selama kehamilan (NAEPP, 
2005). 

Tahap 1:  Asma Intermitten  
Bronkodilator kerja singkat, 

terutama β2 agonis inhalasi 
direkomendasikan sebagai 
pengobatan pelega cepat untuk 
mengobati gejala pada asma 
intermiten. Aksi utama β2 agonis 
adalah untuk merelaksasikan 
otot polos jalan napas dengan 
menstimulus β2 reseptor, 
sehingga meningkatkan siklik 
AMP dan menyebabkan 
bronkodilatasi. Salbutamol 
adalah β2 agonis inhalasi yang 
memiliki profil keamanan baik. 
Belum terdapat data yang 
membuktikan kejadian cidera 
janin pada penggunaan β2 
agonis inhalasi kerja singkat 
maupun kontra indikasi selama 
menyusui (NAEPP, 2005). 

Tahap  2 : Asma Persisten 
Ringan 

Terapi yang dianjurkan untuk 
pengobatan kontrol jangka lama 
pada asma persisten ringan 
adalah kortikosteroid inhalasi 
dosis rendah. Kortikosteroid 
merupakan terapi preventif dan 
bekerja luas pada proses 
inflamasi. Efek klinisnya ialah 
mengurangi gejala beratnya 
serangan, perbaikan arus 
puncak ekspirasi dan spirometri, 
mengurangi hiperresponsif jalan 

Tabel 1. Terapi farmakologi asma selama kehamilan dan laktasi  

  
Derajat penyakit : Gambaran Klinis 

sebelum terapi atau kontrol 
Pengobatan yang dibutuhkan untuk 
memelihara kontrol jangka panjang 

  Gejala harian APE atau VEP1 Pengobatan harian 
  Gejala malam Variabilitas APE   
tahap 4 Terus menerus ≤ 60% Terapi yang dianjurkan : 

Persisten Berat sering >30% 
Kortikosteroid inhalasi dosis tinggi, 
dan 

      
β-2 Agonis inhalasi kerja lama, dan 
jika perlu 

      Kortikosteroid tablet atau sirup  
      (2mg/kg/hari, tidak>60mg/hari) 
      Terapi alternatif : 

      
Kortikosteroid inhalasi dosis tinggi, 
dan 

      
Teofilin lepas lambat sampai kadar 
serum             5-12mcg/mL 

tahap 3 setiap hari <60%-<80% Terapi yang dianjurkan : 
Persisten 
Sedang 

> 1 malam dlm 1 
minggu >30% 

Kortikosteroid inhalasi dosis rendah, 
dan 

      β-2 Agonis inhalasi kerja lama 
      atau : 

      
Kortikosteroid inhalasi dosis sedang, 
jika perlu  

      
( terutama pada pasien serangan 
berat berulang) 

      
Kortikosteroid inhalasi dosis sedang 
dan 

      β-2 Agonis inhalasi kerja lama 
      Terapi alternatif : 

      
Kortikosteroid inhalasi dosis rendah 
dan  

      
Teofilin atau antagonis reseptor 
leukotrien, jika perlu 

      
Kortikosteroid inhalasi dosis sedang 
dan  

      
Teofilin atau antagonis reseptor 
leukotrien 

tahap 2 
>2 hari dalam 1 

minggu ≥80% Terapi yang dianjurkan : 
Persisten 
Ringan 

tetapi < setiap 
hari 20%-30% Kortikosteroid inhalasi dosis rendah  

  
>2 malam dalam 

1 bulan   Terapi alternatif : 
      Kromolin 

      Antagonis reseptor leukotrien, atau 

      
Teofilin lepas lambat sampai kadar 
serum 5-12mcg/mL 

tahap 1 
≤2 hari dalam 1 

minggu ≥ 80% Tidak diperlukan pengobatan harian 

Intermitten 
≤2 malam dalam 

1 bulan ≤ 20% 
Bila terjadi serangan asma berat, 
dianjurkan 

      
pemberian kortikosteroid sistemik 
untuk jangka waktu singkat 

Pelega cepat 
Bronkodilator kerja singkat : 2-4 semprot β-2 agonis inhalasi kerja 
singkat,untuk mengatasi gejala 

semua pasien 

Intensitas terapi tergantung pada berat serangan, jika intensitasnya lebih dari 3 
pengobatan   dalam interval waktu 20 menit atau memerlukan terapi inhalasi, maka 
dianjurkan pemberian kortikosteroid sistemik 

  
Penggunaan  β-2 agonis inhalasi kerja singkat lebih dari 2 kali dalam 1 
minggu pada asma intermitten  

  
(setiap hari,atau kebutuhan inhaler yang meningkat pada asma persisten) 
menandakan peningkatan kebutuhan terapi kontrol jangka lama 

Dikutip dari (NAEPP, 2005) 
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napas, mencegah serangan dan mencegah remodelling 
dinding jalan napas (NAEPP, 2005). Kortikosteroid 
mencegah pelepasan sitokin, pengangkutan eosinofil jalan 
napas dan pelepasan mediator inflamasi (NAEPP, 2003). 
Kortikosteroid inhalasi mencegah eksarsebasi asma dalam 
kehamilan dan merupakan terapi profilaksis pilihan (Nelson 
and Piercy, 2001). 

Dibandingkan dengan kortikosteroid inhalasi lainnya, 
budesonid lebih banyak digunakan pada wanita hamil. 
Belum terdapat data yang menunjukkan bahwa 
penggunaan kortikosteroid inhalasi selain budesonid tidak 
aman selama kehamilan. Oleh karenanya, kortikosteroid 
inhalasi selain budesonid juga dapat diteruskan pada 
pasien yang sudah terkontrol dengan baik sebelum 
kehamilan, terutama bila terdapat dugaan perubahan 
formulasi dapat membahayakan asma yang terkontrol 
(NAEPP, 2005). 

Kortikosteroid oral selama kehamilan meningkatkan 
risiko preeklampsia, kelahiran prematur dan berat bayi lahir 
rendah (Nelson and Piercy, 2001; Gluck and Gluck,2005; 
NAEPP,2005; Sharma,2004). Bagaimanapun juga, 
mengingat pengaruh serangan asma berat bagi ibu dan 
janin, penggunaan kortikosteroid oral tetap diindikasikan 
secara klinis selama kehamilan (Nelson and Piercy, 2001). 
Selama kehamilan, penggunaan prednison untuk 
mengontrol gejala asma penting diberikan bila terdapat 
kemungkinan terjadinya hipoksemia ibu dan oksigenasi 
janin yang tidak adekuat (Greenberger, 1997).  

Prednisolon dimetabolisme sangat rendah oleh 
plasenta (10%). Beberapa studi menyebutkan tidak ada 
peningkatan risiko aborsi, bayi lahir mati, kelainan 
kongenital, reaksi penolakan janin ataupun kematian 
neonatus yang disebabkan pengobatan ibu dengan 
steroid (Nelson and Piercy,2001; NAEPP,2003; Rotschild 
et al.,1997)  

Kromolin sodium memiliki toleransi dan profil 
keamanan yang baik, tetapi kurang efektif dalam 
mengurangi manifestasi asma baik secara objektif 
maupun subjektif bila dibandingkan dengan 
kortikosteroid inhalasi. Kromolin sodium memiliki 
kemampuan anti inflamasi, mekanismenya berhubungan 
dengan blokade saluran klorida. Kromolin ialah suatu 
terapi alternatif, bukan terapi yang dianjurkan bagi asma 
persisten ringan (NAEPP, 2005). 

Antagonis reseptor leukotrien (montelukast dan 
zafirlukast) digunakan untuk mempertahankan terapi 
terkontrol pada pasien asma sebelum hamil. Menurut 
opini kelompok kerja NAEPP, saat memulai terapi baru 
untuk asma pada kehamilan, antagonis reseptor 
leukotrien merupakan terapi alternatif, dan tidak 
dianjurkan sebagai terapi pilihan bagi asma persisten 
ringan (NAEPP, 2005). 

Teofilin menyebabkan bronkodilatasi ringan sampai 
sedang pada asma. Konsentrasi rendah teofilin dalam 
serum beraksi sebagai anti inflamasi ringan. Teofilin 
memiliki potensi toksisitas serius bila dosisnya 
berlebihan atau terdapat interaksi dengan obat lain ( 
misal dengan eritromisin). Penggunaan teofilin selama 
kehamilan membutuhkan dosis titrasi yang hati-hati serta 
pemantauan ketat untuk mempertahankan konsentrasi 
teofilin serum 5 – 12 mcg/mL. Penggunaan teofilin dosis 
rendah merupakan terapi alternatif, tapi tidak dianjurkan 
pada asma persisten ringan (NAEPP, 2005). 

Tahap  3 : Asma Persisten Sedang 
Terdapat dua pilihan terapi : kombinasi kortikosteroid 

inhalasi dosis rendah dan β2 agonis inhalasi kerja lama 

atau meningkatkan dosis kortiko steroid inhalasi sampai 
dosis medium. Data yang menunjukkan keefektivan dan 
atau keamanan penggunaan kombinasi terapi ini selama 
kehamilan sangat terbatas, tetapi menurut data uji coba 
kontrol acak pada orang dewasa tidak hamil 
menunjukkan bahwa penambahan β2 agonis inhalasi 
kerja lama pada kortiko steroid inhalasi dosis rendah 
menghasilkan asma yang lebih terkontrol daripada hanya 
meningkatkan dosis kortikosteroid (NAEPP, 2005). 

Profil farmakologi dan toksikologi  β2 agonis inhalasi 
kerja lama dan singkat hampir sama, terdapat justifikasi 
bahwa β2 agonis inhalasi kerja lama memiliki profil  
keamanan yang sama dengan salbutamol, dan β2 agonis 
inhalasi kerja lama aman digunakan selama kehamilan. 
Contoh β2 agonis inhalasi kerja lama adalah salmeterol 
dan formoterol (NAEPP, 2005).  Bracken dkk 
menyimpulkan bahwa tidak ditemukan perbedaan yang 
signifikan pada berat lahir dan panjang lahir bayi, 
kelahiran prematur, maupun preeklampsia, pada 
penggunaan β2 agonis inhalasi kerja lama bila 
dibandingkan dengan Salmeterol selama kehamilan 
(Gluck and Gluck, 2005). 

Tahap  4 : Asma Persisten Berat 
Jika pengobatan asma persisten sedang telah dicapai 

tetapi masih membutuhkan tambahan terapi, maka dosis 
kortikosteroid inhalasi harus dinaikkan sampai batas dosis 
tinggi, serta penambahan terapi budesonid. Jika cara ini 
gagal dalam mengatasi gejala asma, maka dianjurkan 
untuk penambahan kortikosteroid sistemik (NAEPP, 2005).  

Dosis kortikosteroid sistemik sebagai pengontol jangka 
panjang selama kehamilan dan laktasi dapat dilihat pada 
Tabel.2. 

PENATALAKSANAAN ASMA PADA PERSALINAN 

Serangan asma akut selama kelahiran dan persalinan 
sangat jarang ditemukan. Ibu hamil dapat melanjutkan 
penggunaan inhaler rutin sampai persalinan. Pada ibu 
dengan asma yang selama kehamilan telah menggunakan 
steroid oral (>7,5 mg prednisolon setiap hari selama lebih 
dari 2 minggu) saat awal kelahiran atau persalinan harus 
mendapatkan steroid parenteral (hidrokortison 100mg 
setiap 6-8 jam) selama persalinan, sampai ia mampu 
memulai kembali pengobatan oralnya. Prostaglandin E2 
adalah suatu bronkodilator yang aman digunakan sebagai 
induksi persalinan untuk mematangkan serviks atau untuk 
terminasi awal kehamilan. Prostaglandin F2α yang 
diindikasikan untuk perdarahan post partum berat, harus 
digunakan dengan hati-hati karena menyebabkan 
bronkospasme (Nelson and Piercy, 2001). 
Selama kehamilan semua bentuk penghilang rasa sakit 
dapat digunakan dengan aman, termasuk analgetik 
epidural. Hindarkan penggunaan opiat pada serangan 
asma akut. Bila dibutuhkan tindakan anestesi, sebaiknya 
menggunakan epidural anestesi daripada anestesi umum 
karena peningkatan risiko infeksi dada dan atelektasis. 
Ergometrin dapat menyebabkan bronkospasme, terutama 
pada anestesi umum. Sintometrin (oksitosin/ergometrin) 
yang digunakan untuk mencegah perdarahan post partum, 
aman digunakan pada wanita asma. Sebelum 
menggunakan obat-obat analgetik harus ditanyakan 
mengenai sensitivitas pasien terhadap aspirin atau NSAID 
(Nelson and Piercy, 2001). 
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KOMPLIKASI ASMA PADA KEHAMILAN 

Asma pada kehamilan yang tidak 
terkontrol dapat mengakibatkan penurunan 
asupan oksigen ibu, sehingga berefek negatif 
bagi janin. Asma tak terkontrol pada 
kehamilan menyebabkan komplikasi baik bagi 
ibu maupun janin (OSUMC, 2005). 

Komplikasi asma pada kehamilan bagi ibu 
Asma tak terkontrol dapat menyebabkan 

stres yang berlebihan bagi ibu. Komplikasi 
asma tak terkontrol bagi ibu termasuk : 1) 
Preeklampsia, ditandai dengan peningkatan 
tekanan darah, retensi air serta proteinuria; 2) 
Hipertensi kehamilan, yaitu tekanan darah 
tinggi selama kehamilan; 3) Hiperemesis 
gravidarum, ditandai dengan mual-mual, berat 
badan turun serta ketidakseimbangan cairan 
dan elektrolit; 4) Perdarahan pervaginam 
Induksi kehamilan dan atau komplikasi 
kehamilan (OSUMC, 2005). 

Komplikasi asma pada kehamilan bagi janin 
Kekurangan oksigen ibu ke janin 

menyebabkan beberapa masalah kesehatan 
janin, termasuk : 1) Kematian perinatal; 2) 
IUGR, gangguan perkembangan janin dalam 
rahim menyebabkan janin lebih kecil dari umur 
kehamilannya; 3) Kehamilan preterm; 4) 
Hipoksia neonatal, oksigen tidak adekuat bagi 
sel-sel; 5) Berat bayi lahir rendah (OSUMC, 
2005). 

 
Mekanisme penyebab berat bayi lahir 

rendah pada wanita asma masih belum 
diketahui, akan tetapi terdapat beberapa faktor 
yang mendukung seperti perubahan fungsi 
plasenta, derajat berat asma dan terapi asma 
(Murphy et al., 2003; Clifton et al., 2001). 
Plasenta memegang peranan penting dalam mengontrol 
perkembangan janin dengan memberi suplai nutrisi dan 
oksigen dari ibu. Plasenta juga mencegah transfer 
konsentrasi kortisol dalam jumlah besar dari ibu ke janin. 
Enzim plasenta 11β-hidroksisteroid dehidrogenase tipe-2 
(11β-HSD2) berperan sebagai barier dengan 
memetabolisme kortisol menjadi kortison inaktif, sehingga 
dapat menghambat perkembangan janin (NAEPP, 2003; 
Clifton et al., 2001).  

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa selain faktor 
lingkungan, faktor genetik ikut menentukan kerentanan 
seseorang terhadap penyakiit asma. Penyakit ini dapat 
dijumpai pada ibu yang sedang hamil, dan dapat 
menyebabkan komplikasi pada 7% kehamilan (Blaiss, 
2004). 

KESIMPULAN 

Bukti-bukti dari keterkaitan antara senyawa intermediat 
fenotip (khususnya kadar IgE serum) dengan asma, 
disebabkan oleh beberapa gen yang dalam ekspresinya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Gen tersebut 
sangat bervariasi antara individu satu dengan yang lain, 
dan variasi ini diduga menyebabkan terjadinya perbedaan 

kerentanan terhadap asma antar individu baik pada anak, 
orang dewasa maupun dalam kehamilan.  
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