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Variability of antogonisme capability of rhizosphere
Bacillus to basal rot pathogen of garlic

Hadiwiyono, Zainal D. Fatawi,
Salim Widono, Dwi Hermawan,
Hani Kharismantari
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Beberapa aspek gizi, palatabilitas dan keamanan pangan
tempura ikan rucah dengan berbagai konsentrasi bawang
putih

Fibria Kaswinarni
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Studi awal ekstraksi Batch daun Stevia rebaudiana
dengan variabel jenis pelarut dan temperatur ekstraksi

Andy Chandra
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Prospek Eucaliptus citriodora sebagai minyak atsiri
potensial

Zulnely, Gusmailina, Evi Kusmiati
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Potensi tinta cumi-cumi (Loligo sp.) sebagai antibakteri
pada gigi

Yusuf Baskoro, Fatihah Dinul
Qoyyimah, Puteri Zaharah, Dewi
Elfidasari, Riris Lindiawati
Puspitasari
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Studi awal penampilan fenotipik plasma nutfah jengkol
(Pithecollobium jiringa) di Padang

Hamda Fauza, Istino Ferita,
Nurwanita Ekasari Putri, Novri
Nelly, Bujang Rusman
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Conservation genetic of tropical eel in Indonesian waters:
Based on population genetic study
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domestica L. (Diptera: Muscidae) di Indonesia
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Michael Kristensen
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Produk pangan substitusi terigu aman bergizi tinggi:
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Pemanfaatan kitosan cangkan kepiting untuk
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4

vi

ABS. SEM. NAS. MASY. BIODIV. INDON, Depok, 20 Desember 2014, hal. v-xii
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Bakteri penghasil biosurfaktan dari kawasan mangrove
dan pelabuhan kapal nelayan di Teluk Jakarta

Tri Handayani Kurniati, Iman
Rusmana, Ani Suryani, Nisa
Rachmania Mubarik
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Isolasi dan karakterisasi mikroba penghasil enzim
fibrinolitik dari minuman fermentasi tuak

Debora, Maggy T. Suhartono,
Yanti
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Potensi fraksi kulit jengkol (Pithecellobium jiringa) dalam
modulasi ekspresi gen pengontrol obesitas pada sel
kultur adiposa mencit

Caroline Anggasta, Eduardtanto
Surjadi, Yanti
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Efek fraksi protein dan polifenol dari ekstrak biji jengkol
dalam mengontrol ekspresi gen obesitas secara in vitro

Eduardtanto Surjadi, Caroline
Anggasta, Yanti
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Natural production potency of nipa sap (Nypa fruticans
Wurmb.) as production commodity for bioethanol in
Sungsang, South Sumatra

Imawan Wahyu Hidayat
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Potensi bakteri lumpur minyak sebagai senyawa
glikolipid biosurfaktan dan antimikroba

Martha Sari, Fifi Afiati, Wien
Kusharyoto
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Abnormalitas spermatozoa domba dengan frekuensi
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Riyadi, R. Iis Arifiantini
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Variabilitas fenotipik varietas tradisional asal
Kalimantan Selatan

Rina Hapsari Wening, Dedi
Nursyamsi, Made Jana Mejaya
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Borneol, potensi minyak atsiri masa depan

Gusmailina
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Kemampuan regenerasi kalus embriogenik serta variasi
fenotipe tunas regeneran jeruk siam

Aida Wulansari, Agus Purwito, Ali
Husni, Enny Sudarmonowati
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Uji toksisitas citrinin yang dihasilkan oleh angkak hasil
fermentasi berbagai isolat Monascus purpureus terhadap
larva Artemia salina Leach

Evi Triana, Titin Yulinery

8
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Uji stabilitas probiotik Lactobacillus plantarum Mar 8
terenkapsulasi dalam sediaan oralit dengan analisis
variabilitas

Evi Triana, Titin Yulinery
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AP-009

Pemanfaatan biodiversitas plasma nutfah padi untuk
perbaikan sifat padi gogo

Aris Hairmansis, Supartopo,
Yullianida, Sunaryo, Warsono,
Sukirman, Suwarno
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Isolasi dan identifikasi Staphylococcus aureus dari susu
mastitis subklinis di Tasikmalaya, Jawa Barat

Nina Herlina, Fifi Afiati, Aditia
Dwi Cahyo, Poppy Dwie
Herdiyani, Qurotunnada,
Baharuddin Tappa
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Racun ular sebagai obat anti kanker

Anggira Ramadhana, Nabillah,
Dewi Elfidasari, Riris L.
Puspitasari
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Induksi kalus krisan (Chrysantemum indicum) dalam
upaya peningkatan keragaman genetik dari sel somatik

Reza Ramdan Rivai, Hendra
Helmanto
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Uji aktivitas antibakteri Lactobacillus plantarum
terseleksi dari buah markisa (Passiflora edulis) dan
kaitannya dengan gen plantarisin A (pln A)

Titin Yulinery, Novik Nurhidayat
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Karakterisasi fisiokimia kerupuk melinjo sebagai upaya
diversifikasi produk olahan melinjo di Provinsi Banten

Sri Lestari, Muharfiza
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AP-015

Uji organoleptik mie berbahan dasar terigu substitusi
tepung talas beneng (Xantoshoma undipes) dalam upaya
peningkatan nilai tambah bahan pangan lokal Banten

Sri Lestari, Pepi Nur Susilawati

11

AP-016

Multiaktifitas Ochrobactrum spS79, sebagai isolat yang
bermanfaat untuk remediasi lingkungan tercemar dan

Tirta Kumala Dewi, Ela Sekar
Arum, Hartati Imamuddin, Sarjiya

11
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agen pendukung pupuk organik hayati Beyonic-LIPI seri
StarTmik.

Antonius

AP-017

Karakterisasi mikroba perakaran (PGPR) agen penting
pendukung pupuk organik hayati Beyonic-LIPI seri
StarTmik

Tirta Kumala Dewi, Ela Sekar
Arum, Hartati Imamuddin, Sarjiya
Antonius
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protease

Ruth Melliawati, Apridah
Cameliawati Djohan, Yopi
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Kultur lapis tipis Grammatophyllum scriptum dan
potensinya pada produksi protocorm like bodies secara
efisien dan seragam

Ari Pitoyo, Marsusi
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Analisis polimorfisme gen Mannose Binding Lectin
(MBL-2) pada pasien Demam Berdarah Dengue di
daerah Ciputat, Banten

Nurlaely Mida Rachmawati, Ria
Amelia, Rini Puspita Ningrum
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Aplikasi inseminasi buatan dengan sperma sexing dalam
meningkatkan produktivitas sapi di peternakan rakyat

Muhammad Gunawan, Ekayanti
Mulyawati Kaiin, Syahruddin Said
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Potensi nilai gizi tumbuhan pangan lokal Pulau Lombok
sebagai basis penguatan ketahanan pangan nasional

Immy Suci Rohyani, Evi Aryani,
Suripto
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yang sering dimanfaatkan sebagai bahan baku obat

Immy Suci Rohyani, Evi Aryani,
Suripto
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Isolasi gen pengkode enzim palmitoyl acyl-carrier protein
thioesterase (PATE) dari mesokarp kelapa sawit (Elaeis
guineensis Jacq. var. tenera)

Ulima Darmania Amanda, Wahyu
Purbowasito
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Persilangan tanaman lada untuk ketahanan terhadap
penyakit busuk pangkal batang

Rudi T. Setiyono

15

AP-026

Analisis ekspresi gen mioglobin sel punca PBMC
(Peripheral Blood Mononuclear Cell)

Rini Puspitaningrum
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AP-027

Potensi minyak kanola dan flaxseed terproteksi sabun
kalsium untuk mengoptimalkan fermentasi dan mikroba
rumen sapi potong secara in vitro

S. Suharti, A.R. Nasution, D.
Nuraliyah, N. Hidayah
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Biodiversitas Spesies
BO-001

Keanekaragaman jenis burung di Petak 73 dan 78 RPH
Sarangan, BKPH Lawu Selatan, Kabupaten Magetan,
Jawa Timur

Wisnu Aji Suseno, Inna Listri Ani
S, Rochmat Jati Saputro, Ahmad
Choirunnafi, Prisca Anindya, Firda
Amelia,
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BO-002

Karakter pembungaan dan pembuahan jenis-jenis
makaranga di Kebun Raya Bogor

Dharmawati F. Djam’an, Danu,
Nina Mindawati,
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BO-003

Biodiversitas hutan Nantu sebagai sumber obat
tradisional Masyarakat Polahi di Kabupaten Gorontalo

Sukirman Rahim
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BO-004

Keragaman ikan hias di lahan gambut Cagar Biosfer
Bukit-Batu, Provinsi Riau

Melta Rini Fahmi, Rendy
Ginanjar, Rubi Vidia Kusumah
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BO-005

Keragaman Gastropoda di Gili Rengit, Sekotong,
Lombok Barat, Indonesia

Gravinda Widyaswara, Anita Dyah
Kurniasari, Dita Kanti Maharani,
Denya Salsabila, Faruk Rokhman
Ardi Putra, Risnelli, Nur Fadly
Ikram, Aqmarina Fitri Ramadhani,
Fatmi Nurmalasari Hayun, Lia

17
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Mar’atus Sholeha, Widya Fratiwi,
Muhammad Zusron
BO-006

Keanekaragaman Moluska di Pantai Krakal, Gunung
Kidul, Yogyakarta

Faruk Rokhman Ardi Putra, Yusqi
Taufiqur Rohman, Gian Aditya
Pertiwi, Muhammad Zusron,
Abdullah Langgeng, Farah Mawar
Firdausi, Sulhan Etfanti, Ika Nur
Cahyani, Khoirun An Nisaa,
Gravinda Widyaswara, Anita Dyah
Kurniasari, Dita Kanti Maharani,
Denya Salsabila, Risnelli
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BO-007

Keragaan kopi exselsa hasil eksplorasi di Kabupaten
Meranti

Laba Udarno, Budi Martono, Rudi
T. Setiyono
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Eksplorasi dan karakterisasi tanaman penyedap rasa
mekai di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Nurbani, Sumarmiyati
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BO-009

Karakteristik pertumbuhan dan komponen buah pala
Sukabumi

Nana Heryana, Handi Supriadi
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Keanekaragaman Coccinellidae predator dan kutu daun
(Aphididae spp.) pada ekosistem pertanaman cabai

Novri Nelly, Yaherwandi, Efendi

19

BO-011

Identifikasi dan karakterisasi tanaman enau (Arenga
pinnata Merr.) di Kabupaten Gayo Lues

Istino Ferita, Tawarati, Zulfadly
Syarif
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BO-012

Keanekaragaman teripang pada ekosistem lamun dan
terumbu karang di Kepulauan Bira Besar, Kepulauan
Seribu Utara, Jakarta

Ratna Komala
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BO-013

Keragaman mikrofungi pada tanaman kacang-kacangan
dari Nusa Tenggara Timur

Nilam Fadmaulidha Wulandari,
Fauziyah Syarif
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Keanekaragaman mikrofungi yang berasosiasi dengan
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Tumbuhan pewarna alami batik Jambi di Kelurahan
Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi

Try Susanti, Suraida, Muntholib,
Zeni Okta Yanti
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Diversitas jamur endofit pada tumbuhan mangrove

Suciatmih
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Keragaan sumber daya genetik tanaman di Kebun Visitor
Plot Jembrana, Bali

Ida Bagus Aribawa, I Gusti
Komang Dana Arsana
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Keragaan sumber daya genetik tanaman bunga dan
tanaman hias di lahan pekarangan sebagai bahan
upacara adat di Bali

I Gusti Komang Dana Arsana
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BP-004

Inventarisasi padi lokal di Kecamatan Ciater, Kabupaten
Subang, Jawa Barat

Wage Ratna Rohaeni, Tri Hastini
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Keragaan sifat morfologi padi lokal kamba di Sulawesi
Tengah

Saidah, Syafruddin, Sakka
Samudin
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Karakteristik bawang merah di Lembah Palu

Saidah, Syafruddin, Sakka Samudin
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Keanekaragaman herpetofauna di Kampus Universitas
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Agnes Audina Krisanti, Ulfah
Hasanah, Diagal Wisnu
Pamungkas, Firda Amelia, Wisnu
Aji Suseno, Muhammad Ridwan,
Teguh Wibowo, Yudha Noviana,
Burhansyah
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Keanekaragaman jenis dan sebaran Fagaceae di
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Purwaningsih, Ruddy Polosakan
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BP-009

Keanekaragaman dan distribusi makrozoobentos di

Andria Oktarina, Tati Suryati
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Kristian
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Katingan, Kalimantan Tengah

Titi Kalima, Sumarhani
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Magetan, Jawa Timur

Teguh W, Diagal W
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Variability of antogonisme capability of
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Fusarium oxysporum f.sp. cepae (FOCe) adalah penyakit
penting pada bawang putih di Tawangmangu Karanganyar
Central Java. Di lapangan insidens penyakit ini dapat
mencapai di atas 60%. Paper ini melaporkan Bacillus hasil
eksplorasi dari rizosfer bawang putih dan keragaman
kemampuan antagonism terhadap FOCe. hasil penelitian
menunjukkan bahwa diperoleh sedikitnya 20 isolat Bacillus
yang semuanya antagonis terhadap patogen busuk pangkal
bawang putih. Sejumlah isolat tersbut dapat menghasilkan
enzim hidrolitik seperti khitinase, pektinase, dan hormon
tumguh indole acetic acid yang diduga kuat berhubungan
dan kemampuan antagonism.
Bacillus, antagonisme, bawang putih, Fusarium oxysporum
f.sp. cepae

AO-002
Beberapa aspek gizi, palatabilitas dan keamanan
pangan tempura ikan rucah dengan berbagai
konsentrasi bawang putih
Fibria Kaswinarni
Jurusan Pendidikan Biologi, Universitas PGRI Semarang. Jl. Dr. Cipto,
Sidodadi Timur No. 24 Semarang 50125, Jawa Tengah. Tel. +62-248316377 Faks. +62-24-8448217, Email: fibriafifi81@gmail.com

Ikan rucah merupakan ikan yang produksinya cukup
melimpah tetapi nilai ekonomisnya rendah. Dalam rangka

penganekaragaman pangan dalam menjunjung ketahanan
pangan dan meningkatkan nilai jual, maka ikan rucah dapat
dimanfaatkan menjadi bahan suatu produk makanan yang
yaitu tempura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hasil olahan tempura berbahan dasar ikan rucah yang diberi
berbagai konsentrasi bawang putih ditinjau dari tiga aspek,
yaitu aspek gizi yang terdiri dari kadar protein dan lemak,
aspek palatabilitas (rasa, warna, aroma, tekstur dan
kerenyahan) serta aspek keamanan pangan (jumlah bakteri
secara mikrobiologis). Rancangan penelitian ini
menggunakan RAL dengan 4 perlakuan, yaitu P1: 768 gr
daging ikan rucah + 0 g bawang putih, P2: 743 g daging
ikan rucah + 25 g bawang putih, P3: 693 g daging ikan
rucah + 75 g bawang putih. Masing-masing perlakuan
diulang sebanyak 4 kali. Data dianalisis dengan Analisis
Varians (Anava) dilanjutkan dengan Uji Jarak Ganda
Duncan (UJGD), regresi linier dan uji palatabilitas.
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi
Universitas PGRI Semarang. Berdasarkan hasil penelitian,
diketahui bahwa setiap kenaikan konsentrasi bawang putih
yang diberikan tidak berpengaruh terhadap kadar protein,
tetapi berpengaruh terhadap kadar lemak pada tempura
ikan rucah. Uji palatabilitas menunjukkan adanya pengaruh
terhadap rasa, warna, tekstur, aroma dan kerenyahan.
Sedangkan jumlah populasi bakteri menurun pada setiap
kenaikan konsentrasi bawang putih pada tempura ikan
rucah.
Bawang putih, lemak, protein, palatabilitas, jumlah bakteri

AO-003
Studi awal ekstraksi Batch daun Stevia rebaudiana
dengan variabel jenis pelarut dan temperatur
ekstraksi
Andy Chandra
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik
Parahyangan. Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung 40141, Jawa Barat, Indonesia,
Tel./Fax.: +62-22-2032700. Email: miancha@yahoo.co.id

Jumlah kebutuhan akan pemanis, berdampak pada jumlah
impor gula tebu yang semakin bertambah dan pemakaian
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pemanis sintetis yang berbahaya. Daun stevia (Stevia
rebaudiana Bertoni) merupakan bahan pemanis alami yang
menghasilkan pemanis dengan kelebihan tingkat
kemanisan 300 kali dari gula tebu dan baik untuk
kesehatan. Pembudidayaan tanaman stevia yang relatif
mudah dan produk yang aman jika dikonsumsi menjadikan
stevia sebagai pemanis alternatif dari pemanis sintesis yang
bersifat karsinogenik serta dapat menyebabkan diabetes
mellitus, obesitas, bahkan kanker. Di dalam daun stevia
terdapat bermacam-macam glikosida. Namun glikosida
yang paling dominan dan memberikan rasa manis yaitu
steviosida dan rebaudiosida-A. Tanaman stevia dipanen
pada umur 40-60 hari yaitu menjelang stadium berbunga
karena pada saat ini kandungan steviosida mencapai
maksimal. Beberapa manfaat stevia yaitu memiliki nilai
kalori yang rendah, tahan temperatur tinggi, dapat
berfungsi menurunkan tekanan darah, tidak menyebabkan
karies gigi, aman bagi bayi dan ibu hamil, dapat
membunuh kuman di mulut, serta mengandung
antioksidan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode ekstraksi padat cair secara batch dengan
pengontakan dispersi menggunakan pelarut. Penelitian
diawali dengan pretreatment daun stevia yang meliputi
pencucian, pengeringan, pengecilan ukuran, dan
penyeragaman ukuran daun. Daun stevia diekstraksi
dengan memvariasikan jenis pelarut (metanol, etanol, dan
air) dan temperatur ekstraksi (45°C, 50°C, dan 55°C).
Analisa yang dilakukan yaitu kadar air, kadar abu, kadar
steviosida, HPLC, dan gugus fungsi ekstrak daun stevia
(FTIR). Hasil penelitian menunjukkan pelarut etanol
menghasilkan yield ekstrak paling tinggi, namun air
menghasilkan kadar steviosida dari ekstrak paling tinggi.
Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar yield
ekstrak yang diperoleh serta semakin tinggi kadar abu
ekstrak.

maupun minyak atsiri baru masih terbuka luas. Peluang
pasar minyak atsiri dalam maupun luar negeri sangat besar.
Salah satu minyak atsiri yang berpotensi untuk
dikembangkan adalah Eucayiptus citriodora. Tumbuhan ini
berasal dari Australia, merupakan salah satu pohon kayu
putih paling populer yang tumbuh hampir di seluruh
Australia, dan sekarang ditemukan tumbuh hampir di
seluruh daerah tropis dunia termasuk Indonesia, namun di
Indonesia belum ada perkebunan atau hutan tanaman
citriodora ini. Hal ini mungkin disebabkan karena belum
banyak yang mengenalnya. Tulisan ini menyajikan hasil
penelitian awal tentang penyulingan E. citriodora berikut
analisis minyaknya. Rendemen minyak atsiri yang
diperoleh berkisar antara 1,1 sampai 2,4%. Minyak
beraroma wangi, menenangkan, menyenangkan dan
lembut. Rata-rata bilangan ester 8,00, Indek bias berkisar
antara: 1,3990-1,4506; dan bilangan asam berkisar antara
2,25-2,93. hasil analisis GC-MS menunjukkan bahwa 53%
dari 30 komponen yang terkandung adalah 1,4Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl, merupakan
senyawa organik dengan rumus C6H8, tergolong terpenoid.
Dari hasil penelitian awal ini dapat disimpulkan bahwa
bagian Eucalyptus citriodora yang berpotensi sebagai
sumber atsiri adalah daun dan sedikit ranting, hasil analisis
kandungan berpotensi sebagai parfum, bahan farmasi
sebagai anti virus/mikroba, dan penolak serangga.

Ekstraksi, glikosida, pemanis, stevia,steviosida
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Prospek Eucaliptus citriodora sebagai minyak
atsiri potensial
Zulnely, Gusmailina♥, Evi Kusmiati
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Minyak atsiri disebut juga dengan essential oils, etherial
oils, atau volatile oils yang mudah menguap, sering
digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri,
misalnya industri parfum, kosmetika, farmasi, bahan
penyedap dalam industri makanan dan minuman.
Kebutuhan minyak atsiri dalam negeri cukup besar baik
dari volume maupun jenisnya, karena kebutuhan industri
juga makin pesat dan berkembang. Dewasa ini minyak
atsiri banyak dimanfaatkan untuk aromaterapi, SPA dan
lain sebagainya. Dari segi kebutuhan untuk ekspor maupun
impor masih akan meningkat terus sehingga peluang
pengembangan minyak atsiri baik yang telah berkembang

Eucalyptus citriodora, minyak atsiri, potensi, analisis

AO-005
Potensi tinta cumi-cumi (Loligo sp.) sebagai
antibakteri pada gigi
Yusuf Baskoro♥, Fatihah Dinul Qoyyimah, Puteri
Zaharah, Dewi Elfidasari, Riris Lindiawati Puspitasari

Cumi-cumi (Loligo sp.) merupakan jenis hewan air yang
sangat berlimpah di Indonesia dan merupakan hewan laut
yang memiliki kandungan protein tinggi. Ciri khusus dari
hewan ini adalah tintanya yang digunakan sebagai
pertahanan diri. Berdasarkan studi referensi yang telah
dilakukan terdapat beberapa penelitian mengenai
pemanfaatan tinta cumi-cumi, terutama dalam bidang
kedokteran gigi, seperti penyakit nekrosis pulpa dan karies
gigi. Pada pengujian nekrosis pulpa digunakan metode
fraksinasi berupa pemisahan fasa larutan antara fasa larut
etil asetat dan fasa larut air. Hasil pemisahan selanjutnya
digunakan dalam pengujian antibakteri. Penelitian tersebut
didapatkan bahwa fraksi etil asetat tinta cumi-cumi
memiliki efek antibakteri terhadap bakteri saluran akar
gigi. Penelitian lain dengan metode tinta cumi-cumi mentah
yang dilarutkan pada pelarut (heksana, etil asetat, aseton,
dietil eter dan kloroform). Hasil yang didapat menunjukkan
bahwa ekstrak tinta cumi-cumi (Loligo sp.) memiliki
potensi antibakteri terhadap bakteri patogen karies gigi.
Studi yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa tinta
cumi-cumi memiliki potensi sebagai antibakteri pada gigi.

Abstrak Seminar Nasional MBI, Depok, 20 Desember 2014

Cumi-cumi, Loligo, nekrosis pulpa, karies gigi, fraksi etil
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Putri1, Novri Nelly1, Bujang Rusman2
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Jengkol (Pithecollobium jiringa) merupakan plasma nutfah
khas di wilayah Asia Tenggara, yang digemari di Malaysia,
Thailand dan Indonesia, yang juga diduga center of origin
dari tanaman ini. Penelitian studi awal penampilan
fenotipik plasma nutfah jengkol di Padang bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana informasi karakter fenotipik
jengkol yang dapat dijadikan sebagai sumberdaya genetik
dalam program pemuliaan tanaman serta bagaimana
pengelolaan plasma nutfahnya dalam meningkatkan nilai
tambah dari tanaman ini. Penelitian dilakukan dengan
kegiatan eksplorasi pada lima kecamatan (Koto Tangah,
Kuranji, Pauh, Padang Selatan, dan Bungus Teluk
Kabung), mulai Juni s.d. Oktober 2014. Penelitian
menggunakan metode survei dengan pengambilan sampel
secara sengaja (purposive sampling). Pada sampel terpilih
dilakukan pengumpulan data melalui dengan wawancara
dengan pemilik, mengamati dan mengukur secara langsung
dari beberapa karakter fenotipik. Data hasil pengamatan
dianalisis dengan beberapa metode analisis, yaitu: analisis
deskriptif terhadap penampilan fenotipik, variabilitas
fenotipik berdasarkan standar deviasi, dan analisis klaster
data fenotipik. Kegiatan eksplorasi dan karakterisasi
menghasilkan 40 aksesi yang bisa dikoleksi sebagai usaha
konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berdasarkan identifikasi karakter fenotipik menunjukkan
bahwa terdapat dua variasi utama tanaman jengkol di
Padang, yaitu: jariang kabau dan jariang bareh. Perbedaan
antar kedua variasi dapat dilihat pada karakter bentuk dan
tekstur buah. Pengamatan karakter fenotipik pada populasi
jengkol menunjukkan variabilitas fenotipik yang luas pada
beberapa karakter. Hal ini didukung analisis klaster yang
menunjukkan tingkat kemiripan masing-masing aksesi
yang bervariasi dan menyebar secara tidak beraturan.
Jengkol, Pithecollobium jiringa, plasma nutfah
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Conservation genetic of tropical eel in Indonesian
waters: Based on population genetic study
Melta Rini Fahmi
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Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias. Jl Perikanan No.
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The Indonesian tropical eels become important nowadays
in the market, as well as the research on tropical eels also
become a new challenge. One of primary problems in
tropical eels is that they have overlapping range for most
morphological characters, so species identification on this
genus is no more sufficient. Then molecular approaches
have been proposed for eel identification. The semimultiplex method proposed in this study has demonstrated
the efficiency for identifying seven species and sub-species
of tropical eels with only one step PCR. Based on semimultiplex PCR, we recognized four species and subspecies
with wide distribution: A.b. bicolor, A.b. pacifica, A.
marmorata and A. interioris, two species with limited
distribution, close to endemism: A. celebesensis and A.
borneensis and one subspecies A. nebulosa nebulosa that is
only spread in river flowing into the Indian Ocean. And
based on mitochondrial DNA cytochrome b seven species
inhabit in Indonesian waters showed a higher haplotype
and nucleotide diversity (p) 0,98 and 4,57% respectively.
Phylogenetic tree showed A. borneensis as likely most
basal species in Indonesia water
Indonesian waters, Semi-multiplex PCR, tropical eel,
population genetic
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Survei resistensi permetrin pada lalat rumah
Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) di
Indonesia
Kustiati1,2, Intan Ahmad1,♥, Marselina Irasonia Tan1,
Sri Yusmalinar1, Michael Kristensen3
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Penggunaan insektisida untuk mengendalikan lalat rumah
Musca domestica L. sebagai hama permukiman telah
menimbulkan resistensi pada populasi lapangan di banyak
negara. Permetrin merupakan insektisida yang banyak
digunakan dalam pengendalian lalat rumah di Indonesia.
Survei status resistensi/kerentanan dan mekanismenya
terhadap insektisida pada daerah yang lebih luas
merupakan hal mendasar yang harus dilakukan dalam
pengelolaan serangga resisten pada populasi lapangan
secara global. Toksisitas permetrin diuji dengan
menggunakan metode topikal sesuai standar WHO. Status
resistensi ditentukan berdasarkan nilai rasio resistensi dari
LD50 (Lethal Dose 50%) populasi lapangan dibandingkan
strain standar rentan. Penambahan PBO (Piperonil
Butoksida) sebagai sinergis digunakan untuk melihat
adanya aktivitas sistem enzim detoksifikasi mixed function
oxidase (MFO). Rasio resistensi 31 populasi lapangan yang
dikoleksi dari 25 provinsi di Indonesia berkisar 0.3-25190kali dibandingkan strain standar rentan. Peningkatan
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resistensi ditemukan pada lalat rumah populasi lapangan
yang dikoleksi pada tahun 2014 dibandingkan 2013.
Penambahan sinergis PBO menyebabkan terjadinya
penurunan nilai LD yang meningkatkan nilai rasio sinergis
dan mengindikasikan bahwa MFO berperan dalam
terjadinya resitensi terhadap permetrin.
Resistensi, insektisida, permetrin, Musca domestica
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Produk pangan substitusi terigu aman bergizi
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Indonesia masih menghadapi masalah kurangnya
pemenuhan sumber energi dan protein bagi masyarakat.
Pemenuhan zat gizi tersebut sebagian besar diperoleh dari
beras, tepung terigu maupun hewan. Keterbatasan produksi
lokal sumber zat gizi tersebut berdampak pada peningkatan
jumlah impor bahan pangan khususnya terigu. Keadaan ini
menuntut inovasi untuk mendapatkan bahan makanan
alternatif yang berasal dari sumber daya alam Indonesia.
Ganyong (Canna edulis Kerr) adalah tumbuhan yang
banyak dijumpai di Indonesia demikian juga Spirulina
platensis yaitu mikroalgae yang dijumpai pada air tawar.
Penelitian ini bertujuan menemukan prototipe bahan
pangan berbentuk tepung bergizi tinggi dari kombinasi
Ganyong, S. platensis dan pengawet alami. Output
penelitian yang akan diperoleh adalah prototipe produk
pangan berbentuk tepung aman bergizi dan suatu model
bisnis dari segi pengembangan produknya. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dan
survey. Hasil penelitian menunjukkan Ganyong merah dan
putih berhasil ditanam di rumah kaca dan kebun. Ganyong
merah di kebun percobaan menunjukkan pertumbuhan
yang lebih tinggi dibandingkan ganyong putih baik di
kebun percobaan maupun rumah kaca. Prototipe tepung
ganyong merah dan putih berhasil direalisasikan. S.
platensis juga berhasil ditumbuhkan pada medium air tanah
dan NPK pada kondisi semi steril laboratorium dan rumah
kaca. Perbandingan komposisi ganyong dan S. platensis
pada tepung Cannalina yang berpotensi untuk dijadikan
cokies dan mie adalah 10:1. Perbandingan tersebut
berdasarkan kajian industri layak untuk dikembangkan
Ganyong, Spirulina platensis, prototipe tepung Cannalina,
industri, cokies dan mie

AO-010
Pemanfaatan kitosan cangkan kepiting untuk
menurunkan kadar kolesterol darah
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Cangkang kepiting adalah limbah yang mengandung
senyawa kitosan. Kitosan memiliki banyak manfaat, salah
satu diantaranya pada bidang kesehatan. Dalam dunia
kesehatan bahan ini direkomendasikan sebagai bahan yang
dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Kitosan dapat
diperoleh dari cangkang kepiting dengan beberapa proses,
yaitu dengan cara pencucian, penghilangan mineral
(demineralisasi), dan penghilangan protein (deproteinasi).
Penelitian ini menggunakan kelinci sebagai hewan uji
dengan tiga kelompok perlakuan. Kelompok A sebagai
kontrol 1 dan tidak diberikan obat, kelompok B sebagai
kontrol 2 yang diberikan Simvastasin secara oral, dan
kelompok C sebagai hewan uji yang diberikan tepung
cangkang kepiting. Tepung cangkang kepiting dibuat
dengan proses hidrolisis. Dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa kitosan dapat menurunkan kadar
kolesterol sebesar 15,38% selama 16 hari. Sehingga dapat
dinyatakan bahwa kitosan dosis 500 mg/hari dapat
menurunkan kolesterol darah secara signifikan.
Cangkang kepiting, kitosan, kolesterol.
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Usaha pengolahan ikan dapat menghasilkan limbah yang
memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan.
Limbah yang dihasilkan industri perikanan berupa limbah
padat yang berkisar antara 30-60%. Tulang ikan
mengandung 36% kalsium, 17% fosfor, dan 0,8%
magnesium. Pada bidang kesehatan, tulang ikan
dimanfaatkan sebagai kolagen yang akan dibuat menjadi
gelatin yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan
cangkang kapsul. Pada tulang ikan terdapat kolagen, yang
merupakan komponen struktural utama dari jaringan ikat
putih. Pemecahan struktur kolagen menjadi lilitan acak
yang larut dalam air akibat pemanasan di atas suhu
penyusutan akan membentuk senyawa berupa gelatin.
Gelatin merupakan hasil dari denaturasi kolagen dan
derivat protein dari serat kolagen yang merupakan bahan
baku dalam pembuatan cangkang kapsul. Terdapat dua
prinsip dalam proses pembuatan gelatin, yaitu proses asam
dan proses basa. Perbedaan diantara kedua proses
pembuatannya terletak pada proses perendaman. Proses
produksi gelatin terbagi dalam tiga tahap yaitu, (i) tahap
persiapan bahan baku, (ii) tahap konversi kolagen menjadi
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gelatin, dan (iii) tahap pemurnian gelatin dengan
penyaringan dan pengeringan. Hasil pengujian pada gelatin
terpilih adalah uji proksimat dengan nilai kadar air, kadar
abu, kadar lemak, dan kadar protein. Hasil uji organoleptik
menunjukan warna gelatin tulang ikan yang diperoleh
antara coklat hingga krem kekuningan.
Tulang ikan, kolagen, gelatin, cangkang kapsul

AO-012
Bakteri penghasil biosurfaktan dari kawasan
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Biosurfaktan, senyawa penurun tegangan permukaan yang
dihasilkan oleh mikrob memiliki potensi untuk
dikembangkan di bidang industri ataupun sebagai agen
bioremediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
isolat bakteri penghasil biosurfaktan. Sampel diambil dari
hutan mangrove dan pelabuhan kapan nelayan di kawasan
teluk Jakarta. Isolasi dilakukan dalam medium garam
mineral yang ditambahkan dengan 1% minyak mentah.
Metode seleksi untuk produksi biosurfaktan meliputi Blood
Haemolysis, Drop Collapsing, Oil Displacement dan
Emulsification Test. Empat isolat diketahui memiliki
kemampuan menghasilkan biosurfaktan yaitu isolat AMG7,
AKM9, APC60 dan NPC27 dengan nilai Emulsification
index (E24) berturut-turut 51,7%, 59,5%, 71,0% dan
83,3%. Berdasarkan hasil analisis gen penyandi 16 S rRNA
keempat isolat diidentifikasi sebagai Pseudomonas stutzeri,
Ochrobactrum tritici, Ochrobactrum intermedium dan
Bacillus pumilus.
Biosurfaktan, seleksi, identifikasi, emusification index, 16 S
rRNA
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Agen terapi trombosis berupa enzim fibrinolitik bekerja
dengan cara mengkatalisis degradasi fibrin dan/atau
fibrinogen melalui aktivasi plasminogen. Seiring dengan
peningkatan jumlah penderita trombosis secara global,
maka pencarian sumber enzim fibrinolitik dari mikrob
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potensial asal produk pangan fermentasi lokal menjadi isu
strategis. Potensi tuak sebagai salah satu produk minuman
fermentasi lokal khas Tapanuli akan dieksplorasi sebagai
alternatif sumber mikrob produsen enzim fibrinolitik.
Dalam penelitian ini, penapisan isolat mikrob dari tuak
hasil fermentasi getah kelapa dilakukan dalam media
minimal yang disuplementasi dengan susu skim dan
pengujian aktivitas enzim fibrinolitik yang dihasilkan
isolate mikrob asal tuak dilakukan dengan metode cakram
fibrin, zimogram fibrin in situ, dan spektrofotometri. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari 6 isolat mikrob, isolat
TB02 menghasilkan enzim kasar dengan aktivitas spesifik
fibrinolitik yang potensial (0.175 U/mg). Uji cakram fibrin
memperlihatkan bahwa enzim kasar TB02 memiliki
aktivitas fibrinolitik lebih unggul dibandingkan dengan
standar komersial (streptokinase dan urokinase) pada
inkubasi 0.5-6 jam. Profil zimogram fibrin dari enzim kasar
TB02 juga mendeteksi keberadaan zona bening karena
degradasi fibrinogen oleh aktivitas enzim. Selain itu,
karakter unggul dari enzim kasar TB02 yang diperoleh
mampu bekerja aktif pada kisaran pH (4,7, dan 10) dan
temperatur yang luas (27, 37, 50, dan 70oC). Data ini
memperlihatkan isolat mikrob selektif asal minuman
fermentasi tuak dapat dijadikan alternatif produsen enzim
fibrinolitik potensial ke depannya. Identifikasi isolat
mikrob penghasil enzim fibrinolitik ini perlu dilakukan
lebih lanjut melalui karakterisasi biokimiawi, morfologi,
dan molekuler.
Enzim fibrinolitik, tuak, isolat mikrob, cakram fibrin,
zimogram fibrin
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Obesitas merupakan salah satu penyakit metabolik sindrom
akibat faktor genetika, asupan nutrisi, dan lingkungan.
Seiring dengan perkembangan studi nutrigenomika, maka
dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah
obesitas, di antaranya dengan menganalisis interaksi nutrisi
atau komponen bioaktif makanan dengan genom manusia.
Pithecellobium jiringa atau jengkol merupakan salah satu
jenis tanaman Leguminosae asal Asia Tenggara yang
cukup populer dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
Pithecellobium jiringa telah dilaporkan memiliki efek
farmakologis bagi kesehatan, seperti: antiinflamasi,
antimikrob, antiangiogenesis, dan antioksidan. Penelitian
ini bertujuan untuk menguji aktivitas antiobesitas dari
fraksi protein, minyak atsiri, dan polifenol dari ekstrak kulit
P. jiringa terhadap gen pengontrol obesitas dalam sel
adiposa 3T3L1 mencit secara in vitro. Toksisitas seluruh
fraksi P. jiringa pada kisaran konsentrasi 5-250 µg/mL
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diuji dengan asai viabilitas sel menggunakan senyawa 3(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium.
Fraksi minyak atsiri dan polifenol pada dosis aman (1-25
µg/mL) dan fraksi protein (5-100 µg/mL) diujikan pada sel
3T3-L1 selama 48 jam. Ekspresi gen pengontrol obesitas,
seperti PPAR-a, SREBP-1c, adiponektin, IL-6, IL-1, dan
TNF-a diuji dengan analisis Real Time-PCR. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa fraksi protein, minyak
atsiri, dan polifenol dari kulit P. jiringa pada dosis selektif
secara efektif mampu memodulasi gen pengontrol obesitas,
dengan cara meningkatkan ekspresi gen PPAR-a dan
adiponektin, dan menurunkan ekspresi gen SREBP-1c dan
sitokin inflamasi (IL-6, IL-1, dan TNF-α) dalam sel 3T3L1. Kajian nutrigenomik dari fraksi kulit P. jiringa
diperlukan lebih lanjut untuk menentukan efikasi dan dosis
aktualnya untuk aplikasi terapi obesitas.

pengontrol obesitas dapat dipelajari lebih lanjut melalui
kajian studi nutrigenomik.

Fraksi aktif, Pithecellobium jiringa, kulit jengkol, gen
pengontrol obesitas, sel adiposa mencit

Nira nipah (Nypa fruticans Wurmb.) memiliki manfaat
unggul untuk diolah lebih lanjut menjadi bioetanol.
Bioetanol yang dihasilkan nipah lebih banyak apabila
dibandingkan dengan tanaman budidaya lainnya, seperti
tebu, singkong, kelapa dan kentang. Potensi hasil ini sangat
strategis, apabila dihubungkan dengan program nasional
mengenai pengembangan energi baru dan terbarukan untuk
mengatasi masalah kebutuhan energi yang semakin
meningkat. Nipah mendominasi konfigurasi tumbuhan
mangrove di sepanjang pantai utara pulau Sumatera,
terutama di Sumatera Selatan. Sungsang, Sumatera Selatan,
merupakan salah satu habitat dan ekosistem nipah yang
penting. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
menganalisis potensi produksi alami nira nipah yang
mampu diolah lebih lanjut menjadi bioetanol. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013, potensi
produksi alami nira nipah berkisar antara 109,5-438
l/ha/hari, apabila pengolahan lebih lanjut nira nipah
menghasilkan 14% bioetanol, maka bioetanol yang
dihasilkan berkisar antara 15,33-61,32 l/ha/hari atau
5.595,45-22.381,8 l/ha/tahun.
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Obesitas menjadi suatu perhatian utama karena berbagai
efek berbahaya bagi tubuh yang dapat ditimbulkannya.
Seiring dengan perkembangan ilmu nutrigenomik, studi
saintifik tentang manfaat bahan alami tanaman yang
mampu menginhibisi ekspresi gen pengontrol obesitas
perlu dikembangkan. Biji jengkol (Pithecellobium jiringa)
telah banyak dimanfaatkan sebagai alternatif kuliner khas
dan obat tradisional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji fraksi dari protein dan polifenol dari ekstrak
biji P. jiringa
dalam menghambat gen-gen yang
berkorelasi dengan obesitas menggunakan model sel
adiposa 3T3-L1 asal mencit. Uji viabilitas sel
menggunakan senyawa 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5diphenyl-2H- tetrazolium bromide (MTT) dilakukan untuk
menentukan dosis tiap fraksi P. jiringa yang aman untuk
viabilitas sel. Sel 3T3-L1 diberikan fraksi protein (10, 25,
50 µg mL-1) dan polifenol biji P. jiringa (1, 5, 10 µg mL1) selama 48 jam. Isolasi RNA sel 3T3-L1 dilakukan
menggunakan metode Trizol, kemudian ekspresi gen
biomarka obesitas (PPAR-α, SREBP-1c, adiponektin, IL-6,
IL-1, dan TNF-α) diuji dengan menggunakan metode qRTPCR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi
protein biji P. jiringa pada konsentrasi selektif dapat
meningkatkan ekspresi gen PPAR-α dan adiponektin, dan
menurunkan ekspresi gen SREBP-1c dan TNF-α.
Sementara, fraksi polifenol biji P. jiringa pada dosis
tertentu dapat meningkatkan ekspresi gen PPAR-α dan
adiponektin, dan menurunkan ekspresi gen SREBP-1c dan
IL-6. Efek fraksi biji P. jiringa dalam memodulasi gen

Pithecellobium jiringa, biji jengkol, antiobesitas, gen
pengontrol obesitas, sel 3T3-L1
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Martha Sari♥, Fifi Afiati, Wien Kusharyoto
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥Email:
martha.biotek@gmail.com

Senyawa glikolipid yang diproduksi oleh bakteri lumpur
minyak memiliki potensi sebagai biosurfaktan dan juga
antimikroba. Kemampuan bakteri lumpur minyak dalam
menghasilkan senyawa biosurfaktan terlihat dalam uji
pendahuluan hemolisis pada cawan darah agar (blood agar
plate). Selanjutnya kelima bakteri ditumbuhkan dalam
medium YM yang mengandung sumber karbon minyak
zaitun sebagai stimulan terhadap keluarnya ekstraseluler
surfaktan (biosurfaktan).
Uji
kualitatif senyawa
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biosurfaktan diobservasi menggunakan kromatografi lapis
tipis. Tujuan penelitian ini adalah menguji potensi ekstrak
bakteri lumpur minyak sebagai penghasil senyawa
biosurfaktan yang memiliki aktivitas antimikroba. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa identitas kimia ekstrak
bioaktif surfaktan terdeteksi dalam bentuk spot kuning di
pelat TLC dan menunjukkan reaksi positif dengan pewarna
ninhidrin. Seluruh ekstrak bakteri lumpur minyak positif
sebagai senyawa biosurfaktan dan mampu menekan
pertumbuhan mikroba patogen berupa Bacillus subtilis,
Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus.
Sampel bakteri lumpur minyak, glikolipid, biosurfaktan,
antimikroba
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Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat
abnormalitas spermatozoa dua jenis domba yang
ditampung dengan frekuensi berbeda, yaitu terhadap
domba Garut dan dan domba Priangan. Ejakulat ditampung
1 atau 2 kali dalam seminggu menggunakan vagina buatan.
Hasil menunjukkan bahwa ditemukan klasifikasi
spermatozoa dengan abnormalitas mayor dan abnormalitas
minor. Terdapat perberbedaan yang nyata (P<0,05) pada
abnormalitas microcephalus domba Garut (0,09%) dan
domba Priangan (0,88%) pada frekuensi penampungan satu
kali. Abnormalitas nuclear vacuolus pada domba Priangan
(1,33%) berbeda nyata (P<0,05) dibandingkan dengan
domba Garut (0,02%) pada frekuensi penampungan yang
sama. Dapat disimpulkan bahwa tingkat abnormalitas
spermatozoa domba Garut lebih kecil dibandingkan dengan
tingkat abnormalitas spermatozoa domba Priangan, baik
pada frekuensi penampungan satu kali atau dua kali dalam
seminggu.
Abnormalitas, domba Garut, domba Priangan, frekuensi
penampungan

AP-004
Variabilitas fenotipik varietas tradisional asal
Kalimantan Selatan
Rina Hapsari Wening1,♥, Dedi Nursyamsi2, Made Jana
Mejaya3
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Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang memiliki kekayaan padi tradisional yang
berlimpah. Hal tersebut disebabkan oleh beragamnya
kondisi agroekosistem yang ada di Kalimantan Selatan.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai
keragaman fenotipik 120 padi tradisional asal Kalimantan
Selatan, Indonesia. Penelitian dilakukan pada musim
kemarau tahun 2013 di Kebun Percobaan Sukamandi, Jawa
Barat dimana kondisi agroekosistemnya adalah sawah
irigasi potensial. Pengamatan dilakukan terhadap karakter
morfologi dengan metode karakterisasi mengacu pada SES
(IRRI, 2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berdasarkan cluster analysis, pada koefisien 0,48 terdapat
dua kelas Siam yang membedakan satu dengan lainnya.
Siam Pontianak dan Siam Halus memiliki tingkat
kesamaan tertinggi. Sedangkan Siam Tanggung dan Siam
Salawi memiliki tingkat kesamaan terrendah. Persilangan
antara Siam Tanggung dan Siam Salawi diduga
memunculkan efek heterosis yang menggabungkan sifat
unggul keduanya.
Aksesi Siam, kesamaan, cluster analysis
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Borneol adalah salah satu komoditas hasil hutan bukan
kayu yang banyak tersebar di alam sebagai komponen
minyak atsiri. Di bidang industri borneol digunakan
sebagai bahan baku penyusun parfum, bahan pengester dan
bahan farmakop sebagai antiseptic, antispasmodic,
carminative, cardiac stimulant, respiratory aid, dan
anthelmintic. Di Cina, borneol juga dikenal dengan nama
Bing Pian, banyak digunakan sebagai bahan pencampur
pada pembalut wanita karena berfungsi untuk mengurangi
rasa sakit dan tekanan pada saat haid, mengurangi rasa
sakit pada otot dan sendi, membantu membersihkan darah
beku, mencegah pemkembang biakan kuman serta masih
banyak kegunaan lainnya. Borneol dalam bentuk kristal
merupakan komponen yang dihasilkan dari getah pohon
yang sangat dibutuhkan oleh pasar internasional. Di
pasaran borneol kristal umumnya diciptakan secara sintetis
dari minyak terpentin atau kamper. Borneol banyak
terdapat pada tanaman lain selain pada getah Dryobalanops
spp., antara lain seperti Sembung, Kencur, Jahe, Sage,
Thyme, dan masih banyak tumbuhan lainnya, bahkan pada
minyak nilam juga terdapat kandungan borneol, akan tetapi
hanya dalam jumlah dan konsentrasi yang relatif kecil.
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Tulisan ini menyajikan informasi tentang borneol serta
prospeknya sebagai komoditi atsiri Indonesia, karena
menurut beberapa exportir, akhir-akhir ini borneol asal
Dryobalanops banyak dicari untuk digunakan sebagai
bahan pengobatan alternatif, sebagai aromaterapi. Karena
penggunaan borneol secara tepat, dapat menghancurkan
pembekuan darah pada kasus pembekuan darah pada otak
atau jantung.

variasi tunas. Tunas regeneran juga telah disambung
dengan batang bawah jenis JC dan menunjukkan 100%
tunas mampu tumbuh. Penyimpanan periode kalus jeruk
siam yang lama tidak mengurangi kemampuan
regenerasinya dan dapat diperoleh 6 variasi fenotipe yang
akan dilakukan analisis lebih lanjut secara molekuler dan
agronomi.
Embriogenesis somatik, kultur in vitro, variasi somaklonal

Borneol, atsiri, potensi, manfaat, prospek

AP-006
Kemampuan regenerasi kalus embriogenik serta
variasi fenotipe tunas regeneran jeruk siam
Aida Wulansari1,♥, Agus Purwito2, Ali Husni3, Enny
Sudarmonowati1
1

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥Email:
aida_wulansari@yahoo.com
2
Departemen Agronomi & Hortikultura Fakultas Pertanian IPB Bogor,
Jawa Barat
3
Balai Besar Litbang Bioteknologi & Sumber Daya Genetik Pertanian
Bogor, Jawa Barat

Salah satu jenis jeruk di Indonesia yang sangat digemari
konsumen adalah jeruk siam. Jeruk siam mendominasi 80%
dari total perkebunan jeruk di Indonesia. Jeruk ini memiliki
rasa manis, harum, daging buahnya lunak, mengandung
banyak air dan kulitnya tipis sehingga mudah dikupas.
Namun, jeruk siam masih mempunyai biji yang relatif
banyak (15-20 biji per buah) dan warna kulit yang kurang
menarik, sehingga perlu peningkatan kualitas buah melalui
pemuliaan tanaman. Tersedianya keragaman genetik yang
luas mengakibatkan proses seleksi lebih efisien.
Peningkatan keragaman genetik pada jeruk terkendala oleh
periode juvenil yang panjang. Salah satu strategi yang
dapat dilakukan untuk mempercepat peningkatan
keragaman genetik adalah melalui teknologi kultur in vitro
atau variasi somaklonal. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui keragaman fenotipe tunas hasil
regenerasi kalus embriogenik. Kalus yang digunakan
berasal dari nuselus biji muda yang berumur 30-90 hari
setelah anthesis. Pengamatan terhadap kemampuan
proliferasi kalus pada media MW (Murashige & Wetmore)
menunjukkan bahwa periode kalus yang lama yaitu 4 tahun
sejak inisiasi serta subkultur berulang selama periode
tersebut tidak mengurangi kemampuan proliferasi kalus.
Kalus umur 4 minggu setelah subkultur masih mampu
tumbuh hampir dua kali lipat dari ukuran awal.
Pertambahan berat kalus sebesar 1.51 g. Warna dan
struktur kalus tidak mengalami perubahan yaitu berwarna
putih kekuningan dan memiliki struktur remah. Setiap
kalus (berat + 0.5 g) memiliki 5-10 proembrio. Persentase
pembentukan embrio somatik sebesar 43.6% pada media
MW ditambah 0.5 mgL-1 ABA. Pada tahap pendewasaan
embrio, 100% embrio somatik dapat berkecambah pada
media MW dengan penambahan 0.5 mgL-1 GA3.
Pengamatan terhadap fenotipe tunas regeneran diperoleh 6

AP-007
Uji toksisitas citrinin yang dihasilkan oleh angkak
hasil fermentasi berbagai isolat Monascus
purpureus terhadap larva Artemia salina Leach
Evi Triana♥, Titin Yulinery
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl.
Raya Bogor Km. 46, Cibinong Bogor 16911, Jawa Barat. ♥Email:
evitriana03@yahoo.com

Angkak merupakan hasil fermentasi beras oleh kapang
Monascus purpureus. Angkak telah dimanfaatkan dan
dikonsumsi sejak dahulu karena memiliki berbagai macam
manfaat dan khasiat, antara lain sebagai zat pewarna
makanan dan minuman, antibakteria, anti kolesterol, anti
trombositopenia, dan sebagainya. Secara alami Monascus
menghasilkan Mmnascidin A, yang bersifat antibiotik.
Namun dalam perkembangannya diketahui bahwa zat
tersebut bersifat toksik terutama terhadap ginjal dan hati.
Zat tersebut kini lebih dikenal sebagai citrinin. Karena sifat
toksiknya, pemanfaatan angkak, baik sebagai food additive
maupun untuk pengobatan alternatif/tradisional, harus
dilakukan secara bijak. Oleh karena itu, perlu diketahui
informasi tentang toksisitas dan kadar citrinin yang
terkandung di dalam sedian angkak terutama yang tersedia
secara komersial. Untuk menjawab permasalahan tersebut,
telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kadar citrinin
dan toksisitasnya pada angkak hasil fermentasi beras IR 42
dengan beberapa isolat Monascus purpureus yang diperoleh
dari berbagai daerah di Indonesia. Pada penelitian ini,
kadar citrinin dalam berbagai sampel angkak dianalisis
menggunakan High Performance Liquid Chromatography
(HPLC). Kemudian dilakukan preliminary test terhadap
toksisitas citrinin menggunakan metode Brine Shrimp
Lethality Test (BSLT) dengan hewan uji Artemia salina
Leach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan
citrinin pada angkak hasil fermentasi oleh Monascus
purpureus AS, TST, dan JMBA berturut-turut adalah
41,235 µg/g, 59,946 µg/g, dan 62,636 µg/g. Sedangkan uji
toksisitas citrinin menunjukkan bahwa toksisitas (LC50)
angkak pada A. salina dari terendah hingga tertinggi,
berturut-turut adalah AS, TST, JMBA sebesar 138,4841
ppm; 190,546 ppm; 295,869 ppm. Data tersebut
mengindikasikan bahwa ketiga sampel angkak memiliki
efek sitotoksik yang tinggi. Oleh karena itu
pemanfaatannya harus disertai dengan kehati-hatian.
Toksisitas, citrinin, angkak, Monascus purpureus, Artemia
salina

Abstrak Seminar Nasional MBI, Depok, 20 Desember 2014

AP-008
Uji stabilitas probiotik Lactobacillus plantarum
Mar 8 terenkapsulasi dalam sediaan oralit dengan
analisis variabilitas
Evi Triana♥, Titin Yulinery
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl.
Raya Bogor Km. 46, Cibinong Bogor 16911, Jawa Barat. ♥Email:
evitriana03@yahoo.com

Bila tidak ditangani dengan cepat, baik, dan tepat, diare
dapat mengakibatkan dehidrasi. Dehidrasi sangat
berbahaya karena penderita diare dapat mengalami shock
hipovolemik, bahkan kematian. Jika terjadi dehidrasi,
tindakan yang harus segera diambil adalah menggantikan
cairan dan garam-garam yang hilang dari tubuh dengan
suplemen/cairan yang mengandung elektrolit, misalnya
oralit. Selain itu, mengkonsumsi probiotik sangat penting
karena probiotik berdaya memperbaiki dan mempercepat
pemulihan keseimbangan mikroba dalam usus terutama
keseimbangan jumlah bakteri baik dan bakteri patogen
yang terganggu akibat diare. Kendala yang dihadapi saat
ini adalah belum ada produk oralit yang sekaligus
mengandung probiotik dalam satu kemasan. Kedua
suplemen tersebut umumnya tersedia secara terpisah. Oleh
karena itu dilakukan penelitian untuk mengembangkan
produk oralit yang memiliki nilai lebih, dengan cara
menambahkan probiotik Lactobacillus plantarum Mar 8 ke
dalam sediaan oralit. Selain itu dilakukan uji kestabilan
probiotik tersebut menggunakan analisis viabilitas pada
berbagai
suhu
penyimpanan
untuk
menjamin
efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
viabilitas tertinggi adalah pada suhu 4oC, sebesar 6,650
CFU/g dengan waktu penyimpanan 17,77 hari. Pada suhu
25oC, viabilitasnya sebesar 6,088 CFU/g dengan waktu
penyimpanan 14,42 hari. Pada suhu 37oC, viabilitasnya
sebesar 6,888 CFU/g dengan waktu penyimpanan 9,85 hari.
Sedangkan pada suhu 42oC, viabilitasnya 7,301 CFU/g
dengan waktu penyimpanan 12,14 hari. Berdasarkan datadata tersebut, disimpulkan bahwa probiotik Lactobacillus
plantarum Mar 8 tetap dapat memenuhi standar probiotik
dengan viabilitas 6,65 CFU/g, bila disimpan pada suhu 4oC
dengan waktu simpan paling lama yaitu 17,77 hari.
Diare, probiotik, Lactobacillus plantarum Mar8, oralit,
viabilitas

AP-009
Pemanfaatan biodiversitas plasma nutfah padi
untuk perbaikan sifat padi gogo
Aris Hairmansis♥, Supartopo, Yullianida, Sunaryo,
Warsono, Sukirman, Suwarno
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang
41256, Jawa Barat. Tel. +62-260-520157. Fax. +62-260-520158. ♥Email:
a.hairmansis@gmail.com

Usaha pertanian padi gogo yang mencakup luasan produksi
sekitar 1.15 juta ha merupakan penyangga penting
ketahanan pangan nasional. Namun demikian peningkatan
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produksi padi di lahan kering terhambat oleh berbagai
cekaman lingkungan baik berupa cekaman biotic maupun
abiotik. Untuk mendukung keberlanjutan produksi padi di
lahan tersebut sekaligus mendukung peningkatan produksi
beras nasional dibutuhkan varietas unggul yang adaptif
dengan kondisi lingkungan di lahan tersebut. Program
pemuliaan padi gogo bertujuan untuk merakit varietas
unggul padi gogo yang memiliki potensi hasil tinggi dan
adaptif terhadap berbagai cekaman lingkungan dengan
memanfaatkan biodiversitas dalam genepool padi
khususnya dari kelompok Oryza sativa. Tahap awal dalam
perakitan varietas padi gogo adalah persilangan untuk
menggabungkan sifat-sifat yang diinginkan ke dalam satu
populasi pemuliaan. Persilangan dilakukan dengan metode
silang tunggal, silang puncak dan silang ganda. Populasi
hasil persilangan selanjutnya menjadi bahan seleksi
berbagai sifat penting untuk padi gogo dengan metode
bastar populasi dan metode pedigree. Dengan
memanfaatkan biodiversitas plasma nutfah dari Indonesia
dan introduksi dari luarnegeri telah diperoleh beragam
populasi baru hasil persilangan untuk perbaikan sifat padi
gogo. Populasi tersebut menjadi materi genetik yang sangat
berharga untuk dilanjutkan dalam program seleksi untuk
mendapatkan varietas unggul baru padi gogo.
Biodiversitas, padi gogo, persilangan, seleksi

AP-010
Isolasi dan identifikasi Staphylococcus aureus dari
susu mastitis subklinis di Tasikmalaya, Jawa
Barat
Nina Herlina♥, Fifi Afiati, Aditia Dwi Cahyo, Poppy
Dwie Herdiyani, Qurotunnada, Baharuddin Tappa
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥Email:
drh.nina_herlina@yahoo.com

Mastitis subklinis merupakan penyakit radang ambing yang
paling banyak menimbulkan dampak ekonomi cukup besar
dikalangan peternak sapi perah. Hal tersebut dikarenakan
menurunnya kuantitas dan kualitas susu. Penyebab paling
umum dari peradangan ambing tersebut diantaranya
mikroorganisme, seperti E. coli, Streptococcus agalactiae
dan Staphylococcus aureus. Penelitian ini bertujuan untuk
mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri S. aureus sebagai
salah satu bakteri patogen yang sering dijumpai pada
kejadian mastitis. Pengambilan sample susu dilakukan
secara acak (random samping) dengan terlebih dahulu
dengan melakukan California Mastitis Test (CMT). Sample
susu yang positif mastitis subklinis kemudian diisolasi
menggunakan media Manitol Salt Phenol Red Agar
(MSRPA). Selanjutnya dari isolat bakteri dengan koloni
berwarna kuning yang mampu memfermentasi phenol red
menjadi warna kuning, dilakukan pewarnaan Gram.
Tampilan mikroskopik terlihat sel berbentuk bulat dan
bergerombol tersebut selanjutnya dari isolat yang sama
dilakukan kultur bakteri menggunakan Nutrient Broth (NB)
selama 24 jam. Hasil kultur kemudian diekstraksi untuk
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mendapatkan DNA bakteri dan dilakukan analisis PCR.
Hasil menunjukkan bahwa enam isolat dari sepuluh sample
susu sapi mastitis merupakan S. aureus.

Racun ular sebagai obat anti kanker

indicum L.). Peubah pengamatan yang diamati terdiri atas
persentase eksplan steril, persentase eksplan yang
membentuk kalus serta rata-rata diameter kalus yang
terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksplan
yang berasal dari daun memiliki respon terbaik terhadap
pembentukan kalus pada media MS dengan penambahan 3
mg l-1 2,4-D. Berbeda halnya dengan eksplan yang berasal
dari internode memiliki respon terbaik terhadap
pembentukan kalus pada media MS dengan penambahan 1
mg l-1 2,4-D dan 2 mg l-1 2,4-D.

Anggira Ramadhana♥, Nabillah, Dewi Elfidasari, Riris
L. Puspitasari

Kalus, krisan, variasi somaklonal

Program Studi Bioteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas
Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +62-21
7244456. ♥Email: anggira.ramadhana@gmail.com

AP-013

Mastitis subklinis, susu, Staphylococcus aureus, PCR

AP-011

Kanker merupakan penyakit kronis degeneratef penyebab
kematian kedua terbesar pada negara-negara berkembang.
Pada tahun 2008 terdapat 12,7 juta kasus kanker diseluruh
dunia dan WHO memperkirakan akan ada 13,1 juta
kematian akibat kanker pada tahun 2030. Kanker terjadi
karena adanya perbanyakan sel yang cepat dan tidak
terkontrol. Telah diteliti bahwa Racun ular memiliki
spektrum yang luas dari aktivitas biologis, yaitu
antikarsinogenik beserta komponen-komponennya berupa
disintegrin. Disintegrin adalah molekul adhesi permukaan
selekstraseluler pada sitoskeleton dan juga reseptor untuk
transmisi sinyal penting bagi migrasi sel, invasi, proliferasi,
dan kelangsungan hidup. Metode dilakukan dengan
pengumpulan literatur dari berbagai sumber. Objek yang
digunakan adalah ular Copperhead Agkistrodon contortrix
melalui metode lowry. Studi literature ini bertujuan untuk
memberikan informasi mengenai manfaat racun ular
sebagai obat kanker.
Agkistrodon contortrix, kanker, disintergrin, antikanker,
metode lowry

AP-012
Induksi kalus krisan (Chrysantemum indicum)
dalam upaya peningkatan keragaman genetik dari
sel somatik
Reza Ramdan Rivai♥, Hendra Helmanto
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16003, Jawa Barat.
♥
Email: rezaramdanrivai@gmail.com

Variasi somaklonal yang terjadi pada kultur in vitro dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pemuliaan
tanaman karena dapat meningkatkan keragaman genetik
dari suatu tanaman. Zat pengatur tumbuh merupakan salah
satu faktor yang dapat menginduksi terbentuknya kalus.
Kalus dapat dihasilkan dari potongan organ seperti daun,
hipokotil, kotiledon, batang dan embrio zigotik yang
ditumbuhkan dalam media yang mengandung auksin
seperti 2,4-D. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
media dengan konsentrasi auksin (2,4-D) dan asal eksplan
yang tepat dalam menginduksi kalus krisan (Chrysantemum

Uji aktivitas antibakteri Lactobacillus plantarum
terseleksi dari buah markisa (Passiflora edulis)
dan kaitannya dengan gen plantarisin A (pln A)
Titin Yulinery♥, Novik Nurhidayat
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor
16911, Jawa Barat. Tel.: +62-21-876156. Fax. +62-21-8765062. ♥Email:
tyulinery@yahoo.co.id

Lactobacillus
plantarum
memiliki
kemampuan
menghambat pertumbuhan bakteri patogen karena bakteri
ini menghasilkan bakteriosin yang disebut dengan
plantaricin. Penelitian ini bertujuan menguji aktivitas
antibakteri dan mendeteksi gen plnA pada L. plantarum
terseleksi dari buah markisa (Passiflora edulis Sims.).
Sepuluh isolat L. plantarum dari buah markisa diuji
aktivitasnya dengan bakteri uji Bacillus cereus dan
Escherichia coli menggunakan metode difusi. Selanjutnya
dilakukan isolasi DNA dari isolat terseleksi, kemudian Gen
plnA dideteksi dengan metode PCR menggunakan primer
spesifik untuk gen plnA. Analisis gen plnA dilakukan
dengan membandingkan tingkat homologinya yang
terdapat di sumber data Genebank. Hasil dari uji aktivitas
antibakteri diperoleh 4 isolat L. plantarum MarB4, Mar8,
MarA7, dan MarA5 dengan zona hambat pertumbuhan
relatif lebih besar dari pada isolat uji yang lain. Hasil
pengujian dengan PCR memberikan hasil yang positif
untuk gen plnA dengan ukuran produk sekitar 400-500 bp.
Hasil sekuensing memiliki homologi 100% dengan isolat L.
plantarum, hal ini menunjukkan bahwa gen plnA dapat
dideteksi dari isolat L. plantarum terseleksi dari buah
markisa yang mempunyai aktivitas antimikroba.
Antibakteri, gen plnA, buah markisa, Lactobacillus
plantarum

AP-014
Karakterisasi fisiokimia kerupuk melinjo sebagai
upaya diversifikasi produk olahan melinjo di
Provinsi Banten
Sri Lestari♥, Muharfiza
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Salah satu olahan biji melinjo yang sangat terkenal adalah
emping
melinjo.
Tingginya
permintaan
emping
menunjukan tingginya potensi yang dapat dikembangkan,
saat ini perkembangan olahan emping sudah mulai
beragam seperti emping cracker (asin) dan ceplis (manis
dan pedas). Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui
kandungan sifat fisikokimia dari produk kerupuk melinjo
dengan standar kelayakan disesuaikan dengan SNI kerupuk
beras serta menganalisa kelayakan usaha pengolahan
kerupuk melinjo dengan menghitung Gross B/C. Penelitian
dilakukan di Laboratorium Pasca Panen Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Banten pada bulan
Maret sampai November 2012. Pembuatan kerupuk
melinjo memanfaatkan sisa dari emping melinjo yang
hancur akibat penumpukan dan transportasi. Remah
emping di bersihkan kemudian dijemur dan digiling.
Tepung melinjo ini di campur dengan tepung aci singkong
dengan perbandingan tepung melinjo: tepung aci singkong;
0:100, 25:75 dan 50:50. Pembuatan kerupuk melinjo ini
terbagi menjadi 2 (dua) rasa, yaitu rasa original dan rasa
pindang ikan tongkol. Produk kerupuk melinjo kemudian
diuji organoleptik terhadap 15 orang panelis. Untuk sifat
fisik dari kerupuk melinjo ini meliputi warna, aroma,
penampakan dan rasa hasilnya adalah normal. Untuk
keutuhan, hasilnya yaitu setelah produk ini digoreng yaitu
sebesar 87%. Kadar air dari kerupuk melinjo sebesar
3,61%, kadar abu 1,76%, kadar protein 2,89%, kadar
lemaknya sebesar 40,98% dan kadar karbohidrat sebesar
50,76%. Pada kerupuk melinjo ini tidak mengandung
pewarna. Borax pun tidak terdeteksi dalam produk kerupuk
melinjo ini. Timbal (Pb) terdeteksi sebesar 0,45 ppm.
Raksa (Hg) dan arsen (As) tidak ditemukan dalam produk
ini. Timah (Sn) ditemukan sebesar 16,4 ppm. Angka ini
masih dibawah SNI kerupuk beras yang menetapkan angka
maksimal 40 mg/kg. Tembaga (Cu) ditemukan sebesar 1,1
ppm dan seng (Zn) terdeteksi sebesar 0,86 mg/100g. Untuk
uji organoleptik, panelis lebih menyukai kerupuk melinjo
dengan perbandingan tepung aci singkong dan tepung
melinjo yaitu 75% berbanding 25% dengan rasa pindang
ikan yaitu dengan persentase sebesar 40%. Produk kerupuk
melinjo yang dibuat layak untuk dikonsumsi karena sesuai
dengan SNI kerupuk beras yaitu SNI 01-4307-1996.
Usahatani pengolahan kerupuk melinjo secara finansial
layak untuk dilakukan karena memiliki nilai Gross B/C
sebesar 2,03%.

Di Indonesia produk mie merupakan salah satu jenis
makanan yang memiliki banyak penggemar di semua
kalangan usia. Di Provinsi Banten, khususnya di Kelurahan
Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang terdapat sejenis
talas yang penduduk setempat menamakannya dengan
sebutan talas Beneng (artinya Besar dan Koneng)
(Xantoshoma undipes K. Koch). Tujuan dari kajian ini
yaitu untuk menguji secara organoleptik mie berbahan
dasar terigu substitusi tepung talas beneng. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak
Lengkap dengan 1 perlakuan dan 5 taraf yaitu substitusi
tepung talas beneng 0%, 5%, 15%, 25% dan 30%.
Pengujian dilakukan oleh 25 orang panelis semi terlatih
terhadap sifat organoleptik yang meliputi uji hedonik
terhadap warna, aroma, tekstur, kelengketan, kekenyalan
dan rasa yang dilanjutkan dengan perhitungan persentase
masing-masing kategori. Analisis data menggunakan
metode ANOVA dan jika berbeda nyata dilanjutkan
dengan uji DMRT. Hasil penelitian menunjukkan dengan
mengabaikan sampel kontrol A (100% terigu), untuk warna
sampel yang paling disukai panelis yaitu sampel B (95%
terigu: 5% tepung talas beneng) dengan skor means sebesar
5,32. Untuk aroma sampel yang paling disukai panelis
yaitu sampel E (70% terigu: 30% tepung talas beneng)
dengan skor means sebesar 4,36. Untuk tekstur sampel
yang paling disukai panelis yaitu sampel B (95% terigu:
5% tepung talas beneng) dengan skor means sebesar 5,44.
Untuk kelengketan sampel yang paling disukai panelis
yaitu sampel B (95% terigu: 5% tepung talas beneng)
dengan skor means sebesar 5,8. Untuk kekenyalan sampel
yang paling disukai panelis yaitu sampel B (95% terigu:
5% tepung talas beneng) dengan skor means sebesar 5,76.
Untuk rasa sampel yang paling disukai panelis yaitu sampel
B (95% terigu: 5% tepung talas beneng) dengan skor
means sebesar 5,48. Panelis juga diminta untuk menilai
rasa gatal pada lidah. Untuk sampel B (95% terigu: 5%
tepung talas beneng), 12% panelis merasakan gatal pada
lidah. Untuk sampel C (85% terigu: 15% tepung talas
beneng), 12% panelis merasakan gatal pada lidah. Untuk
sampel D (75% terigu: 25% tepung talas beneng), 24%
panelis merasakan gatal pada lidah. Untuk sampel E (70%
terigu: 30% tepung talas beneng), 28% panelis merasakan
gatal pada lidah. Dari segi rasa kelima sampel mie dapat
diterima oleh panelis karena memiliki skor 4,32-5,6 yang
berarti panelis memiliki penilaian netral sampai suka. Mie
talas tersebut masih original, belum ditambahkan bumbu
apapun sehingga jika diolah lebih lanjut menjadi berbagai
macam kuliner dapat menjadikan tingkat penerimaan
panelis menjadi meningkat.

Kerupuk, melinjo, fisikokimia

AP-015
Uji organoleptik mie berbahan dasar terigu
substitusi tepung talas beneng (Xantoshoma
undipes) dalam upaya peningkatan nilai tambah
bahan pangan lokal Banten
Sri Lestari♥, Pepi Nur Susilawati

Mie, talas beneng, organoleptik

AP-016
Multiaktifitas Ochrobactrum sp.S79, sebagai isolat
yang bermanfaat untuk remediasi lingkungan
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tercemar dan agen pendukung pupuk organik
hayati Beyonic-LIPI seri StarTmik.
Tirta Kumala Dewi1, Ela Sekar Arum2, Hartati
Imamuddin1,♥, Sarjiya Antonius1
Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta
Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.: +62-21-876156.
Fax. +62-21-8765062. ♥Email: himamuddin@gmail.com

Krisis masalah lingkungan pertanian di Indonesia sangat
mengakhawatirkan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya
pendekatan yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan
mikroba yang memeliliki kemampuan multi guna.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi bakteri dan
karakterisasi isolat L7T03 dalam menunjang remediasi
lingkungan tercemar dan agen pendukung pupuk organik
hayati. Isolasi resisten L7T03 dilakukan dengan metoda
plate count dengan penambahan logam berat dan uji
resistensi secara kualitatif dengan metoda disk blank.
Identifikasi isolat L7T03 dilakukan dengan 16S rDNA.
Metoda untuk pengukuran IAA dilakukan dengan dua cara
yaitu dengan kolorimetri dan HPLC. Hasilnya
menunjukkan bahwa isolat L7T03 dengan 16S rDNA
partial adalah Ochrobactrum sp.S79 dengan kecocokan
99%. Ochrobactrum sp.S79 adalah bakteri yang cukup
potensial agen remediasi karena mempunyai banyak
kemampuan diantaranya resisten terhadap berbagai logam
berat diantaranya merkuri (HgCl2) sampai konsentrasi 70
ppm, Tembaga (Pb) 1000 ppm, Zink (Zn) 2000 ppm,
Cobalt (Co), Cr (Chrom) 2000 ppm, Cu (Cuprum) 2000
ppm disamping itu bakteri tersebut juga dapat tumbuh pada
pestisida (carbaryl) sampai konsentrasi 50-100 ppm
Kemampuan penting lainnya adalah kemampuannya dapat
menghasilkan hormon tumbuh IAA (Indol Acetic Acid)
sebesar 19,335 ppm dengan tryptophan dan tanpa
tryptophan hanya 3,22 ppm. Dari hasil yang diperoleh
membuktikan bahwa bakteri tersebut sangat penting
perannya sebagai pendukung pembuatan pupuk organik
hayati Beyonic-LIPI seri StarTmik.
Merkuri, Ochrobactrum, pupuk, IAA

AP-017
Karakterisasi mikroba perakaran (PGPR) agen
penting pendukung pupuk organik hayati
Beyonic-LIPI seri StarTmik
Tirta Kumala Dewi♥, Ela Sekar Arum, Hartati
Imamuddin, Sarjiya Antonius
1

Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta
Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.: +62-21-876156.
Fax. +62-21-8765062. ♥Email: tirta.kdewi@gmail.com
2
Program Studi Biologi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat

Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) merupakan
mikroba tanah yang terdapat pada akar tanaman yang dapat
meningkatkan pertumbuhan tanaman dan perlindungan
terhadap patogen tertentu. PGPR mampu menghasilkan
hormon tumbuhan auxin, giberellin dan sitokinin, sebagai

pelarut fosfat dan fiksasi nitrogen yang berperan sebagai
pendukung Pupuk Organik Hayati Beyonic StarTmik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi mikroba
perakaran agen penting pendukung Pupuk Organik Hayati
Beyonic seri StarTmik. Mikroba hasil isolasi di tumbuhkan
pada media Pikovskaya, Protease dan TSB (Triptic Soy
Broth). Bakteri yang mampu menghasilkan IAA (Indole-3Acetic-Acid) secara kualitatif akan berwarna merah muda
ketika ditumbuhkan pada media TSB dengan precursor LTryptophan dan ditetesi dengan reagen Salkowski dan di
inkubasi dalam ruang gelap selama 1 jam. L-Tryptophan
sangat dibutuhkan untuk biosintesis IAA. Analisis IAA
secara kuantitatif dilakukan dengan dua metode yaitu
spektrofotometri dan HPLC (High Performance Liquid
Chromatography). Panjang gelombang yang di gunakan
pada metode spektrofotometri adalah 530 nm. Pada HPLC
kolom yang digunakan adalah C-18 reverse phase dengan
detektor UV-Visible pada panjang gelombang 280 nm.
Pada media Pikovskaya dan Protease aktivitas mikroba
ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening.
PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, pupuk
organik hayati, Indole-3-acetic acid

AP-018
Seleksi bakteri asam laktat sebagai penghasil
enzim protease
Ruth Melliawati♥, Apridah Cameliawati Djohan, Yopi
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588. ♥Email:
ruthmell2000@yahoo.com

Telah diseleksi bakteri asam laktat koleksi BTCC yang
berasal dari dadih dan danke sebagai penghasil protease.
Medium seleksi menggunakan MRSA + CaCO3 0.5%,
medium skim milk agar (SMA) dan susu pasteurisasi. Hasil
seleksi menunjukkan bahwa dari 42 isolat BTCC yang
diuji, 36 isolat mampu menghasilkan asam laktat dan 20
isolat diantaranya memberikan indeks zona bening ≥ 2.
Sementara itu, uji proteolitik dihasilkan 18 isolat mampu
menghidrolisis protein dan 8 isolat diantaranya
memberikan indeks zona bening di atas 1,6. Diantara
bakteri yang diuji, isolat kode DR 1-3-2 (Lactobacillus
plantaruum strain LAB12) menghasilkan aktivitas enzim
protease paling tinggi yaitu sebesar 0,598 unit/mL selama
proses fermentasi 72 jam. Optimasi media dan faktor
lingkungan perlu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas
enzim secara maksimal.
Bakteri asam laktat, asam laktat, enzim protease, aktivitas
enzim protease

AP-019
Kultur lapis tipis Grammatophyllum scriptum dan
potensinya pada produksi protocorm like bodies
secara efisien dan seragam
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Ari Pitoyo♥, Marsusi
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
Sebelas Maret University. Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126, Jawa
Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375, ♥Email: aripitoyo@yahoo.co.id

Kultur jaringan telah menjadi bagian tidak terpisahkan
dalam budidaya dan pelestarian plasma nutfah anggrek.
Teknik ini telah dimanfaatkan untuk kebutuhan
perbanyakan, fiksasi genotip unggul, hingga penyimpanan
jangka panjang. Pemilihan eksplan (bagian sel, jaringan,
organ tanaman) merupakan faktor penting yang
menentukan keberhasilan kultur jaringan. Artikel ini
melaporkan teknik preparasi eksplan mengguanakan teknik
kultur lapis tipis pada induksi protocorm like bodies (plbs)
anggrek
Grammatophyllum
scriptum.
Percobaan
dilaksanakan menurut rancangan acak lengkap dengan 4
perlakuan yaitu, ekplan berupa (i) potongan helaian daun,
(ii) potongan pelepah daun, (iii) potongan plb, dan (iv)
sayatan lapis tipis plb (1mm). Data yang didapatkan dari
perlakuan ini adalah kecepatan eksplan merespon media,
jumlah plb yang terbentuk dan arah perkembangan atau
morfogenesis plb dalam merespon hormon pertumbuhan.
Hasil penelitian menunjukkan eksplan yang berasal dari
sayatan lapis tipis plb memberikan respon paling cepat,
yaitu tiga hari setelah transfer (HST) ke media kultur
dibandingkan perlakuan lainnya yaitu 7 hingga 14 HST.
Eksplan dari sayatan tipis plb juga menunjukkan kapasitas
pembentukan atau jumlah plb paling besar dibandingkan
perlakuan lainnya. Penambahan hormon IBA dan Kinetin
direspon secara seragam ke arah pembentukan akar dan
tunas. Penelitian ini menunjukkan kapasitas dari teknik
kultur lapis tipis sebagai cara yang efisien untuk
menghasilkan plb dalam jumlah banyak secara cepat dan
seragam.
Kultur lapis tipis, Grammatophyllum scriptum, plb

AP-020
Analisis polimorfisme gen Mannose Binding
Lectin (MBL-2) pada pasien Demam Berdarah
Dengue di daerah Ciputat, Banten
Nurlaely Mida Rachmawati1, Ria Amelia1,3, Rini
Puspita Ningrum2
1

FKIK, Universitas Islam Negeri-Syarif Hidayatullah, Jakarta. ♥Email:
nurlaely_pspd@uinjkt.ac.id
2
FMIPA-Biologi, Universitas Negeri Jakarta
3
Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit
infeksius dan endemik di Indonesia. kendala penelitian
vaksin demam berdarah selain memiliki empat jenis
serotipe virus dengue yang berbeda, juga materi genetik
virus yang mudah mengalami mutasi menjadi alasan
mengapa vaksin dengue hingga saat ini masih belum
ditemukan. Perubahan pandangan penelitian diperlukan
dari yang terfokus pada virus yang selalu berubah menjadi
pada kemampuan sistem imunitas pada tubuh
manusia.Pada
penelitian
ini
dilakukan
analisis
polimorfisme gen Mannose-binding Lectin (MBL) di
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daerah promotor. Sampel serum berasal dari 40 orang
pasien di tiga rumah sakit sekitar Ciputat, Tangerang
Selatan, Banten. 60% sampel berasal dari pasien DBD
derajat 2. Rata-rata usia pasien 20 tahun dengan 62.5%
adalah perempuan. Dari hasil analisis polimorfisme gen
MBL diperoleh XL = 3 orang; XH=1 orang; YL=22 orang;
dan YH= 14 orang. Dari hasil analisis statistik diketahui
tidak adanya hubungan yang bermakna antara poliporfisme
gen MBL dengan derajat penyakit DBD. Penelitian ini
masih dalam tahap awal sehingga perlu dilakukan dengan
menggunakan sampel yang lebih banyak dan berasal dari
daerah yang lebih luas agar dapat diketahui tingkat
imunitas alami masyarakat sebagai bentuk adaptasi
fisiologi tubuh terhadap lingkungan tropis di Indonesia
terhadap penyakit DBD.
Demam berdarah, polimorfisme gen mannose binding lectin,
Ciputat

AP-021
Aplikasi inseminasi buatan dengan sperma sexing
dalam meningkatkan produktivitas sapi di
peternakan rakyat
Muhammad Gunawan♥, Ekayanti Mulyawati Kaiin,
Syahruddin Said
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥Email:
muhammadgunawan@ymail.com

Kebutuhan pangan dari protein hewani terutama daging
sapi sebesar 70%, susu sebesar 30% terpenuhi dari dalam
negeri dan sisanya masih impor. Produsen terbesar daging
dan susu masih dilakukan oleh peternakan rakyat yang
harus terus ditingkatkan produktivitasnya melalui
peningkatan populasi dan mutu genetik yang unggul.
Penelitian ini dilakukan untuk mengaplikasikan hasil
produksi sperma sapi sexing beku kerjasama Pusat
Penelitian Bioteknologi LIPI dengan Balai Besar
Inseminasi Buatan Lembang di Jawa Barat, Balai
Inseminasi Buatan Daerah Tuah Sakato di Sumatera Barat
dan Balai Inseminasi Buatan Daerah Punca di Sulawesi
Selatan. Produktivitas sapi di peternakan rakyat dalam
penelitian ini dilakukan dengan mengukur nilai efisiensi
reproduksi pada sapi betina aseptor inseminasi buatan
menggunakan sperma sexing. Parameter nilai efisiensi
reproduksi berdasarkan nilai Service per Conception (S/C)
dan Conception Rate (CR). Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa nilai rata-rata S/C sebesar 1,78 dan
CR sebesar 59,3%. Kesesuaian sperma sexing yang di IB
dengan jenis kelamin anak yang dilahirkan diperoleh nilai
sebesar 86,5% untuk sperma X (betina) dan 89,7% untuk
sperma Y (jantan).
Inseminasi buatan, sperma sapi sexing, produktivitas,
efisiensi reproduksi
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AP-022
Potensi nilai gizi tumbuhan pangan lokal Pulau
Lombok sebagai basis penguatan ketahanan
pangan nasional
Immy Suci Rohyani♥, Evi Aryani, Suripto
Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Mataram. Jl. Majapahit 62,
Mataram, NTB. ♥Email : immysuci@yahoo.co.id

Di pulau Lombok terdapat beberapa jenis tumbuhan lokal
yang dahulunya sering dimanfaatkan oleh masayarakat
sebagai pangan alternatif. Pengetahuan masyarakat tentang
tumbuhan pangan tersebut biasanya berasal dari
pengalaman hidup, pengetahuan dari turun temurun dan
kearifan lokal masyarakat yang perlu mendapat perhatian
dalam upaya pemanfaatan yang berkelanjutan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan nilai
gizi beberapa jenis tumbuhan pangan lokal yang dikenal
dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pangan
alternatif. Penelitian ini merupakan salah satu upaya
pelestarian tumbuhan pangan lokal untuk penguatan
ketahanan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan
enam jenis tumbuhan pangan lokal yang dipilih
berdasarkan nilai skor dan bobot tertinggi terhadap
pengetahuan serta aktifitas pemanfaatan tumbuhan pangan
tersebut oleh masyarakat setempat. Metode yang digunakan
untuk mengetahui kandungan gizi pada tumbuhan lokal
tersebut diantaranya yaitu pemanasan untuk uji kadar air
(AOAC 1970; Renggana 1979), Kjeldhal untuk uji
kandungan protein, spectrometri untuk uji karbohidrat,
titrasi Yodium (Jacobs) untuk uji vitamin C dan AAS flame
untuk uji Ca (kalsium). Hasil yang diproleh bahwa buah
juwet/jamblang (Syzygium cumini) memiliki kadar air yang
paling tinggi diantara keenam jenis tumbuhan lokal yang
diuji, kondisi ini menyebabkan buah juwet/jamblang
memiliki daya simpan yang paling rendah. Kandungan
karbohidrat dan vitamin C tertinggi ditemukan pada buah
bune/buni (Antidesma burnius), karbohidrat yang tinggi
diduga berasal dari kadar glukosa hal ini ditandai dengan
rasa yang sangat manis pada buah tersebut. Umbi sabrang
(Coleus tuberosa) memiliki kadar protein dan kalsium yang
paling tinggi sehingga umbi sabrang sangat baik
dikonsumsi sebagai cemilan maupun pengganti nasi.
Gizi, pangan lokal, Pulau Lombok

AP-023
Kandungan fitokimia beberapa jenis tumbuhan
lokal yang sering dimanfaatkan sebagai bahan
baku obat
Immy Suci Rohyani♥, Evi Aryani, Suripto
Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Mataram. Jl. Majapahit 62,
Mataram, NTB. ♥Email : immysuci@yahoo.co.id

Suku Sasak merupakan masyarakat asli pulau Lombok.
Masyarakat asli pulau Lombok masih mengandalkan
beberapa jenis tumbuhan lokal sebagai bahan baku obat.
Hasil penelitian sebelumnya menunjukan bahwa dari 62

jenis tumbuhan obat lokal yang masih dikenal masyarakat,
terdapat lima jenis tumbuhan obat lokal yang paling sering
digunakan dan memiliki nilai bobot dan skor tertinggi
dalam pemanfaatannya diantaranya adalah daun kelor
(Moringa oleifera), daun pulai (Alstonia scholaris), daun
ciplukan (Physalis angulata), daun pegagan (Centella
asiatica) dan daun asam (Tamarindus indica). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kandungan fitokimia dari
beberapa jenis tumbuhan obat lokal. Metode yang
digunakan dalam penapisan fitokimia dilakukan dengan
prosedur standar. Beberapa prosedur yang digunakan
dalam uji alkaloid adalah prosedur Rizk (1982). Uji
saponin dengan prosedur Forth, uji flafonoid dengan
prosedur Wilstater, uji steroid dengan prosedur
Liebermann-Bunchard, uji terpenoid dengan prosedur
Salkowski, uji antrakuinon dengan prosedur Borntrager’s
dan uji Tanin. Hasil uji fitokimia menunjukan bahwa daun
kelor dan daun ciplukan, positif mengandung semua
senyawa metabolit sekunder yang diujikan diantaranya
flavonoid, alkaloid, steroid, tanin, saponin, antrakuinon dan
terpenoid. Senyawa metabolit sekunder ini memiliki sifat
antibakteri, pendenaturasi protein serta mencegah proses
pencernaan bakteri, serta sebagai antimikroba dan antivirus
Uji fitokimia, tumbuhan obat, Pulau Lombok

AP-024
Isolasi gen pengkode enzim palmitoyl acyl-carrier
protein thioesterase (PATE) dari mesokarp kelapa
sawit (Elaeis guineensis Jacq. var. tenera)
Ulima Darmania Amanda1,♥, Wahyu Purbowasito2
1

. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten. Jl. Ciptayasa Km
01 Ciruas-Serang 42182, Banten. Tel. +62-254281055, Fax. +62254282507. ♥Email: ulima.darmania@gmail.com
2. Badan Standarisasi Nasional
Manggala wanabakti, Blok IV 3-4, Jl. Gatot Subroto, Senayan-Jakarta,
10270

Perkebunan dan industri kelapa sawit (Elaies guineensis
Jacq. var. tenera) merupakan sektor unggulan Indonesia
dalam ekspor non-migas nasional. Minyak kelapa sawit
(MKS) mempunyai beragam komposisi dan jumlah asam
lemak yang memengaruhi sifat fisika-kimia dan
menentukan kegunaan MKS. Manipulasi kadar asam lemak
melibatkan gen-gen yang berperan dalam biosintesis asam
lemak pada MKS. Gen PATE mengkode enzim PATE
yang berperan dalam pembentukan asam palmitat.
Tingginya kandungan asam palmitat dapat membatasi
penggunaan minyak kelapa sawit. Isolasi gen PATE
dilakukan dengan rapid amplification 3’-cDNA ends (3’RACE). 474 bp.958 bp dan amplifikasi ujung 3’-cDNA
menghasilkan fragmen berukuran 958 bp dengan digesti
enzim dan sequencing menunjukkan kesesuaian dengan
sekuen acuan gen PATE (nomor akses AF147879.2).
Verifikasi fragmen ukuran
hasil pairwise alignment
menunjukkan 97,10% dari 483 bp hasil sequencing
merupakan bagian dari gen PATE. .474 bp diligasi ke
dalam vektor pGEMT-Easy dan ditransformasi ke dalam
Escherichia coli DH5958 bp dan Produk amplifikasi 3’-
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cDNA dengan ukuran
Verifikasi DNA plasmid
rekombinan melalui digesti enzim dan PCR belum
menunjukkan adanya fragmen gen PATE. Isolasi gen
PATE pada daerah ujung 3’ telah berhasil dilakukan, akan
tetapi pengklonaan gen PATE ke dalam plasmid belum
berhasil dilakukan.
Palmitoyl-ACP thioesterase (PATE), isolasi gen, kelapa
sawit, Elaeis guineensis, Tenera, rapid amplification cDNA
ends (RACE)

AP-025
Persilangan tanaman lada untuk ketahanan
terhadap penyakit busuk pangkal batang
Rudi T. Setiyono
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri). Jl. Raya
Pakuwon-Parungkuda Sukabumi 43357, Jawa Barat. Tel. +62-2667070941, Fax. +62-266-6542087. Email: rudisetiyono6@gmail.com

Persilangan tanaman lada untuk ketahanan terhadap
penyakit Busuk Pangkal Batang (BPB). Rendahnya
produktivitas lada di Indonesia disebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya disebabkan oleh serangan penyakit
busuk pangkal batang. Penyakit busuk pangkal batang
disebabkan oleh patogen Phytophthora capsici sampai saat
ini belum ada cara yang efektif untuk mengatasi penyakit
tersebut dan belum ada varietas lada yang tahan terhadap
penyakit BPB. Seleksi dari hasil persilangan antara lada
(Piper nigrum) budidaya dan lada liar diseleksi terhadap
penyakit BPB dilakukan dirumah kaca dan didaerah
endemik penyakit BPB. Seleksi ketahanan terhadap
penyakit BPB dirumah kaca menggunakan metoda dengan
menyiramkan
zoospore
patogen
sebanyak
50
mL/pohon/polybag dengan konsentrasi 6 x 106/mL. Seleksi
dilanjutkan di daerah endemik yaitu di lampung Timur.
Hasil persilangan tanaman lada tahan penyakit BPB
diperoleh 3 nomor lada hibrida hasil pesilangan antara
tanaman lada budidaya dengan spesies lada liar.
Piper nigrum, tahan BPB, Lada hibrida

AP-026
Analisis ekspresi gen mioglobin sel punca PBMC
(Peripheral Blood Mononuclear Cell)
Rini Puspitaningrum
Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Pemuda No. 10,
Rawamangun. Jakarta Timur. Email: rini_puspitaningrum@yahoo.com

Researchers found myoglobin distributed in rat lung tissue
and brain normoxic green turtle. The results of this study
are very surprising and even a reference in a debate in
Denmark world researchers of myoglobin. Some things
which are true whether myoglobin non-muscular tissues
function, whether myoglobin expression is indicative of an
adaptive mechanism of cells to the environment, or is it
possible Myoglobin is a protein constitutively or house
keeping gene. Therefore, to answer all these questions is
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designed in a second study using stem cells PBMC
(Peripheral Blood Mononuclear cryogenic Cell)
preservation. These stem cells are also a forerunner of
forming non-muscular tissue. Selection of stem cells as the
object of this research is the study of the existence of a new
perspective and important function of myoglobin in the
cells. The results of this study add to the ranks of important
information that stem cells also express mioglobin genes.
These results were confirmed with a Beta Actin gene
expression as validation techniques lab work and HIF-1
alpha gene. These results provide to understanding how
adaptive body's protective response to the environment,
complete understanding of the cell attempts maintaining
and protecting oxygen homeostasis of cells against the
environment. The results of this study in addition to being
the basis for the implementation of the treatment of
diseases, such as heart failure, kidney failure, cancer,
anemia and other infectious diseases, but also can be
implemented to maintain/improve physical endurance,
academic achievement and sports sciences.
Myoglobin gene expression, constitutive, house keeping
gene, stem cells PBMC, Peripheral Blood mononuclear Cell,
cryogenic reservations.

AP-027
Potensi minyak kanola dan flaxseed terproteksi
sabun kalsium untuk mengoptimalkan fermentasi
dan mikroba rumen sapi potong secara in vitro
S. Suharti♥, A.R. Nasution, D. Nuraliyah, N. Hidayah
Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, FakultasPeternakan,
Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Ciampea, Bogor, Jawa
Barat. ♥E-mail: harti_ss@yahoo.com

Suplementasi sumber asam lemak tak jenuh asal
tanamanpada pakan ternak ruminansia diperlukan untuk
memperbaiki produksi dan kualitas daging sapi. Minyak
tanaman yang berpotensi sebagai sumber asam lemak tak
jenuh antara lain minyak kanola (tinggi kandungan asam
linoleat) dan minyak flaxseed (tinggi kandungan linolenat).
Namun penggunaan minyak tanmaan sumber asam lemak
tak jenuh tersebut
perlu diproteksi sehingga tidak
mengalami proses biohidrogenasi oleh bakteri rumen
menjadi asam lemak jenuh.
Teknologi proteksi asam
lemak tak jenuh yang bisa mudah dan murah untuk di
aplikasikan adalah teknik sabun kalsium. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis efektivitas proteksi dengan
asam lemak tak jenuh dengan teknik sabun kalsium dalam
mencegah proses biohidrogenasi asam lemak tak jenuh
sehingga dapat mengoptimalkan fermentasi mikroba
rumen. Rancangan percobaan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok dengan 3
kelompok berdasarkan pengambilan cairan rumen. Variabel
karakteristik fermentasi yang diamati meliputi nilai pH
rumen, konsentrasi NH3, serta kecernaan bahan kering dan
bahan organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
suplementasi minyak kanola dan flaxseed yang diproteksi
dengan teknik sabun kalsium sebesar 6% dalam ransum
tidak mempengaruhi nilai pH rumen, kecernaan bahan
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kering, populasi bakteri total serta protozoa rumen, namun
cenderung meningkatkan kecernaan bahan organik
dankonsentrasi amonia (NH3). Sumplementasi minyak
flaxseed terproteksi juga cenderung meningkatkan VFA
total dan proporsi asam propionat yang berpotensi sebagai
sumber energi ternak sapi potong. Hal ini mengindikasikan
bahwa aktivitas mikroba rumen dalam fermentasi pakan
tidak terganggu dengan penambahan lemak terproteksi.
Minyak kanola, minyak flaxseed, bakteri rumen, protozoa
rumen, fermentasi

Biodiversitas Spesies
BO-001
Keanekaragaman jenis burung di Petak 73 dan 78
RPH Sarangan, BKPH Lawu Selatan, Kabupaten
Magetan, Jawa Timur
1,♥

Proses pembentukan bunga dan buah dalam siklus generatif
sangat dipengaruhi oleh faktor internal (fisiologis) dan
eksternal (iklim). Penelitian bunga dan buah dilakukan
terhadap 3 jenis makaranga yang berada di Kebun Raya
Bogor yang terletak di ketinggian 200 m dpl. dengan
kisaran suhu harian dari 26oC sampai 32oC dengan iklim
atau hari hujan ± 14 hari setiap bulannya. Jenis-jenis yang
diamati Macaranga conifera Mull. Arg. asal Sumatra
Barat, Macaranga gigantean Mull. Arg. dan Macaranga
pruinosa Mull. Arg.asal sulawesi tenggara, masing-masing
jenis diwakili oleh 1 pohon dan 5 ranting tiap pohonnya.
Periode pembungaan dan pembuahan M. conifer 178 hari,
M. gigantean 123 hari dan M. pruinosa 84 hari. Apabila
dilihat dari jumlah hari yang diperlukan untuk masa
pembungaan dan pembuahan ke tiga jenis makaranga ini
mempunyai perbedaan dimana untuk M. conifera
terpanjang 6 bulan, M. pruinosa 5 bulan dan terpendek M.
gigantean 2 bulan. Sedangkan masa vegetatif terpendek
dimiliki oleh jenis M. pruinosa kurang dari 2 bulan.
Macaranga, siklus generatif, iklim

1,2

Wisnu Aji Suseno , Inna Listri Ani S. , Rochmat Jati
Saputro1, Ahmad Choirunnafi1,2, Prisca Anindya1,
Firda Amelia1,2
1

Kelompok Studi Kepak Sayap Jurusan Biologi, Fakultas MIPA,
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir. Sutami36A Surakarta 57126,
Jawa Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375, ♥Email:
wisnuajisuseno@yahoo.co.id
2
Kelompok Studi Biodiversitas, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA,
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah

Gunung Lawu merupakan salah satu kawasan dengan
ekosistem unik karena gunung Lawu merupakan kawasan
ekoton, kawasan ini merupakan kawasan yang memisahkan
antara kawasan Jawa bagian barat yang mempunyai kondisi
ekosistem yang cenderung basah, dengan Jawa Timur yang
memiliki kondisi ekosistem yang cenderung kering.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman
jenis burung di lereng selatan Gunung Lawu. Penelitian ini
dilakukan di petak 73 dan 78 RPH Sarangan, BKPH Lawu
Selatan. Metode yang digunakan merupakan metode jelajah
dengan pengamatan yang dilakukan pada pukul 06.0010.00, dan 14.00-17.00. Dari penelitian yang dilakukan,
ditemukan 43 jenis burung dari 17 famili.
Burung, keanekaragaman, Petak 73, Petak 78, Gunung Lawu

BO-002
Karakter pembungaan dan pembuahan jenis-jenis
makaranga di Kebun Raya Bogor
Dharmawati F. Djam’an¹,♥, Danu¹,♥♥, Nina
Mindawati²,♥♥♥
¹Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan. Jl. Pakuan PO
BOX105 Ciheuleut, Bogor. Tel. +62-251-8327768, Email:
♥
upie_fd@yahoo.com, ♥♥danu_bptp@yahoo.co.id,
²Pusat Produktifitas Hutan Tanaman
Jl. Gunung Batu No. 5, PO BOX133, Bogor16610. Tel. +62-2518631238. Email: ♥♥♥ninapulp@yahoo.co.id

BO-003
Biodiversitas hutan Nantu sebagai sumber obat
tradisional Masyarakat Polahi di Kabupaten
Gorontalo
Sukirman Rahim
Jurusan PGSD, Fakultas Imu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo,
Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
Indonesia. Tel. +62-435-821125 Fax.+62-435-821752. Email:
sukirmanrahim@gmail.com

Hutan Nantu-Boliyohuto berada pada ketinggian antara
200-2065 m dpl. dengan luas 63.523 ha, merupakan
kawasan yang terdiri atas Suaka Margasatwa (SM) Nantu
seluas 33.891 ha. Hutan Nantu memiliki keanekaragaman
hayati yang sangat tinggi yang bersumber dari
keanekaragaman tumbuhan yang terdapat pada kawasan ini
antara lain Caryota mitis, Cycas rumphii, dan Livistonia
rotundifolia atau daun woka (termasuk dalam appendix II
CITES), Macaranga crassistipulosa, Elmerillia ovalis,
Terminalia celebica, Diospyros hebecarpa (endemik
Sulawesi), rao (Dracontomelon dao) dan nantu (Palaquium
obovatum), serta anggrek raksasa (Grammatophyllum
speciosum). Tumbuhan yang terdapat di kawasan ini sering
dimanfaatkan oleh masyarakat polahi salah satunya
dimanfaatkan sebagai sumber obat tradisional untuk
menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti
mengobati luka, sakit panas, dan bahkan racikan dari
tumbuhan yang bersumber dari kawasan hutan ini
digunakan dalam persalinan masyarakat polahi. Metode
yang akan digunakan yakni metode survey dengan
pendekatan kualitatif. Data yang akan digunakan berupa
data sekunder dan primer yang dapat diperoleh di lapangan
dan studi literatur hasil penelitian sebelumnnya. Hasil
penelitian ini memberikan informasi mengenai jenis-jenis
tumbuhan penyusun utama vegetasi kepada masyarakat
sekitar untuk kemudian dapat memanfaatkannya sebagai
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sumber obat tradisional tanpa meninggalkan pelestariannya.
Biodiversitas, Hutan Nantu, obat tradisional

BO-004
Keragaman ikan hias di lahan gambut Cagar
Biosfer Bukit-Batu, Provinsi Riau
Melta Rini Fahmi♥, Rendy Ginanjar, Rubi Vidia
Kusumah
Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias. Jl Perikanan No.
13 Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. ♥Email: meltarini.fahmi@kkp.go.id

Lahan gambut merupakan lahan marginal yang saat ini
berada pada status terancam, kerena degradasi lingkungan
dan alih fungsi lahan. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisa potensi ikan hias dilahan gambut yang masih
alami dan yang telah terkonversi menjadi hutan tamanan
industry. Penelitian dilakakan dengan pengambilan sampel
ikan di zona transisi, zona penyangga dan zona inti
disamping itu juga dilakukan wawancara dengan nelayan
penangkap ikan di lokasi tersebut. Ikan yang telah
dikoleksi selanjutnya diidentifikasi dan dilakukan analisis
potensinya sebagai ikan hias. Hasil yang diperoleh
menunjukkan zona inti memiliki keragaman ikan hias yang
paling tinggi dibandingkan dengan zona lainnya. Ikan-ikan
yang teridentifikasi memiliki potensi sebagai ikan hias;
Pangio kuhlii, Rasbora maculata, Rasbora doriocellata,
Rasbora gracilis, Rasbora pauciferforata, Puntius
pentazona, Puntius hexazona, Chaca bankanensis,
Silurichthys hasselti, Silurichthys phaiosoma, Kryptoterus
macrocephalus, Pelteobagus ornatus, Hemiramphorodon,
Leiocassis
porcilopterus,
Mystus
bimaculatus,
Luciocephalus pulcer, Crossochelius oblongus, Osteochilus
spilurus, Sphairichthys ospronemodes, Belontia haselty,
sedangkan jenis Helostoma temminckii, Channa
pleurophthalamus, Channa striata merupakan ikan
konsumsi.
Lahan gambut, keragaman ikan hias, Cagar Biosfer Bukit
Batu

BO-005
Keragaman Gastropoda di Gili Rengit, Sekotong,
Lombok Barat, Indonesia
Gravinda Widyaswara♥, Anita Dyah Kurniasari, Dita
Kanti Maharani, Denya Salsabila, Faruk Rokhman
Ardi Putra, Risnelli, Nur Fadly Ikram, Aqmarina Fitri
Ramadhani, Fatmi Nurmalasari Hayun, Lia Mar’atus
Sholeha, Widya Fratiwi, Muhammad Zusron
1

Kelompok Studi Kelautan, Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55284, Indonesia. ♥Email: kskelautan.biogama@gmail.com,
gravindawidyaswara@yahoo.co.id
2
Program Studi Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Mataram, NTB.
Email: biologi.fmipa@Unram.ac.id

17

Gili Rengit merupakan salah satu pulau di Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat, Indonesia yang memiliki
substrat berupa pasir dan pada zona intertidalnya mayoritas
berupa death coral. Salah satu organisme laut yang
menghuni zona intertidal adalah gastropoda. Studi
mengenai keanekaragaman Gastropoda di Gili Rengit telah
dilakukan pada bulan September 2014 oleh Tim Ekspedisi
Kelompok Studi Kelautan Fakultas Biologi Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan
purposive sampling method pada sisi barat pulau dari ujung
selatan sampai ujung utara pada zona intertidal. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kearagaman
Gastropoda di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini
didapatkan 17 spesies Gastropoda yang terdiri dari 6
spesies anggota Famili Cypraeidae, 9 spesies anggota
Famili Conidae, dan 1 spesies anggota Famili
Fasciolariidae, 1 spesies anggota Famili Mitridae dan 1
spesies anggota Famili Bursidae. Minimnya spesies yang
ditemukan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh substrat
berupa death coral yang menyediakan sedikit nutrient dan
tempat tinggal, sehingga hanya sedikit gastropoda yang
dapat hidup di zona intertidal Gili Rengit.
Gastropoda, Gili Rengit, keragaman

BO-006
Keanekaragaman Moluska di Pantai Krakal,
Gunung Kidul, Yogyakarta
Faruk Rokhman Ardi Putra♥, Yusqi Taufiqur Rohman,
Gian Aditya Pertiwi, Muhammad Zusron, Abdullah
Langgeng, Farah Mawar Firdausi, Sulhan Etfanti, Ika
Nur Cahyani, Khoirun An Nisaa, Gravinda
Widyaswara, Anita Dyah Kurniasari, Dita Kanti
Maharani, Denya Salsabila, Risnelli
Kelompok Studi Kelautan, Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55284, Indonesia. ♥Email: kskelautan.biogama@gmail.com,
farukrokhman@gmail.com

Pantai Krakal merupakan salah satu pantai pasir putih di
Yogyakarta; terletak di Desa Ngestirejo, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta,
Indonesia. Pantai ini memiliki garis pantai sepanjang 700
m dan zona intertidal yang landai dan luas. Pantai ini
memiliki substrat algae, lamun, coral dan sebagian kecil
bebatuan. Salah satu penghuni zona intertidal tersebut
adalah moluska. Keanekaragaman moluska di Pantai
Krakal masih belum banyak diketahui. Penelitian ini
dilakukan di zona intertidal Pantai Krakal pada bulan Mei
2014 oleh Kelompok Studi Kelautan Fakultas Biologi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan tujuan untuk
mengetahui keanekaragaman moluska di Pantai Krakal.
Metode yang digunakan adalah metode transek kuadrat
dengan 10 garis transek yang terdiri dari 5 plot dan masingmasing plot berjarak 5 m. Spesies yang ditemukan
berjumlah 37 dari 24 famili. Spesies yang paling melimpah
adalah Mitra lamelosa sebanyak 162. Indeks keragaman
(H) diperoleh adalah 2,61; indeks kemerataan (J) 0,65; dan
indeks kekayaan (D) 12,91. Ketiga indeks ini
mengindikasikan bahwa keanekaragaman moluska di
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Pantai Krakal Gunung Kidul berada pada kondisi yang
baik.
Moluska, Pantai Krakal, keanekaragaman

BO-007
Keragaan kopi exselsa hasil eksplorasi di
Kabupaten Meranti
Laba Udarno♥, Budi Martono, Rudi T. Setiyono
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Jl. Raya PakuwonParungkuda Sukabumi 43357, Jawa Barat. Tel.. +62-266-7070941, Fax.
+62-266-6542087. ♥Email: labaudarno60@yahoo.com

Kopi excelsa merupakan salah satu jenis kopi yang
dibudidayakan di Indonesia dan tanaman ini merupakan
introduksi untuk ditanam di dataran rendah, produksi kopi
excelsa rendah dan citarasanya asam sehingga kurang
disukai. Secara morfologi kopi excelsa mempunyai
kemiripan sifat dengan kopi liberika. Kopi excelsa dapat
digunakan sebagai batang bawah karena mempunyai sifat
perakaran yang kuat, tahan terhadap nematoda dan lahan
gambut. Kegiatan eksplorasi dilaksanakan di enam
kecamatan, yaitu Kecamatan Rangsang Pesisir, Rangsang
Barat, Rangsang, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi
Timur, dan Pulau Merbau pada bulan Juli 2013. Eksplorasi
dilakukan dalam bentuk wawancara langsung dengan
petani. Metode pengambilan contoh maupun data
dilakukan secara acak (random). Masing-masing aksesi
terpilih diamati karakter morfologinya yaitu bentuk daun,
panjang daun, lebar daun, ujung dan pangkal daun,
permukaan daun, bentuk dan ukuran buah dan lain-lain.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keragaman
genetik plasma nutfah kopi exselsa di desa Kedaburapat,
Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Meranti Provinsi
Riau. Hasil eksplorasi terkumpul sebanyak 15 nomor aksesi
plasma nutfah kopi exselsa. Dari 15 nomor aksesi memiliki
warna daun muda hijau kemudian hijau tua mengkilat.
Bentuk daun membulat dengan ujung daun tumpul,
pangkalnye meruncing, tepi daun rata, permukaan daun 11
nomor aksesi agak bergelombang dan 4 nomor aksesi
bergelombang. Ukuran buah ada yang pendek, sedang dan
panjang dengan bentuk buah 9 nomor aksesi bulat kecil, 5
nomor aksesi bulat sedang dan 1 nomor aksesi bulat besar.
Jumlah cabang primer antara 3-12 cabang, jarak antar
dompol 2,2-4,7 cm dan jumlah buah per dompol 4-17,4
buah.
Kopi exselsa, eksplorasi, aksesi, morfologi

BO-008
Eksplorasi dan karakterisasi tanaman penyedap
rasa mekai di Kabupaten Bulungan, Kalimantan
Utara
Nurbani, Sumarmiyati♥
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥Email: marmoet.99@gmail.com

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan
luas wilayah 13.181.92 km2 banyak menyimpan
keanekaragaman hayati (biodiversitas), antara lain adalah
tanaman mekai. Tanaman ini banyak tersebar di daerahdaerah pedalaman dan kawasan hutan Kalimantan Utara
yang merupakan habitat alami tanaman tersebut. Adanya
eksploitasi hutan dan industri perkayuan yang semakin
meningkat, kebakaran hutan, alih fungsi lahan, pembukaan
hutan untuk perkebunan, tambang dan pemukiman, maka
spesies-spesies tanaman asli dikhawatirkan akan
mengalami kepunahan. Sebagian masyarakat Suku Dayak
setempat sudah mengusahakan dan memanfaatakan
tanaman Mekai sebagai bahan penyedap rasa alami tetapi
belum terinventarisasi dan dibudidayakan dengan baik.
Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan dan
inventarisasi tanaman rempah mekai sebagai pengetahuan
tradisional dalam rangka pengembangan lebih lanjut.
Kegiatan eksplorasi dilakukan di Kec. Tanjung Selor.
Kegiatan yang dilakukan meliputi: (i) Eksplorasi, (ii)
Karakterisasi, dan (iii) Data direkap dalam data paspor
diikuti dengan dokumentasi data.
Eksplorasi, karakterisasi, tanaman mekai, Kabupaten
Bulungan

BO-009
Karakteristik pertumbuhan dan komponen buah
pala Sukabumi
Nana Heryana♥, Handi Supriadi
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Jl. Raya PakuwonParungkuda Sukabumi 43357, Jawa Barat. Tel.. +62-266-7070941, Fax.
+62-266-6542087. ♥Email: handibalittri@gmail.com

Tanaman pala merupakan salah satu komoditas perkebunan
yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga banyak
diusahakan oleh petani di Sukabumi. Penelitian untuk
menganalisis karakteristik pertumbuhan dan komponen
buah pala asal Sukabumi dilakukan pada bulan Januari
sampai Desember 2011 di 10 desa yang terdapat di
Kabupaten Sukabumi, yaitu Desa Buni Wangi (150 m
dpl.)., Sukatani (457 m dpl.), Lebak Sari (465 m dpl.),
Cikiray (520 m dpl.), Sukamantri (525 m dpl.), Cikareo
(530 m dpl.), Kalaparea (540 m dpl.), Cibentang (625 m
dpl.), Cibalong (635 m dpl.) dan Mangkalaya (675 m dpl.).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey
pada pertanaman pala milik petani berumur 40-50 tahun.
Jumlah pohon sampel di setiap lokasi (desa) adalah 10
pohon. Parameter yang diamati adalah karakter
pertumbuhan dan komponen buah pala. Data yang
terkumpul dianalisis nilai rata-rata dan koefisien
keragamannya. Hasil penelitian menunjukkan pala asal
Sukabumi mempunyai tinggi tanaman 15,25-22,17 m,
bentuk tajuk silindris dan piramidal, bentuk buah lonjong
dan oval, bobot buah 40,32-62,11 g, bobot biji basah 7,5111,14 g, bobot fuli basah 0,52-1,04 g dengan potensi
produksi 3.000-5.000 buah/pohon/tahun.
Myristica fragrans, karakteristik, pertumbuhan, komponen
buah, Sukabumi
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BO-010
Keanekaragaman Coccinellidae predator dan kutu
daun (Aphididae spp.) pada ekosistem pertanaman
cabai
Novri Nelly♥, Yaherwandi, Efendi
Program Pascasarjana Universitas Andalas, Jurusan HPT, Fakultas
Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Unand Limau Manis, Padang
25163, Sumatera Barat. Tel. +62-751-72701/Fax. +62-751 72102. ♥Email:
novrinelly@yahoo.com

Pemanfaatan Coccinellidae predator sebagai agens
pengendali hayati dipengaruhi oleh banyak faktor
diantaranya tingkat keanekaragaman dan keberadaan
mangsa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mempelajari keanekaragaman Coccinellidae
predator dan kutu daun (Aphididae spp.) sebagai mangsa
pada ekosistem pertanaman cabai. Data keanekaragaman
spesies dianalisis menggunakan indeks Shannon-Wiener
dan kemerataan spesies dianalisis dengan indeks Simpson.
Perbedaan tingkat keanekaragaman pada masing-masing
lokasi penelitian ditentukan dengan program Primer versi 5
For Window. Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 10
spesies Coccinellidae predator dan 6 spesies kutu daun.
Spesies Coccinellidae predator yang paling melimpah
adalah Menochilus sexmaculatus (Fabricius) (Coleoptera:
Coccinellidae) sedangkan Aphis gossypii (Glover)
(Homoptera: Aphididae) menjadi spesies kutu daun yang
paling melimpah diantara enam spesies lainnya.
Keanekaragaman, Coccinellidae predator, Aphididae

BO-011
Identifikasi dan karakterisasi tanaman enau
(Arenga pinnata Merr.) di Kabupaten Gayo Lues
Istino Ferita♥, Tawarati, Zulfadly Syarif
Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas
Andalas, Kampus Limau Manih-Padang 25163, Sumatera Barat,
Indonesia. Tel. +62-751-72701, Fax. +62-751-72702, ♥ Email:
istinoferita@yahoo.com

Tanaman enau (Arenga pinnata) merupakan plasma nutfah
yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan multi manfaat,
antara lain sebagai sumber energi terbarukan (bioetanol).
Penelitian tentang identifikasi dan karakterisasi tanaman
enau di kabupaten Gayo Lues Aceh bertujuan untuk
mendapatkan informasi tentang keragaman morfologi
tanaman enau yang ada di Kabupaten Gayo Lues, sebagai
langkah awal dalam pelestarian plasma nutfah dalam
program pemuliaan tanaman serta pengembangan tanaman
ini untuk masa yang akan datang. Penelitian ini
menggunakan metode survey dimana pengambilan sampel
dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yang
berlangsung mulai Juli hingga September 2014. Kegiatan
identifikasi dilakukan pada lima kecamatan yaitu:
Blangkejeren, Rikit Gaib, Blang Jeranggo, Dabun Gelang,
dan Putri Betung, dan masing-masing kecamatan diambil
10 tanaman. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan
masyarakat, instansi terkait, serta pengamatan dan
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pengukuran langsung pada karakter morfologi tanaman
enau di lokasi. Data hasil pengamatan karakter morfologi
dianalisis secara deskriptif, variabilitas fenotipiknya
menggunakan standar deviasi, dan analisis kekerabatan
menggunakan program NTSYS ver 2.02. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa identifikasi karakter morfologi
tanaman enau dari lima kecamatan cukup bervariasi yang
membentuk dua kelompok baik pada karakter kualitatif
maupun karakter kuantitatif. Karakter kuantitatif umumnya
mempunyai variabilitas fenotipik yang luas dan karakter
kualitatif mempunyai variabilitas sempit.
Identifikasi, enau, Arenga pinnata, plasma nutfah

BO-012
Keanekaragaman teripang pada ekosistem lamun
dan terumbu karang di Kepulauan Bira Besar,
Kepulauan Seribu Utara, Jakarta
Ratna Komala
Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Pemuda No. 10,
Rawamangun. Jakarta Timur. ♥Email: ratna_komala08@yahoo.co.id

Teripang memiliki peranan penting secara ekonomis karena
kandungan nutrisinya yang tinggi, dan dapat dimanfaatkan
sebagai bahan baku obat-obatan karena mengandung asam
lemak tak jenuh juga senyawa anti bakteri yang penting
bagi kesehatan manusia. Sedangkan secara ekologis
berperan sebagai deposit feeder, penyedia bahan makanan
untuk biota laut. Pulau Bira Besar merupakan salah satu
daerah persebaran teripang di Indonesia. Tujuan penelitian
yaitu untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman
jenis teripang dan mengetahui pengaruh beberapa
parameter lingkungan terhadap keanekaragamannya pada
ekosistem lamun dan terumbu karang di Pulau Bira Besar,
Kepulauan Seribu. Penelitian dilakukan pada bulan
November sampai Desember 2012 di perairan Bojonegara,
Teluk Banten, Metode penelitian adalah deskriptif dengan
desain survey dan teknik pengambilan sampel secara
purposive sampling. Analisis data dilakukan secara
deskriptif sedangkan hubungan antara beberapa parameter
lingkungan dengan keanekaragaman makrozoobenthos
digunakan Princi[al Component Analysis (PCA) . Hasil
penelitian diperoleh sebanyak 4 jenis teripang dari 2 famili,
komposisi jenis teritinggi yaitu jenis Holothuria atra
(55%), dan terendah yaitu Holothuria leucospilota,
Keanekaragaman teripang pada ekosistem lamun tergolong
rendah sedangkan pada ekosistem terumbu karang
tergolong sedang. Beberapa arameter lingkungan yang
mempengaruhi keanekaragaman jenis teripang adalah
kekeruhan, orthofosfat, oksigen terlarut, suhu dan BOD.
Teripang, keanekaragaman, Pulau Bira Besar

BO-013
Keragaman mikrofungi pada tanaman kacangkacangan dari Nusa Tenggara Timur
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Nilam Fadmaulidha Wulandari♥, Fauziyah Syarif
1

Indonesian Culture Collection (InaCC), Pusat Penelitian Biologi,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center,
Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.:
+62-21-876156. Fax. +62-21-8765062. ♥Email: nila001@lipi.go.id
2
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat.

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu pulau di Indonesia
yang kaya akan beragam kacang-kacangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui biodiversitas dari mikrofungi
dan mengisolasi mikrofungi yang terdapat pada kacangkacangan. Lama penelitian dari bulan SeptemberNovember 2014. Karakter morfologi dilaksanakan dengan
mengidentifikasi mikrofungi dengan menggunakan
mikroskop. Isolasi dengan metode masa spora dan metode
secara langsung digunakan untuk mendapatkan mikrofungi
pada daun dan buah dari kacang-kacangan. Karakter kultur
menggunakan media PDA (Potato Dextrose Agar), Malt
Extract Agar (MEA) dan Corn Meal Agar (CMA) untuk
fungi yang dapat dikultur. Tujuh mikrofungi telah
ditemukan selama penelitian ini, diantaranya i.e. Alternaria
sp., Cladosporium sp., Collectotrichum sp., Curvularia sp.,
Fusarium sp., Oidium sp., rust, fungi dan jamur lain yang
berasosiasi dengan tanaman kacang-kacangan. Pada saat ini
lebih banyak kultur diusahakan untuk kerja molekuler ke
depan.
Jamur embun, jamur jelaga, kacang-kacangan, karakter
morfologi, rust

BO-014
Keanekaragaman mikrofungi yang berasosiasi
dengan tanaman hias di Cibinong, Kabupaten
Bogor
Nilam Fadmaulidha Wulandari
Indonesian Culture Collection (InaCC), Pusat Penelitian Biologi,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center,
Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.:
+62-21-876156. Fax. +62-21-8765062. ♥Email: nila001@lipi.go.id

Tanaman hias banyak dikoleksi dan digemari karena
keindahan bunga dan daunnya. Sayang sekali, tidak jarang
pada tanaman hias ini ditemukan beberapa spot daun jamur
dan asosiasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mikrofungi yang terdapat pada tanaman hias di Cibinong
dan sekitarnya, Kabupaten Bogor. Survey dilakukan pada
tanaman hias selama bulan April-November 2014 di
Cibinong dan sekitarnya. Karakter morfologi dilakukan
dengan menggunakan mikroskop. Lima jamur telah
ditemukan pada beberapa tanaman hias, di antaranya
Colletotrichum spp., Curvularia spp., Cercospora sp.,
Sporidesmium sp. dan Phyllosticta sp. Colletotrichum spp.
ditemukan pada beberapa tanaman hias, diantaranya
Cordyline spp., Neoregelia sp., Philodendron sp., dan
Sansevieria sp. Isolasi lebih banyak kultur sedang
dilakukan untuk kerja molekuler kedepan.

Cibinong, Collectotrichum sp., karakter morfologi, spot
daun, tanaman hias

BO-015
Tumbuhan pewarna alami batik Jambi di
Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau
Teluk, Kota Jambi
Try Susanti♥, Suraida, Muntholib, Zeni Okta Yanti
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. JambiMuara Bulian Km.16 Simpang Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi.
Tel./Fax. +62-741-582573, ♥Email: trysusantidarma@yahoo.co.id

Penelitian ini dilakukan di sentra batik Jambi di Kelurahan
Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.
Tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna alami
batik hanya diketahui oleh orang tua atau pengrajin
setempat saja, sehingga dalam kehidupan sehari-hari
pengetahuan tentang tumbuhan yang bisa digunakan
sebagai pewarna alami batik kurang berkembang.
Mengingat pentingnya hal ini sebagai warisan budaya
leluhur, sehingga perlu digali kembali pengetahuan
etnobotani jenis-jenis tumbuhan pewarna alami batik
Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
etnobotani dari jenis-jenis tumbuhan yang digunakan
sebagai pewarna alami batik Jambi dan pengetahuan
masyarakat terhadap pemanfaatan tumbuhan tersebut.
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif
dan pengambiln sampel responden ditentukan secara
purposive sampling berdasarkan gender. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat 14 spesies tumbuhan yang
dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami batik yang
terdiri dari 12 famili. Spesies yang paling dominan
digunakan adalah kayu bulian (Eusideroxylon zwagerii T.).
Organ tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna alami
batik terdiri dari batang,kulit batang, akar, kulit akar, kulit
buah dan daun. Organ daun merupakan bagian tumbuhan
yang paling banyak dimanfaatkan dengan persentase
sebesar 48% dari seluruh bagian yang digunakan.
Pengolahan organ-organ tumbuhan tersebut dengn cara
dihaluskan untuk daun dan dipotong kecil-kecil untuk
organ lainnya. Sumber perolehan spesies tumbuhan banyak
berasal dari pekarangan rumah penduduk. Pengetahuan
masyarakat Olak Kemang mengenai tumbuhan yang
digunakan untuk pewarna alami batik berasal dari orang
tua,pengalaman dan berguru.
Etnobotani, Olak Kemang, pewarna alami batik

BP-001
Diversitas jamur endofit pada tumbuhan
mangrove
Suciatmih
Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta
Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat, Jawa Barat. Email:
suciatmih2008@yahoo.ca
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Jamur endofit telah ditemukan di hampir semua keluarga
tumbuhan, yang diwakili oleh banyak spesies di daerah
iklim yang berbeda di dunia. Tujuan penelitian adalah
untuk mengisolasi dan mengidentifikasi jamur endofit yang
mengolonisasi tumbuhan mangrove yang tumbuh di Pantai
Sampiran dan Pulau Bunaken, Sulawesi Utara. Isolasi
jamur endofit dilakukan dengan cara direct planting. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 69 isolat jamur endofit
berhasil diisolasi dari akar, daun dan ranting tumbuhan
mangrove. Dari 69 isolat jamur yang terisolasi, 19 isolat
(28%) berhasil diidentifikasi sampai spesies, 21 isolat
(30%) sampai marga (genus) dan 29 isolat (42%) tidak
memiliki spora aseksual sehingga tidak dapat diidentifikasi
secara mikroskopis dan kemudian diklasifikasikan sebagai
isolat yang belum teridentifikasi (unidentified). Jamur
endofit yang terisolasi termasuk dalam kelompok
Aspergillus, Colletotrichum, Fusarium, Guignardia,
Penicillium, Pestalotiopsis, Phomopsis, Talaromyces dan
Trichoderma. Dapat disimpulkan bahwa tumbuhan
mangrove yang tumbuh di Pantai Sampiran dan Pulau
Bunaken, Sulawesi Utara terkolonisasi jamur endofit.
Jamur endofit Talaromyces leycettanus mungkin
merupakan informasi baru dari tumbuhan mangrove.
Diversitas, jamur endofit, tumbuhan mangrove

BP-002
Keragaan sumber daya genetik tanaman di Kebun
Visitor Plot Jembrana, Bali
Ida Bagus Aribawa, I Gusti Komang Dana Arsana♥
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali. Jl. By Pass Ngurah
Rai Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali 80222. Tel. +62-361-720498.
Fax. +62-361-720498. ♥Email: igkomangdana@yahoo.com

Keberhasilan penelitian dan pengkajian apabila teknologi
yang dihasilkan tersebut telah diadopsi pengguna oleh
karena itu upaya menginformasikan, mensosialisasikan dan
mengkomunikasikan hasil-hasil litkaji tersebut melalui
berbagai metode diseminasi yang tepat dan efisien yang
salah satunya melalui kegiatan visitor plot/petak
percontohan perlu dilakukan. Metodelogi yaitu dengan
membuat visitor plot. Lokasi kegiatan pengkajian visitor
plot yang dilakukan dengan konservasi Sumber daya
genetik karakterisasi kuantitatif sumber daya genetik
tanaman langka dilaksanakan di kebun koleksi Sumber
daya genetik di Sawe, kelurahan Dauh Waru, kecamatan
Negara,
kabupaten
Jembrana.
Hasil
pengkajian
menunjukkan. Sumber daya genetik tanaman terdiri dari
Jeruk Bali, Badung dan tanaman Boni. Kemiri, Pangi,
Klecung, Majegau dan Mundeh. Blimbing Buluh, Cereme,
Sentul, Juwet, Kemuning, Keliki, Tiga Kancu, Cempaka
dan Jeruk Siam, Bila (Aegle marmelos), Manggis (Garcinia
mangostana), Nagasari (Mesua ferrea), Pinang (Areca
cathecu), Cendana (Santalum album) dan Sawo Kecik
(Manilkara kauki). Sumber daya genetik mempunyai
peranan sangat penting, karena merupakan sumber sifat
keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan
atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar
baru. Beberapa jenis Sumber daya genetik tanaman yang
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dikonservasi dan dikarakterisasi di kebun diantaranya Jeruk
Bali, Badung, Boni, Mundeh, Majegau, Pangi, Klecung,
Belimbing Wuluh, Cerme, Kemuning, Kliki, Tiga Kancu,
Juwet, Nagasari, Bila, Cendana, Pinang, Manggis dan
Sumber daya genetik lainnya. Tinggi bibit yang ditanam
bervariasi, Nagasari antara 15-30 cm; Cendana antara 1520 cm; Sawo Kecik antara 20-25 cm.
Keragaan, sumber daya genetik, kebun, visitor plot

BP-003
Keragaan sumber daya genetik tanaman bunga
dan tanaman hias di lahan pekarangan sebagai
bahan upacara adat di Bali
I Gusti Komang Dana Arsana
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali. Jl. By Pass Ngurah
Rai Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali 80222. Tel. +62-361-720498.
Fax. +62-361-720498. Email: igkomangdana@yahoo.com

Tanaman bunga dan tanaman hias adalah bagian dari
kehidupan orang Bali. Tanaman bunga adalah tanaman
yang dapat dipanen bunganya, untuk daerah Bali tanaman
bunga sangat diperlukan untuk kegiatan sehari hari atau 2
mingguan. Bunga digunakan sebagai sarana upacara
keagamaan. Pengkajian dilakukan dengan survey di lahan
pekarangan petani dari bulam Mei-Desember 2013. Survey
dilaksanakan di Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana,
Buleleng, Bangli, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan
Kota Madya Denpasar. Tujuannya adalah untuk
mengetahui keberadaan varietas tanaman bunga yang ada
di seluruh Bali. Survey dilakukan dengan cara melakukan
pencatatan secara langsung di lahan pekarangan. Hasil
survey telah didapat sebanyak 36 jenis tanaman bunga yang
dominan adalah bunga kamboja yang tertinggi jumlahnya.
Tanda tanda bunga kamboja adalah batang putih
kecoklatan, tinggi 3 m, batang bersisik, cabang banyak.
Daun berbentuk memanjang,bunga berwarna, merah, putih,
kuning, bercabang banyak dan akar serabut, Daun
berbentuk memanjang,bunga berwarna merah, putih,
kuninh, bercabang banyak dan akar serabut. Bunga putih
dengan percabangan yang pendek. Bunga berwarna kuning
keputih-putihan percabangan panjang. Bunga agak besar
berwarna merah,kuning dan putih, bunga berwarna putih
kekuning-kuningan, bau harum, warna bunga putih pohon
berwarna putih, warna bunga putih dan harum, daun lebar,
bunga putih, bau harum. Dalam penelitian ini didapatkan
sebanyak 36 jenis tanaman bunga dan tanaman hias di
kebun petani, di antaranya adalah: kamboja (156),
kembang kertas (17), anggrek (20), mawar (4), pandan (37)
, teleng biru (1), bakung (2), cempaka (24), siulan (1),
Rumput jepang (1), Jempiring (29), Melati (4), Pohon ee
(1), Wijaya kusuma (1), Nusa Indah (14), sandat (22), pakis
(5), soka (17), srigading (1), merak (1), palem botol (3),
pucuk (6), punut (1), wahong (1), kaktus (1), perasi (1),
lavender (1), sakura (1), dan bunut (1). Tanaman bunga
yang paling dominan di Bali adalah tanaman kamboja
(jepun).
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Sumber daya genetik, tanaman bunga, upacara adat dan
berkelanjutan

BP-004
Inventarisasi padi lokal di Kecamatan Ciater,
Kabupaten Subang, Jawa Barat
Wage Ratna Rohaeni1,♥, Tri Hastini2
1

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang
41256, Jawa Barat. Tel.: +62-260-520157. Fax.: +62-260-520158. ♥Email:
wagebbpadi@gmail.com
2
Balai Pengkajian Teknologi Jawa Barat, Lembang-Bandung Barat, Jawa
Barat

Padi lokal merupakan sumberdaya genetik yang sangat
penting untuk dijaga kelestariannya untuk bahan dasar
kegiatan pemuliaan padi. Kelestarian padi lokal
dikhawatirkan akan semakin tersisih dengan adanya
penyebaran varietas unggul baru yang memiliki
keunggulan lebih genjah dan produktivitas lebih tinggi.
Ciater merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Subang dimana petaninya masih menanam jenis-jenis padi
lokal, namun belum terinventarisasi keberadaannya.
Inventarisasi plasma nutfah adalah bagian dari kegiatan
pengelolaan plasma nutfah yang berfungsi untuk mendata
keberadaan dan jenis plasma nutfah, sehingga apabila
sewaktu-waktu terjadi erosi genetik, kita masih memiliki
database plasma nutfah serta propagulnya guna
melestarikan sebuah plasma nutfah. Penelitian ini bertujuan
untuk menginventarisasi dan mengoleksi gabah padi lokal
di kecamatan Ciater. Kegiatan dilaksanakan pada bulan
Maret-Juni
2014.
Kegiatan
eksplorasi
berhasil
menginventarisasi plasma nutfah padi lokal di Kecamatan
Ciater sebanyak 19 aksesi yang terdiri dari 4 aksesi ketan
hitam, 4 aksesi ketan putih, 3 aksesi beras hitam, 2 aksesi
beras merah, dan 8 aksesi beras putih. Padi lokal tersebar
disemua desa kecuali desa Ciater. Sebagian besar padi
lokal adalah berumur dalam (5-6 bulan) dan kelestariannya
terjaga karena selalu ditanam oleh petani. Jenis padi lokal
yang paling banyak penyebarannya adalah beras hitam
Cibeusi. Semua aksesi dikoleksi dalam bentuk gabah dan
dititipkan pengelolaannya ke BB Padi sebagai salah satu
usaha menjaga kelestarian secara ex situ.
Inventarisasi, padi lokal, Kecamatan Ciater

BP-005
Keragaan sifat morfologi padi lokal kamba di
Sulawesi Tengah
Saidah1, ♥, Syafruddin1, Sakka Samudin2
1

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah. ♥
Email: saidahlabalado@ymail.com
2
Fakultas Pertanian Universitas Tadulako-Palu, Sulawesi Tengah

Kamba merupakan salah satu kekayaaan plasma nutfah
padi yang dimiliki di Sulawesi Tengah. Penyebarannya
berada pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dan Sigi.
Lamanya umur panen yaitu 5-6 bulan menyebabkan

pengembangan padi Kamba sangat terbatas dan
dikhawatirkan akan punah dan tergeser oleh adanya
varietas unggul baru yang umurnya sangat genjah hingga
genjah. Di pasaran nilai ekonomi beras Kamba relatif
tinggi, yakni Rp. 10.000,-hingga Rp. 15.000,-per kilogram.
Untuk itu perlu dilakukan perlindungan varietas dan upaya
pengembangan di sentra-sentra padi Kamba agar
kelestariannya tetap terjaga. Morfologi tanaman merupakan
salah satu dasar pendekatan dalam taksonomi sehingga
pengenalan sifat-sifat morfologisnya sangat penting
diketahui. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sifatsifat morfologi padi lokal Kamba. Karakter morfologisnya
dilakukan berdasarkan pedoman Sistem Karakterisasi dan
Evaluasi Tanaman Padi tahun 2003. Pengamatan dan
pengumpulan data dilakukan terhadap karakter morfologi
padi lokal Kamba, baik data kuantitatif dan kualitatif. Hasil
karakterisasi menunjukkan bahwa padi lokal Kamba
memiliki sifat-sifat morfologis yang spesifik, mulai dari
daun, batang, malai, gabah dan beras dengan rasa nasi
wangi dan pulen. Dengan perbaikan teknik budidaya,
potensi hasil dapat mencapai 6,0 t/ha GKP.
Padi, kamba, lokal, morfologi.

BP-006
Karakteristik bawang merah di Lembah Palu
Saidah1, ♥, Syafruddin1, Sakka Samudin2
1

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah. ♥
Email: saidahlabalado@ymail.com
2
Fakultas Pertanian Universitas Tadulako-Palu, Sulawesi Tengah

Bawang merah Varietas Lembah Palu merupakan
komoditas spesifik Sulawesi Tengah yang memiliki
peluang untuk dikembangkan dan dapat beradaptasi dengan
baik di dataran rendah hingga medium dengan ketinggian
0-400 m dpl. Luas pertanaman bawang merah Lembah Palu
saat ini kurang lebih 175 ha dengan produktivitas di atas
6,1 t/ha. Bawang merah Lembah Palu merupakan salah satu
jenis bawang merah yang banyak digunakan sebagai bahan
baku industri bawang goreng. Kekhasan jenis bawang ini
terletak pada tekstur umbi yang padat sehingga
menghasilkan bawang goreng yang gurih dan renyah.
Bawang merah Lembah Palu telah resmi dilepas sebagai
varietas unggul dengan SK Menteri Pertanian No.
1843/Kpts/SR.120/4/2011. Berdasarkan deskripsi, bawang
merah Lembah Palu tidak berbunga, bentuk umbi pipih
agak bulat dengan berat per umbi antara 3,9-5,7 g, jumlah
umbi 9-12, warna umbi merah pucat, daya simpan umbi 34 bulan setelah panen, umur panen berkisar antara 65-70
hari setelah tanam dan hasil umbi per hektar 9,7 ton. Bila
perbaikan teknologi budidaya dilakukan petani, maka
potensi hasilnya dapat mencapai 14,85 t/ha umbi basah.
Karakteristik, bawang merah, lokal, Lembah Palu
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BP-007
Keanekaragaman herpetofauna di Kampus
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Agnes Audina Krisanti1,♥, Ulfah Hasanah2, Diagal
Wisnu Pamungkas1,2, Firda Amelia1,2, Wisnu Aji
Suseno1, Muhammad Ridwan1,2, Teguh Wibowo1,
Yudha Noviana2, Burhansyah1
1

Kelompok Studi Kepak Sayap, Jurusan Biologi FMIPA, Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa
Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375. ♥Email: agnesa003@gmail.com
2
Kelompok Studi Biodiversitas, Jurusan Biologi FMIPA, Universitas
Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah.

Belum
ada
catatan
atau
informasi
mengenai
keanekaragaman herpetofauna di Kampus Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjadi dasar
dilakukannya penelitian ini. Kawasan kampus UNS
merupakan salah satu kawasan di kota Surakarta yang
memiliki berbagai jenis pepohonan besar dan rindang serta
semak yang cukup lebat. Sehingga mendukung kawasan ini
menjadi habitat yang cocok bagi herpetofauna. Dalam
rangka memperbaiki fasilitas, kampus UNS melakukan
proyek pembangunan gedung dan bangunan secara
berkelanjutan. Proyek pembangunan ini berdampak pada
kondisi ekosistem dan habitat herpetofauna di kampus
UNS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan mendapatkan data awal keanekaragaman herpetofauna
di kampus UNS. Pengambilan data dilakukan dengan
metode Visual Encounter Survey (VES) pada habitat
terestrial dan akuatik dari bulan September sampai
Desember 2014. Hasil yang diperoleh menunjukkan ada 18
spesies herpetofauna, terdiri dari 5 spesies kelas amfibi dan
13 spesies kelas reptil.
Herpetofauna, keanekaragaman, kampus UNS

BP-008
Keanekaragaman jenis dan sebaran Fagaceae di
Indonesia
Purwaningsih♥, Ruddy Polosakan
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. ♥Email: purazali@yahoo.co.id

Fagaceae merupakan salah satu suku dengan jumlah jenis
cukup besar di dunia (± 700 jenis), namun sebagian besar
tumbuh di belahan bumi bagian utara. Di kawasan Malesia
tercatat 5 marga yaitu Nothofagus, Castanopsis,
Lithocarpus, Quercus dan Trigonobalanus dengan jumlah
jenis mencapai ± 180 jenis sedangkan di kawasan
Indonesia tercatat 112 jenis. Penelitian ini dilakukan
berdasarkan studi literatur Fagaceae dengan tujuan untuk
mengetahui keanekaragaman jenis, persebaran dan
pemanfaatannya yang ada di Indonesia. Suku Fagaceae
yang dijumpai paling banyak tumbuh di Indonesia adalah
marga Lithocarpus (60 jenis) dan Castanopsis (24 jenis)
sedangkan Nothofagus yang sebarannya hanya terdapat di
Papua tercatat 11 jenis. Sebaran jenis Lithocarpus paling
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banyak di Sumatera (29 jenis) dan Kalimantan (26 jenis)
sedangkan Castanopsis paling banyak di Kalimantan (15
jenis). Untuk Nusa Tenggara tidak ditemukan jenis
Fagaceae. Persebaran Fagaceae ke arah timur Indonesia
semakin sedikit jumlah jenisnya, di Sulawesi dan Maluku
hanya ditemukan 1 jenis. Distribusi jenis Fagaceae banyak
dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama edafis, iklim,
dan ketinggian tempat. Di Indonesia habitat tumbuh
Fagaceae pada hutan primer pegunungan tetapi ada
beberapa yang mampu tumbuh di rawa seperti Nothofagus
womersleyi. Pada umumnya Fagaceae tumbuh di daerah
pegunungan <2000 m dpl., walaupun demikian masih ada
beberapa jenis yang mampu tumbuh mencapai ketinggian
>3000 m dpl. Jenis Fagaceae yang mempunyai sebaran luas
Castanopsis acuminatissima dan Lithocarpus elegans
tetapi umumnya sebarannya sempit hampir 75 jenis (80%)
hanya dijumpai di satu pulau. Biji beberapa jenis Fagaceae
bisa dimakan seperti biji Castanopsis spp., Lithocarpus
spp. dan Quercus spp. yang disebut ‘kastanye’. Selain itu
kayunya bisa untuk bahan bangunan dan furniture serta
kulit batang (bark) mengandung tannin bisa untuk pewarna.
Fagaceae, Sumatera, Kalimantan, Castanopsis, Lithocarpus

BP-009
Keanekaragaman dan distribusi makrozoobentos
di perairan lotik dan lentik kawasan Kampus
Institut Teknologi Bandung, Jatinangor,
Sumedang, Jawa Barat
Andria Oktarina♥, Tati Suryati Syamsudin
Jurusan Biologi Lingkungan, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati (SITH),
Institut Teknologi Bandung (ITB). Jl. Ganesa No.10, Bandung 40132,
Jawa Barat, Indonesia. ♥Email: andriaoktarina@ymail.com

Aliran sungai memiliki rangkaian aliran dari bagian hulu
sampai ke bagian hilirnya, tetapi dengan dibangunnya
Cekdam pada aliran tersebut, maka rangkaian aliran sungai
terputus sehingga terjadi perubahan dengan hadirnya
ekosistem lotik dan lentik. Diduga keanekaragaman dan
distribusi makrozoobentos akan mengalami perubahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keanekaragaman
dan distribusi makrozoobentos di ekosistem sungai dan
bagian sungai yang telah menjadi danau buatan di kawasan
kampus ITB Jatinagor Sumedang, Jawa Barat pada bulan
Oktober 2013 sampai Maret 2014. Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan jala Surber untuk habitat
sungai, berbatu dan pengeruk Ekman untuk danau, habitat
yang berlumpur. Hasil penelitian di perairan lentik
diperoleh 47 genus dengan kepadatan total makrozoobentos
berkisar antara 145,44-748,07 individu/m2 dan 71 genus
dengan 403,96-4452,87 individu/m 2dari perairan lotik.
Komunitas makrozoobentos pada kawasan lentik
didominasi oleh Kiefferullus, Polypedilum (Chironomidae,
Diptera) serta Tubifex (Tubificidae). Sedangkan, pada
kawasan lotik didominasi oleh Anentome, Thiara dan
Pachychilidae
(Mesogastropoda)
serta
Corbicula
(Verenoidea). Kondisi habitat sebagian besar komunitas
makrozoobentos pada kawasan lentik memiliki kisaran pH
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28,85±1,088, suhu 6,41±0,055oC, BOD5 1,21±0,226 ppm,
orthofosfat 0,65±0,116 ppm dan TSS 408,33±53,162 mg/l
yang tinggi. Sedangkan, di perairan lotik komunitas
makrozoobentos memilih habitat dengan kisaran kecepatan
arus 18,50±9,659 cm/det, orthofosfat 0,62±0,065 ppm dan
BOD5 0,68±0,153 ppm yang tinggi.
Komunitas makrozoobentos, lotik, lentik

Biodiversitas Ekosistem dan
Konservasi
CO-001
Pengaruh penambahan pupuk hayati jamur
sebagai pendukung pertumbuhan tanaman padi
pada tanah salin
Y.B. Subowo
Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta
Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel.: +62-21-876156.
Fax. +62-21-8765062. Email: yosubowo@yahoo.com

Telah
dilakukan
penelitian
mengenai
pengaruh
penambahan pupuk hayati jamur terhadap pertumbuhan
tanaman padi (Oryza sativa) pada tanah salin (tanah
mengandung salinitas tinggi). Beberapa jamur tanah,
seperti: Aspergillus niger, Penicillium sp., Trichoderma
viride mampu tumbuh pada tanah salin. Jamur-jamur ini
juga mampu menguraikan senyawa lignoselulosa,
melarutkan senyawa fosfat dan menghasilkan hormon IAA.
Selanjutnya jamur di atas dikemas menjadi pupuk hayati
jamur dan digunakan untuk pemupukan tanaman padi pada
tanah salin. Tujuan penelitian memperoleh data mengenai
kemampuan pupuk hayati jamur dalam mendukung
pertumbuhan tanaman padi pada lahan salin. Penelitian
dilakukan di luar rumah kaca dengan menggunakan pot.
Tingkat salinitas tanah yang diuji adalah: 0%, 0,3%, 0,5%,
1% dan 2% dengan menambahkan garam pada tanah pot.
Perlakuan pupuk meliputi: tanpa pupuk, kompos, NPK, dan
pupuk hayati jamur. Hasilnya menunjukkan bahwa
tanaman padi varietas Ciherang hanya mampu tumbuh
pada salinitas 0,3 dan 0,5% diatas salinitas ini tanaman
padi tidak hidup. Penambahan pupuk hayati jamur dapat
meningkatkan pertumbuhan tanaman padi. Pada salinitas
0,5% dapat meningkatkan tinggi tanaman 67%, jumlah
anakan (tiller) 91%, bobot kering biomassa (jerami) 186%
dan bobot kering akar 188%.
Pupuk organik, pertumbuhan, salinitas, tanaman padi

CO-002
Pengaruh tingkat naungan dan cekaman air
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jahe
emprit (Zingiber officinale var. amarum)
Samanhudi♥, Sumiyati, Hans Kristian

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta. Jl. Ir. Sutami36A Kentingan Surakarta 57126,
Jawa Tengah. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Telp/Fax. (0271)
637457. ♥Email: samanhudi@uns.ac.id

Jahe emprit (Zingiber officinale var. amarum) merupakan
jenis jahe terkecil yang memiliki banyak manfaat sebagai
tanaman obat. Produksi jahe belum mampu memenuhi
permintaan ekspor dikarenakan budidaya belum dilakukan
secara intensif bahkan terhambat adanya cekaman
lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan
tingkat naungan dan cekaman air yang sesuai untuk
budidaya jahe emprit. Penelitian ini menggunakan
rancangan tersarang (Nested) yang terdiri atas dua faktor
perlakuan yaitu naungan dan cekaman air. Hasil dianalisis
dengan analisis ragam dan apabila terdapat beda nyata
dilanjutkan uji DMRT taraf 5%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan tingkat naungan
berpengaruh meningkatkan pertumbuhan dan hasil jahe
emprit. Perlakuan naungan 25% menunjukkan hasil
tertinggi yaitu pada panjang akar tanaman, berat kering
brangkasan tanaman, berat segar rimpang tanaman, dan
berat kering rimpang tanaman. Sedangkan perlakuan
cekaman air tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
hasil jahe emprit.
Jahe emprit, naungan, cekaman air

CO-003
Pengaruh kedalaman perairan terhadap laju
pertumbuhan karang jenis Montipora digitata hasil
transplantasi di Pulau Lemon, Kabupaten
Manokwari
Yehiel Hendry Dasmasela
Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Universitas Negeri Papua. Jl. Gunung Salju, Amban,
Manokwari 98314, Papua Barat. Tel. +62-986-211675, Email:
dasmasela.hendry@ymail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju
pertumbuhan karang jenis Montipora digitata hasil
transplantasi pada kedalaman yang berbeda di Pulau
Lemon, Kabupaten Manokwari. Hasil pengolahan data
menunjukkan bahwa pada kedalaman 1 m, laju
pertumbuhan karang M. digitata secara vertikal (tinggi)
lebih baik jika dibandingkan dengan pada kedalaman 3 dan
5, hal ini diduga karena pada kedalaman 1 m mendapat
cahaya yang lebih banyak jika dibanding dengan pada
kedalaman 3 dan 5 m, pada kedalaman 1 m, laju
pertumbuhan karang berdasarkan jumlah tunas lebih
banyak/baik jika dibandingkan dengan pada kedalaman 3
dan 5 m. Pada akhir penelitian persentase sintasan yang
tercatat sebesar 82%. Hasil pengukuran parameter fisikkimia perairan yaitu pola arus 0,8 m/det; kecerahan 5 m;
oksigen terlarut 7,23 mg/L; suhu 32oC; salinitas 32 ppm;
dan derajat keasaman 7,68 menunjukkan bahwa kualitas
perairan sangat cocok untuk dilakukan transplantasi karang
jenis M. digitata dan beberapa jenis lainnya. Diharapkan
menjadi solusi terhadap upaya rehabilitasi ekosistem
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terumbu karang yang rusak dengan biaya yang relatif
murah namun dengan tingkat keberhasilan sesuai dengan
yang diharapkan.
Transplantasi karang, Montipora digitata, kedalaman
perairan

CO-004
Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi kima
(Tridacna sp.) di perairan Pulau Purup, Papua
Yehiel Hendry Dasmasela
Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Universitas Negeri Papua. Jl. Gunung Salju, Amban,
Manokwari 98314, Papua Barat, Tel. +62-986-211675, Email:
dasmasela.hendry@ymail.com

Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui komposisi
jenis, keanekaragaman, keseragaman dan dominasi jenis
dan pola distribusi moluska famili Tridacnidae serta faktorfaktor yang mempengaruhi distribusi kima yang ada di
perairan Pulau Purup kawasan Taman Nasional Teluk
Cendrawasih (TNTC), dengan cara pengamatan langsung
(observasi) di lapangan. Tingkat kepadatan dan
keanekaragaman spesies famili Tridacnidae, diukur dengan
menggunakan “Line transect” sedangkan analisis Regresi
berganda digunakan untuk mengetahui pola hubungan
antara faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi kima.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kima yang
ditemukan di perairan Pulau Purup berjumlah empat jenis
yaitu: Tridacna gigas, Tridacna squamosa, Tridacna
crocea, dan Tridacna maxima. Distribusinya berada dalam
kondisi kurang baik, dan ada satu spesies yang
mendominansi spesies lainnya, keadaan ini disebabkan
karena pemanfaatan manusia terhadap kima (Tridacna sp.)
yang sangat berlebihan. Faktor DO, pH, suhu dan salinitas
mempunyai korelasi yang kuat dan positif bertendensi
menurun terhadap distribusi spesies kima (r = 0,69, 0,37,
0,1 dan 0,6, Rataan distribusi kima (Y) diperkirakan
meningkat ataupun menurun sebesar 5,93, 2,51, 1,38 dan
0,99 satuan apabila DO, pH, suhu dan salinitas di perairan
Pulau Purup TNTC meningkat ataupun menurun sebesar
satu satuan. Besarnya kontribusi setiap faktor terhadap
distribusi kima berturut-turut sebesar 48, 36, 14 dan 1%. Ini
menunjukkan bahwa variasi distribusi kima di lokasi
penelitian tidak ditentukan oleh faktor-faktor tersebut oleh
karena berada dibawah 50%. Diduga terdapat faktor lain
seperti aktifitas manusia antara lain: daging kima
dikonsumsi sebagai makanan, cangkangnya juga dapat
dimanfaatkan sebagai tempat asbak dan dibakar untuk
dikonsumsi sebagai kapur pinang.
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Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan
Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jl.
Gunung Batu No. 5. PO Box 165, Bogor 16001, Jawa Barat. Tel. +62251-8633234; 7520067. Fax. +62-251 8638111. ♥Email:
sumarhani26@yahoo.co.id

Tembawang merupakan bentuk pengelolaan lahan yang
dilakukan oleh masyarakat suku dayak, yang terdiri dari
berbagai jenis pohon hutan dan pohon penghasil buah.
Keberadaan tembawang memberikan manfaat yang cukup
besar bagi masyarakat sebagai mata pencaharian dan
kelestarian lingkungan. Penelitian dilakukan untuk
mengetahui struktur, komposisi dan keanekaragaman
vegetasi penyusun tembawang serta manfaat tembawang
bagi masyarakat. Penelitian dilakukan di Dusun Periji dan
Dusun Tukun, Desa Sei Dangin, Kecamatan Noyan,
Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Metode
penelitian dilakukan melalui pengamatan vegetasi dan
wawancara. Pengamatan vegetasi penyusun tembawang
dilakukan hanya terhadap pohon dengan membuat petak
contoh (10mx10m2) sebanyak 10 ulangan. Semua pohon
dalam petak contoh diinventarisir. Untuk mengetahui
manfaat tembawang bagi masyarakat dilakukan wawancara
terstruktur dengan menggunakan kuisioner. Data dianalisis
secara diskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pohon penyusun agroforest
tembawang sebagian besar adalah hasil hutan bukan kayu
seperti: tengkawang (Shorea stenoptera) memiliki INP
tertinggi (71,25%), kemudian karet (Hevea brasiliensis)
(INP=66,49%), cempedak (Artocarpus integra) (55,98%)
dan durian (Durio zibethinus) (50,41%). Agroforest
tembawang di Kabupaten Sanggu dikembangkan di dalam
kawasan hutan lindung, rata-rata luas lahan garapan 2,5
ha/KK. Kontribusi lahan garapan terhadap pendapatan
masyarakat sebesar 43,5% dari total pendapatan sebesar Rp
11.868.658,-per tahun. Agroforest tembawang selain
sebagai sumber mata pencaharian masyarakat suku dayak,
juga bermanfaat sebagai pelestarian sumberdaya genetik
tumbuhan in-situ maupun ex-situ.
Agroforest tembawang, keanekaragaman jenis, pendapatan
masyarakat

CO-006
Pengembangan hutan rakyat rotan andalan
setempat di Katingan, Kalimantan Tengah
Titi Kalima♥, Sumarhani♥♥
Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi, Badan
Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jl.
Gunung Batu No. 5. PO Box165 Bogor 16001, Jawa Barat. Tel. +62-2518633234; 7520067. Fax. +62-251 8638111. Email:
♥
titi_kalima@yahoo.co.id, ♥♥sumarhani26@yahoo.co.id

Variasi distribusi, kima, Tridacna

CO-005
Struktur dan komposisi vegetasi agroforest
tembawang di Sanggau, Kalimantan Barat
Sumarhani♥, Diana Prameswari

Katingan merupakan wilayah yang potensial dalam
pengembangan hutan rakyat sebagai salah satu alternatif
pemasok bahan baku bukan kayu (HHBK) selain hutan
negara. Pembangunan dan pengembangan hutan rakyat
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan industri rotan yang terus menurun selain dari
hutan alam. Hutan rakyat sudah sejak dahulu
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dikembangkan oleh masyarakat di lahan-lahn milik dengan
berbagai jenis tanaman kayu-kayuan dikombinasikan
dengan tanaman industri atau semusim lainnya. Hutan
rakyat katingan dikembangkan jenis rotan andalan setempat
seperti rotan sega (Calamus caesius Blume), rotan irit (C.
trachycoleus Beccari), rotan cacing (C. javanesis Blume),
rotan manau (C. marginatus (Blume) Martius), dan rotan
tatuwu (C. scipionum Lour.).
Untuk keberlanjutan
produktivitas unggulan rotan setempat, maka ke lima jenis
rotan tersebut telah di kembangkan melalui pengembangan
budidaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi dan
perkembangan kelima bibit rotan unggulan setempat.
Penelitian dilakukan di Desa Tumbang Liting, Kabupaten
Katingan,
Kalimantan
Tengah.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa rotan jenis Calamus caesius memiliki
vigor yang lebih baik dibanding jenis Calamus yang lain.
Pengembangan kelima jenis rotan di lapangan secara visual
memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik dengan
persen hidup (80%).
Pengembangan, rotan andalan setempat, hutan rakyat

CO-007
Pengaruh pemberian silase limbah ikan terhadap
kadar protein daging dan lemak daging broiler
sebagai upaya peningkatan kualitas pangan
Mei Sulistyoningsih
Pendidikan Biologi FPMIPA, Universitas PGRI Semarang, Jl. Sidodadi
Timur No.24 (Dr. Cipto), Semarang, Jawa Tengah. Email:
meisulis@yahoo.co.id

Tingginya harga bahan pakan penyusun ransum, seperti
jagung, bungkil kedelai dan tepung ikan berpotensi
menghambat
pengembangan
peternakan
broiler.
Penggunaan limbah perikanan sebagai salah satu
alternative untuk mengurangi penggunaan pakan
konvensional, dengan melalui pembutan silase limbah ikan.
Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh pemberian
silase limbah ikan terhadap kadar protein daging dan lemak
daging broiler. Penelitian ini menggunaan Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Perlakuan P0 (kontrol/100% pakan
komersial), P1 (97,5% pakan komersial + 2,5% silase
limbah ikan), P2 (95% pakan komersial + 5% silase limbah
ikan), dan P3 (92,5% pakan komersial + 7,5% silase limbah
ikan), masing masing dengan 4 ulangan. Analisis data
menggunakan Anova, dilanjutkan dengan uji lanjut
Duncan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh
pemberian silase limbah ikan terhadap protein daging
broiler (P>0,05), tetapi ada pengaruh pemberian silase
limbah ikan terhadap lemak daging broiler (P<0,05).
Penggunaan silase limbah ikan sebagai pakan (P4) terbukti
menurunkan kadar lemak daging broiler secara nyata
(P<0,05).
Silase ikan, protein, lemak, broiler

CO-008
Populasi dan potensi Ploiarium alternifolium
(Vahl.) Melch. (Theaceae) di hutan gambut pasca
terbakar Kalampangan, Kalimantan Tengah
Inge Larashati Subro
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor
16911, Jawa Barat. Email: ingels@ymail.com

Indonesia memiliki lahan basah termasuk hutan rawa
gambut terluas di antara negara-negara tropis dunia,yaitu
sekitar 21 juta hektar yang tersebar terutama di
Kalimantan, Sumatera dan Papua. Sebagian besar lahan
gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat
bagi berbagai jenis flora dan fauna unik dan langka.
Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan menyebabkan
kerusakan dan punahnya beberapa jenis hewan dan
tumbuhan yang belum sempat diketahui keberadaan dan
fungsinya bagi kehidupan manusia. Hutan gambut yang
mengalami kebakaran akan segera melakukan regenerasi
ditumbuhi jenis-jenis perintis sekunder seperti jenis-jenis
Macaranga, Anthocephalus, Shorea, Dryobalanops dan
Cratoxylum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
populasi dan keberadaan jenis-jenis berpotensi yang
dilakukan dengan metoda petak kwadrat dan eksploratif
terhadap tumbuhan yang sedang berbunga, berbuah dan
jenis-jenis yang melimpah di sekitar kawasan hutan pasca
terbakar, dan dibuat foto gambarnya. Berdasarkan hasil
analisis data diketahui Ploiarium alternifolium memiliki
populasi dan persebaran yang sangat melimpah. Jenis ini
merupakan sumber pangan lokal yang perlu dilestarikan,
berpotensi untuk dikembangkan dan dijadikan produk
olahan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.
Ploiarium alternifolium, hutan rawa gambut, Kalimantan
Tengah

CO-009
Pengaruh jenis tanah dan dosis pupuk terhadap
pertumbuhan bibit kopi arabika
Nana Heryana, Handi Supriadi, Iing Sobari♥
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Jl. Raya PakuwonParungkuda Sukabumi 43357, Jawa Barat. Tel.. +62-266-7070941, Fax.
+62-266-6542087. ♥Email: iingsobari@gmail.com

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis
tanah dan dosis pupuk terhadap pertumbuhan bibit kopi
arabika (Coffea arabica). Penelitian dilaksanakan di rumah
kaca kebun percobaan (KP) Pakuwon, Balai Penelitian
Tanaman Industri dan Penyegar pada bulan AprilDesember 2012. Percobaan menggunakan metode
Rancangan Petak Terbagi (Split Plot) dengan perlakuan
jenis tanah sebagai petak utama dan dosis pupuk sebagai
anak petak yang masing-masing di ulang sebanyak 3 kali.
Perlakuan jenis tanah terdiri dari 2 jenis yaitu: T1 = Tanah
Latosol dan T2 = Tanah Podzolik merah kuning (PMK) .
Sedangkan dosis pupuk yang diberikan terdiri dari 4 taraf
yaitu: P1 = ¼ dosis rekomendasi, P2 = 1/2 dosis
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rekomendasi, P3 = 3/4 dosis rekomendasi dan P4 = dosis
rekomendasi. Peubah yang diamati adalah tinggi bibit
jumlah daun, diameter batang, berat kering batang dan
berat kering akar. Hasil penelitian mununjukkan bahwa
perlakuan jenis tanah berpengaruh nyata terhadap semua
parameter pengamatan Sedangkan dosis pupuk tidak
berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman
jumlah daun dan diameter batang, tetapi berpengaruh nyata
terhadap berat kering.

CO-011

Coffea arabica, tanah, pupuk, pertumbuhan

Fenomena peningkatan luas hutan rakyat di Kabupaten
Kulon Progo, Yogyakarta perlu dicermati karena
berdampak pada kehidupan masyarakat petaninya. Tujuan
penelitian adalah mempelajari dampak konversi lahan
pertanian menjadi hutan rakyat dari sudut pandang
etnografi. Penelitian dilakukan di wilayah perbukitan
Menoreh Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta,
tepatnya Desa Hargorejo dengan alasan: (i) perbukitan
menoreh adalah daerah resapan air, (ii) adanya fenomena
perubahan pola pemanfaatan lahan oleh para petani, dan
(iii) Desa tersebut berada di posisi tertinggi dalam garis
kemiskinan. Data dikumpulkan pada bulan Januari hingga
Juni 2013 melalui wawancara terhadap 50 orang anggota
kelompok tani yang memiliki lahan milik dan wawancara
secara mendalam terhadap 10 informan kunci. Mayoritas
responden dan informan kunci berjenis kelamin laki-laki
(98%) dengan usia lanjut lebih dari 50 tahun (68%), dan
berpendidikan SD/sederajat (62%). Masyarakat di Desa
Hargorejo mulai melakukan pengelolaan lahan dengan
tanaman kayu pada tahun 1980-an dengan motivasi
ekonomi memperoleh keuntungan dari penjualan kayu serta
motivasi ekologi yaitu memperoleh iklim yang sejuk dan
persediaan air tanah lebih banyak. Jenis tanaman kayu yang
dominan dikembangkan adalah tanaman kayu (jati, mahoni,
akasia), tanaman buah (pisang, nangka), tanaman pangan
(singkong, jagung, kedelai, kacang tanah), serta tanaman
herbal (jahe, kunyit, temulawak). Hasil dari penelitian ini
adalah dampak dari konversi lahan pertanian ke hutan
rakyat (50-100% dari luas lahan milik) yang terjadi di
Perbukitan Menoreh khususnya Desa Hargorejo adalah
tanpa diikuti dengan pengetahuan manajerial/pengelolaan
hutan rakyat, sehingga hasil dari hutan rakyat tidak berbeda
dengan hasil dari pertanian, bahkan cenderung menurun
serta mengancam ketahanan pangan mereka. Selain itu
karena intervensi manusia terhadap lahan semakin
berkurang, mendorong generasi muda untuk bekerja di luar
desa. Dampak lanjutannya dikhawatirkan hutan rakyat
tidak terjaga kelestariannya.

CO-010
Monitoring macan tutul jawa (Panthera pardus
melas Cuvier, 1809) dan mangsa potensialnya di
Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede
Pangrango
Ayi Rustiadi♥, Wahyu Prihatini♥♥
Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Pakuan, Jl. Pakuan Ciheuleut
Bogor, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8375547, Email:
♥
ayi.rustiadi@gmail.com, ♥♥yu.prihatini@gmail.com

Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
(TNGGP) adalah habitat potensial macan tutul Jawa
(Panthera pardus melas Cuvier, 1809), satwa endemik
Jawa. Sampai saat ini informasi pasti tentang populasi P.p.
melas di TNGGP tidak tersedia, karena minimnya
penelitian. Penelitian telah dilakukan untuk memantau
keberadaan, frekuensi perjumpaan, pola penggunaan
waktu, dan sebaran macan tutul Jawa beserta mangsa
potensialnya di kawasan Bodogol, TNGGP. Pengumpulan
data mengggunakan metode camera trap. Analisis data
dilakukan untuk identifikasi individu macan tutul Jawa dan
mangsa potensialnya, tingkat perjumpaan, dan dugaan
sebarannya. Hasil penelitian menjumpai dua ekor macan
tutul Jawa, dengan tingkat perjumpaan (Encountered
Rate/ER) 1,61 foto/100 hari. Mangsa potensial yang
dijumpai yaitu Sus scrofa, Paradoxurus hermaphroditus,
Gallus gallus, Tragulus javanicus, dan Tupaia montana.
Pola waktu macan tutul Jawa tidak dapat dianalisis, karena
perolehan foto tidak memadai. Perjumpaan macan tutul
jawa di blok Afrika dan Sigareng, diduga terkait dengan
kelimpahan satwa mangsa, dan sumber air. Sebaran macan
tutul jawa di Bodogol lebih terkonsentrasi pada daerah
punggung gunung, diduga karena
memudahkan
pergerakan, dan banyak dijumpai mangsa potensial.
Pembinaan habitat macan tutul jawa di Bodogol disarankan
berupa pengelolaan mangsa, air, dan tutupan/cover habitat;
dengan jalan penanaman pohon pakan bagi mangsa,
pengawasan perburuan liar, dan patroli hutan.
Macan tutul Jawa, camera trap, tingkat perjumpaan,
Bodogol

Dampak pengelolaan hutan rakyat pada lahan
sempit; Kasus di Desa Hargorejo, Perbukitan
Menoreh, Kokap, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
Maria Palmolina
Balai Penelitian Teknologi Agroforestry. Jl. Raya Ciamis-Banjar Km 4
Ciamis 46201, Jawa Barat. Tel. +62-265-771352, Fax. +62-265-775866

Pengetahuan, hutan rakyat, lahan, SDM

CO-012
Biodiversitas berbasiskan agroforestry
Nurheni Wijayanto♥, Adisti Permatasari Putri Hartoyo
Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, Kampus IPB Darmaga,
Bogor16680, Jawa Barat. Tel./Fax.: +62-251-8626806/+62-251-8626886.
♥
Email: nurheniw@gmail.com
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Agroforestry telah banyak dipraktekkan oleh masyarakat
kita dan memiliki banyak nama lokal. Keunggulannya
meliputi aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.
Biodversitas di dalam agroforestry tersebut penting untuk
dikaji, baik komponen jenis tanamannya maupun
manfaatnya. Repong damar di Krui, Lampung dan Kebun
campuran di Jawa Barat, merupakan dua bentuk
agroforestry yang menarik untuk dikaji, khususnya
komponen jenis tanaman di dalamnya dan manfaatnya
untuk kehidupan. Data dikumpulkan melalui wawancara
dengan petani, pembuatan petak ukur, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tanaman di
Repong Damar didominasi oleh pohon damar mata kucing
(Shorea javanica), sedangkan kebun campuran di Jawa
Barat didominasi oleh pohon buah-buahan manggis
(Garcinia mangostana). Pohon damar mata kucing dengan
produk utamanya getah damar mata kucing, sedangkan
pohon manggis dengan produk utamanya buah manggis.
Kedua produk yang dihasilkan dari agroforestry ini
merupakan komoditas ekspor yang penting. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa masyarakat petani agroforestry kita
telah menerapkan biodiversitas dalam sistem penggunaan
lahan mereka, dan juga menghasilkan produk-produk
unggulan bernilai ekspor. Produk-produk tersebut
berpotensi memiliki nilai tambah yang lebih tinggi jika
diolah lebih lanjut di dalam negeri sebelum diekspor.
Biodiversitas, agroforestry, repong damar, kebun campuran,
manggis

CO-013
Pengolahan limbah kulit buah sawo (Achras sapota
L.), apel (Malus sylvestris L.), srikaya (Annona
squamosa L.), manggis (Garcinia mangostana L.),
pir (Pyrus bretschneiden) menjadi selulosa oleh
bakteri Acetobacter sp. RMG-2
Ruth Melliawati1,♥, Nuryati1, Luluk Magfiroh2
1

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat, Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588, ♥Email:
ruthmell2000@yahoo.com
2
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Limbah kulit buah buahan merupakan media yang cukup
baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Tujuan
penelitian ini adalah mencari bahan baku alternatif untuk
membuat selulosa (nata) melalui seleksi terhadap lima
macam ekstrak kulit buah buahan. Ekstrak kulit buah sawo
(Achras sapota L.), apel (Malus sylvestris L.), srikaya
(Annona squamosa L.), manggis (Garcinia mangostana
L.), dan pir (Pyrus bretschneiden) digunakan sebagai
medium fermentasi. Bakteri Acetobacter sp. RMG-2
digunakan sebagai inokulum untuk menghasilkan selulosa.
Beberapa komposisi ekstrak kulit buah dan air kelapa
dikombinasikan untuk mendapatkan selulosa terbaik. Pada
media ekstrak kulit buah sawo 100% (GAA-SW1)
menghasilkan selulosa sebesar 24,1 g berat basah (1,6 g
berat kering) dengan tebal selulosa rata rata 1,2 cm.

Sementara menggunakan ekstrak kulit buah Pir (100%)
dapat menghasilkan selulosa dengan tebal 1,3 cm dan berat
basah 42,4 g (1,95 g berat kering), sedang menggunakan
ekstrak kulit buah apel (100%) selulosa yang terbentuk
relatif tipis (0,2 cm), 2,5 g berat basah (0,2 g berat kering),
Komposisi ekstrak kulit buah apel: air kelapa (25%: 75%)
memberikan hasil lebih baik dengan tebal selulosa 1,7 cm.
Ekstrak kulit buah srikaya dan manggis tidak dapat
digunakan sebagai media fermentasi oleh bakteri
Acetobacter sp. RMG-2 dalam menghasilkan selulosa.
Kedua kulit buah ini kemungkinan mengandung senyawa
antibakteri yang tinggi, sehingga bakteri tidak mampu
tumbuh dan menghasilkan selulosa. Ekstrak kulit buah pir
dan sawo dapat dipakai sebagai bahan baku alternatif untuk
membuat selulosa.
Ekstrak kulit buah-buahan, Acetobacter sp. RMG-2, selulosa

CO-014
Pengaruh pemberian kulit pisang kepok (Musa
paradisiaca) dengan konsentrasi yang berbeda
sebagai pakan ternak itik jawa (Anas javanica)
terhadap pertambahan bobot badan
Putri Wulandari, Abdullah♥, Khairil
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia. ♥Email:
abdullahbiologi@fkip.unsyiah.ac.id

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Oktober sampai
dengan 16 November 2013 di Peternakan Gampong Jantho
Makmur, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Tujuan
penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui pengaruh
pemberian limbah kulit pisang kepok (Musa paradisiaca
L.) dengan konsentrasi yang berbeda terhadap pertambahan
bobot badan itik (Anas javanica), (ii) untuk mengetahui
konsentrasi limbah kulit pisang kepok yang dapat
mempercepat pertambahan bobot badan itik. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan
RAL dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan. Konsentrasi
perlakuan dalam penelitian yaitu mulai dari 0% (kontrol),
20%, 40%, 60%, dan 80%. Parameter penelitian ini adalah
pertambahan bobot badan. Data dianalisis dengan
menggunakan Analisis of Varian (ANOVA). Hasil
penelitian diperoleh bahwa dari 5 perlakuan, semuanya
mengalami pertumbuhan, hanya saja pada perlakuan ke 5
(konsentrasi 80%) mengalami penurunan bobot badan
(1335 g). Pertambahan bobot badan itik setelah diberikan
limbah kulit pisang kepok meningkat (1742 g). Pemberian
limbah kulit pisang kepok memberikan pengaruh pada
pertambahan bobot badan itik dan pemberian limbah kulit
pisang kepok pada konsentrasi 40% menunjukkan
pertumbuhan optimal pada pertambahan bobot badan itik.
Hal ini dikarenakan kandungan gizi pada kulit pisang
kepok dapat membantu dalam proses pertambahan bobot
badan itik.
Limbah kulit pisang kepok, itik jawa, pertambahan bobot
badan
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CO-015
Perilaku burung Agapornis sp. berdasarkan
frekuensi gelombang suara di penangkaran
burung di Kota Banda Aceh
Abdullah♥, Hardiyanti Darmatika

Wana Wisata Gunung Bromo, kemudian capung ditangkap
secara langsung dengan menggunakan jaring. Capung yang
didapat dikoleksi menggunakan papilot kemudian
diidentifikasi. Dalam penelitian ini diperoleh lima jenis
capung Anisoptera dan tiga jenis Zygoptera.

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia. ♥Email:
abdullahbiologi@fkip.unsyiah.ac.id

Wana Wisata Gunung Bromo, odonata, keanekaragaman

Penelitian ini dilakukan di penangkaran burung Desa Setui,
Kota Banda Aceh dan Laboratorium Program Studi
Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah, pada tanggal 15-27 Juli
2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola
perilaku Agapornis sp. dari hasil stimulasi berdasarkan
frekuensi dan amplitudo suara di habitat ex-situ. Penelitian
ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara proporsional
random sampling, Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik observasi denganmerekam suara pada aktivitas
Agapornis sp. setelah distimulasi. Stimulasi yang diberikan
berupa: kondisi normal/kontrol, serangan predator,
pemberian pakan, pemisahan jantan dan betina. Parameter
penelitian ini adalah perhitungan nilai amplitudo dan
frekuensi suara pada Agapornis sp. Data analisis dilakukan
dengan menghitung nilai simpangan (amplitudo) dan
banyaknya gelombang per satuan waktu (frekuensi). Untuk
menghitung persamaan/perbedaan nilai amplitudo pada tiap
individu percobaan digunakan Analysis of Varians
(ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai
ANOVA pada amplitudo Fhitung<Ftabel dan pada
frekuensi Fhitung>Ftabel. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variasi amplitudo
dan frekuensi suara pada berbagai aktivitas Agapornis sp.
Tingginya
nilai
frekuensi
dipengaruhi
oleh
keadaan/stimulus dari lingkungan.

CP-001

Perilaku, Agapornis sp, frekuensi, amplitudo

CO-016
Keanekaragaman capung (Odonata) di Kawasan
Wana Wisata Gunung Bromo, Karanganyar, Jawa
Tengah
Inna Listri Ani S♥, Euis Citra Ayu, Noor Liza, Zenita
Milla, Nafshul M, Mayang N.
Kelompok Studi Biodiversitas, Jurusan Biologi FMIPA, Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir. Sutami36A Surakarta 57126, Jawa
Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375. ♥Email: inna_listriani07@gmail.com

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang
memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia,
termasuk keanekaragaman serangganya. Capung (Odonata)
adalah salah satu kelompok serangga di indonesia yang
keanekaragamannya belum banyak diteliti. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis capung
yang terdapat di Wana Wisata Gunung Bromo,
Karanganyar, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada
tanggal 22 November dan 7 Desember 2014 pada pagi
sampai senja hari (pukul 07.00-16.30 WIB) dengan metode
jelajah, yaitu menyusuri daerah sekitar perairan di kawasan
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Proyeksi perubahan distribusi geografis
Selaginella ciliaris akibat perubahan iklim di masa
depan
Ahmad Dwi Setyawan1,♥, A. Abdurrahman Dokman2
1

Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir.
Sutami36A Surakarta 57126, Jawa Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375,
♥
Email: volatileoils@gmail.com
2
Lembaga Keanekarahaman Hayati Nusantara. Jl. Raya Dieng Km 01,
Kejiwan, Wonosobo 56311, Jawa Tengah.

Selaginella ciliaris merupakan salah satu spesies fern allies
yang tumbuh pada kawasan geografi yang cukup luas dan
memiliki bentuk morfologi sangat beragam. Kawasan
distribusi alami spesies ini meliputi Asia Selatan, Asia
Timur, Asia Tenggara dan Australia Utara. Spesies ini
memiliki sekurang-kurangnya tiga bentuk morfologi.
Bentuk morfologi yang beragam ini diduga berkaitan
dengan habitatnya yang cukup beragam. Selaginella
ciliaris tumbuh mulai dari tepian pantai hingga ketinggian
sekitar 1000-1500 m.dpl., namun, keberadaanya sangat
tergantung pada musim. Spesies ini melimpah di musim
hujan dan hampir sepenuhnya mati di musim kemarau,
dengan hanya menyisakan spora yang akan tumbuh
kembali di musim hujan berikutnya. Karena keberadaannya
sangat tergantung pada air, maka diperkirakan distribusi
spesies ini terpengaruh oleh kenaikan suhu bumi akibat
perubahan iklim di masa depan. Pemodelan iklim
menunjukkan bahwa spesies ini akan mengalami
pergeseran distribusi pada pertengahan abad ini. Di
beberapa tempat keberadaannya mulai menghilang, namun
terdapat pula tempat-tempat baru yang memungkinkan
pertumbuhannya. Mengingat spesies ini memilliki spora
yang sangat lembut dan mudah diterbangkan angin, diduga
ia akan mampu mencapai kawasan-kawasan baru yang
cocok bagi kehidupannya itu, meskipun lokasinya jauh dari
habitat pada saat ini. Selaginella ciliaris sangat menarik
diteliti untuk mengetahui bagaimana suatu spesies dapat
bertahan hidup dari perubahan iklim dengan mencapai
kawasan-kawasan yang baru terbentuk dan cocok bagi
kehidupannya.
Selaginella ciliaris, perubahan iklim, pergeseran distribusi

CP-002
Pengujian toleransi plasma nutfah padi terhadap
cekaman suhu rendah pada agroekosistem gogo
Rina Hapsari Wening♥, Untung Susanto
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Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang
41256, Jawa Barat. Tel.: +62-260-520157. Fax.: +62-260-520158. ♥Email:
r_hapsariwening@yahoo.com

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi plasma nutfah
koleksi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi)
terhadap cekaman suhu rendah pada agroekosistem gogo
untuk mendapatkan genotipe yang toleran. Percobaan
dilaksanakan di Desa Sikumpul, Kecamatan Kalibening,
Kabupaten Banjarnegara (1100 m dpl.) pada MK 2010.
Materi yang diuji sebanyak 86 aksesi plasma nutfah padi
koleksi BB Padi dengan varietas pembanding, yaitu:
Sarinah, Barito, Tejo, Ciherang dan IR 64. Percobaan ditata
sesuai dengan rancangan augmented 4 blok dengan petak
percobaan berukuran 1x2,5 m2. Benih ditanam secara
langsung (tabela) pada jarak tanam 20x20 cm2 dengan 1
benih per lubang pada agroekosistem gogo. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aksesi Cere Beureum, RUTTST858B5-2-2-2-0-J dan Padi Gunung/Huma diindikasikan toleran
terhadap cekaman suhu rendah karena memiliki umur
bunga yang nyata lebih genjah dan sama dengan Tejo yang
diduga tidak escape dari cekaman suhu rendah. Aksesi
Cere Manggu, Ringgit, dan Bereum Tomang memiliki sifat
adaptif di dataran tinggi karena memiliki nilai yang nyata
lebih baik dibanding cek terbaik Tejo pada karakter bobot
gabah per rumpun, gabah isi per malai, fertilitas malai, skor
fertilitas malai, dan eksersi malai. Aksesi Ase Andele,
Kantong dan Randa Kaya juga dapat dikatakan adaptif di
dataran tinggi karena memiliki beberapa sifat komponen
hasil yang lebih baik dibanding cek terbaik Tejo.
Plasma nutfah, cekaman suhu rendah, agroekosistem gogo

CP-003
Variabilitas iklim dan dinamika waktu tanam padi
di wilayah pola hujan monsunal dan equatorial
1,♥

Y. Apriyana , T.E. Kailaku

2
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Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat), Badan Litbang
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Tel. +62-251312760. ♥Email: yanapri@yahoo.com
2
Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Ciampea, Bogor, Jawa
Barat

Variabilitas iklim yang ditandai dengan peningkatan
fluktuasi, frekuensi dan intensitas anomali iklim dalam
dasawarsa terakhir akibat fenomena ENSO dan IOD
berdampak pada perubahan pola distribusi, intensitas dan
periode musim hujan sehingga awal musim hujan maupun
musim kering menjadi terlambat. Kondisi tersebut
berimplikasi serius pada pergeseran waktu dan pola
tanaman pangan baik di wilayah dengan pola hujan
monsunal maupun equatorial. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak yang
ditimbulkan oleh variabilitas iklim berupa fenomena ENSO
dan IOD terhadap waktu tanam padi pada wilayah dengan
pola hujan yang berbeda. Penelitian berupa desk work pada
sentra produksi padi di wilayah pola hujan monsunal, yaitu
Karawang dan wilayah pola hujan equatorial, yaitu di
Pesisir Selatan. Tahap penelitian dilakukan melalui (i)
pengumpulan data curah hujan dan peta informasi stasiun

curah hujan dan klimatologi; (ii) analisis iklim regional
melalui analisis curah hujan yang tersebar di wilayah
penelitian dilanjutkan dengan penentuan dampak
variabilitas iklim kemudian dilakukan analisis hubungan
curah hujan dengan indikator penyimpangan iklim serta
(iii) analisis dinamika waktu tanam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dampak variabilitas iklim regional
terhadap penurunan curah hujan mulai terjadi pada periode
September-November baik di Karawang maupun Pesisir
Selatan. Pengaruh anomali iklim pada wilayah pola hujan
monsunal lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pola
hujan equatorial. Di Karawang, waktu tanam mundur 2-6
dasarian baik akibat fenomena ENSO maupun IOD,
sedangkan di Pesisir Selatan tidak terjadi pergeseran waktu
tanam dibandingkan dengan kondisi normalnya. Di
Karawang semua wilayah terkena dampak anomali iklim,
terjadi penurunan luas panen pada Juli-Oktober dan puncak
tanam terjadi pada Desember. Di Pesisir Selatan, kenaikan
anomali iklim baik ENSO maupun IOD diikuti dengan
penurunan luas tanam pada September dan Oktober. Pada
wilayah yang tidak terkena dampak, puncak tanam terjadi
pada bulan Oktober dan pada wilayah yang terkena dampak
iklim regional tersebut terjadi pada bulan Desember
Variabilitas iklim, waktu tanam, pola hujan, monsunal,
equatorial

CP-004
Memasarkan keanekaragaman kerabat mangga
sebagai upaya konservasi berkelanjutan yang
melibatkan komunitas masyarakat; Kasus di
Komunitas Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan
Adhitya Marendra Kiloes♥, Nurmalinda, Ahmad Rafieq
1

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Jl. Ragunan No. 29A,
Pasarminggu, Jakarta Selatan 12540. ♥Email aditkilus@yahoo.com
2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Selatan. Jl.
Panglima Batur Barat No.4, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711

Kalimantan
Selatan
merupakan
daerah
dengan
keanekaragaman buah-buahan tropika yang tinggi termasuk
di antaranya mangga beserta kerabat-kerabatnya. Bahkan
Kasturi salah salah satu kerabat buah mangga yang asli
berasal dari Kalimantan Selatan sudah dijadikan maskot
Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mempertahankan
keanekaragaman buah mangga di Kalimantan Selatan
dibutuhkan upaya-upaya berkelanjutan yang juga
melibatkan komunitas masyarakat. Salah satunya adalah
dengan cara pengolahan kerabat-kerabat mangga tersebut
menjadi produk-produk olahan yang memiliki nilai tambah.
Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis
olahan yang berpotensi untuk menunjang konservasi
berkelanjutan kerabat mangga serta mengidentifikasi pasar
potensial untuk memasarkan produk-produk olahan
tersebut. Tulisan ini mengambil contoh kasus di Komunitas
Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Beberapa jenis olahan seperti dodol, sirup, acar, selai, dan
beberapa produk olahan lain berpotensi untuk mendukung
konservasi kerabat mangga. Masing-masing varietas dan

Abstrak Seminar Nasional MBI, Depok, 20 Desember 2014

spesies kerabat mangga memiliki citarasa dan tekstur
tersendiri yang khas sehingga dapat dijadikan berbagai
macam bentuk olahan. Pasar potensial untuk memasarkan
produk-produk olahan tersebut juga telah teridentifikasi
seperti pasar tradisional, toko oleh-oleh, tempat wisata
seperti Pasar Terapung Lok Baintan, hingga olahan sirup
yang menjadi welcome drink di beberapa hotel yang
terdapat di sekitar Banjarmasin. Diharapkan dengan adanya
kegiatan pengolahan tersebut dapat meningkatkan
kesadaran anggota komunitas masyarakat bahwa tanamantanaman kerabat mangga tidak hanya dimiliki sebagai
kekayaan alam namun juga memiliki fungsi lebih untuk
meningkatkan pendapatan sekaligus layanan untuk
ekosistem.
Kerabat mangga, pengolahan, pemasaran, konservasi
berkelanjutan

CP-005
Pemecahan dormansi temulawak dengan aplikasi
Zat Pengatur Tumbuh NAA dan BAP
Eko Binnaryo Mei Adi♥, Sri Indrayani, Enung Sri
Mulyaningsih
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km. 46 Cibinong-Bogor
16911, Jawa Barat. Tel. +62-21-8754587, Fax. +62-21-8754588. ♥Email:
oke20adi@yahoo.com

Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan alami
untuk meningkatkan kesehatan telah meningkatkan laju
konsumsi temulawak dalam bentuk jamu dan obat. Salah
satu hambatan dalam budidaya temulawak adalah adanya
fase dormansi rimpang sebagai bahan pembibitan. Adanya
fase dormansi ini sebagai hambatan dalam penyediaan bibit
yang seragam dalam waktu bersamaan. Penelitin ini adalah
penelitian awal yang bertujuan untuk memecahkan
dormansi pada bibit temulawak salah satunya dengan
menggunakan Zat Pengatur Tumbuh BAP (Bensil Amino
Purine) dan NAA (Naphthalene Acetic Acid) pada
konsentrasi tertentu. Hasil penelitian ini selanjutnya akan
digunakan untuk kajian kandungan bahan aktif dari
temulawak pada beberapa usia panen. Dua ZPT yaitu NAA
dan BAP, dan tiga bobot rimpang yang digunakan
menunjukan bahwa ZPT tidak berpengaruh terhadap
diameter pangkal tunas, jumlah tunas, dan jumlah rimpang
bertunas. Sedangkan bobot rimpang 200-250 g merupakan
sumber bibit terbaik dengan memiliki diameter pangkal
tunas terbesar, jumlah tunas terbanyak, dan jumlah rimpang
bertunas tertinggi.
Temu lawak, NAA, BAP, bobot rimpang, dormansi

CP-006
Interaksi iklim (curah hujan) terhadap produksi
tanaman pangan di Kabupaten Pacitan
Suciantini
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Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat), Badan Litbang
Pertanian, Departemen Pertanian. Jl. Tentara Pelajar No.1A, Indonesia.
Tel. +62-251312760. Email: suciantini@yahoo.com,

Pertumbuhan dan kualitas tanaman tergantung pada
interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor genetik
tanaman. Faktor genetik berkaitan dengan karakteristik
yang biasanya bersifat khas pada tanaman. Sedangkan
faktor lingkungan yang mengontrol potensi tanaman salah
satunya adalah iklim/cuaca. Salah satu unsur iklim yang
dapat digunakan sebagai indikator dalam kaitannya dengan
tanaman adalah curah hujan. Keragaman curah hujan
biasanya dikaitkan dengan keragaman hasil tanaman
semusim, terutama untuk kondisi Indonesia. Dewasa ini
banyak diperbincangkan mengenai terjadinya iklim ekstrim
yang berdampak cukup besar terhadap tanaman semusim,
terutama tanaman pangan. Tulisan ini memaparkan
mengenai fluktuasi produksi dan luas panen tanaman
pangan di Kabupaten Pacitan dan kaitannya dengan
fluktuasi curah hujan. Penelitian dilaksanakan di
Kabupaten Pacitan. Data sekunder diperoleh dari Dinas
Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan, Dinas Binamarga dan
BMKG daerah. Data yang dikumpulkan meliputi; varietas,
luas tanam, luas panen, data iklim terutama curah hujan
harian dan bulanan, serta data kondisi pola tanam di sentra
produksi tanaman pangan. Hasil yang diperoleh
memperlihatkan bahwa luas panen dan produksi cukup
terpengaruh dengan kondisi curah hujan terutama pada
kondisi terjadi iklim ekstrim seperti El-Nino atau La-Nina.
Curah hujan, interaksi tanaman, Pacitan, produksi, tanaman
pangan

CP-007
Pemanfaatan plasma nutfah dalam perakitan
varietas padi
Buang Abdullah
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang
41256, Jawa Barat. Tel.: +62-260-520157. Fax.: +62-260-520158. ♥Email:
abdullahdullah10@yahoo.com

Padi merupakan bahan pangan pokok separoh penduduk
dunia. Lebih dari 90% padi dihasilkan dan dikonsumsi di
Asia, karena itu, padi adalah komoditas strategis di benua
ini, termasuk di Indonesia. Produksi padi harus
ditingkatkan seiring dengan pertambahan penduduk yang
relatif tinggi untuk mencukupi kebutuhan pangan. Varietas
unggul padi merupakan salah satu teknologi yang paling
efisien dalam peningkatan produksi dan stabilitas produksi
dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.
Karena itu, perakitan varietas padi untuk mendapatkan
varietas yang berproduksi tinggi, tahan terhadap hama dan
penyakit utama, serta mempunyai mutu beras fisik,
kimiawi dan gisi yang tinggi harus dilakukan. Keberhasilan
perakitan varietas tergantung adanya variabilitas sifat/gen
padi. Padi merupakan tanaman yang kosmopolitan, karena
itu padi mempunyai variabiltas yang luas dibanding
tanaman lain. Perakitan varietas padi unggul cukup
berhasil, karena dalam perakitannya telah menggunakan
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sumber-sumber gen yang sangat luas, baik dari satu sub
golongan atau spesies,spesies, dan lain spesies dan lain
tanaman. Varietas padi unggul berpotensi tinggi, tahan
terhadap hama dan penyakit, umur gengah dan sangat
genjah, mutu beras yang baik, aromatik, padi fungsional
yang mempunyai zat, vitamin atau unsur mikro yang
bermanfaat bagi kesehatan manusia telah dihasilkan.
Plasma nutfah, perakitan, varietas padi

CP-008
Ketahanan Galur Harapan Padi Fungsional
terhadap hama wereng coklat dan penyakit blas
Trisnaningsih♥, Anggiani Nasution
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang
41256, Jawa Barat. Tel.: +62-260-520157. Fax.: +62-260-520158. ♥Email:
trisssn@yahoo.co.id

Masyarakat Indonesia sebagian besar mengkonsumsi beras
sebagai makanan utamanya. Beras bukan saja berperan
sebagai sumber energi dan zat gizi, tetapi juga mengandung
komponen aktif dengan fungsi fisiologis yang bermanfaat
bagi kesehatan. Adanya cekaman biotik seperti serangan
hama wereng coklat dan penyakit blas dapat menyebabkan
penurunan hasil atau menggagalkan hasil panen.
Penanaman varietas unggul yang tahan terhadap cekaman
biotik merupakan cara pengendalian yang paling efektif
dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan data galur-galur harapan padi/beras
fungsional berpotensi hasil tinggi tahan terhadap hama
wereng coklat biotipe 2 dan 3, dan blas ras 033, 073, 133
dan 173. Penelitian dilakukan dengan melaksanakan
pengujian galur padi tehadap wereng coklat dan blas.
Pengujian dilakukan di laboratorium dan rumah kaca BB
Padi, KP Muara, Bogor pada MT 2013. Hasil pengujian
galur padi fungsional yang bereaksi agak tahan terhadap
kedua biotipe WCK (Biotipe 3 dan 2) ada 1 galur/varietas
UDHL (Aek Sibundong) dan 29 galur OBS. Galur yang
agak tahan biotipe 3 saja ada 1 galur OBS (B13257BRS*1-5-MR-3-2-6-1-1). Galur yang agak tahan biotipe 2
saja ada 2 galur UDHL (B10544E-KN-73-3-PN-2-2-3 dan
Ciasem) dan 23 galur OBS. Dan hasil pengujian Blas ada 8
galur yang mempunyai ketahan yang beragam, tahan
terhadap 3 ras blas yaitu galur B13257B-RS*1-5-MR-8-118, B13257B-RS*1-5-MR-9-6-1, B13257B-RS*1-5-MR-97-2, B13873-5-8, B13017B-RS*1-2-5-PN-1-4-1, B11742RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-2,
B12688D-RS*1-1-1PN-1-2-4, dan varietas Dodokan.
Skrining, padi/beras fungsional, tahan hama penyakit

CP-009
Pengelolaan tanaman terpadu kedelai di
Kabupaten Pandeglang, Banten
Resmayeti Purba

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten. Jl. Ciptayasa Km
01 Ciruas-Serang 42182, Banten. Tel. +62-254-281055, Fax. +62254282507. Email: resmayeti63@yahoo.com

Salah satu program utama Kementerian Pertanian adalah
pencapaian swasembada kedelai. Produktivitas kedelai
ditingkat petani masih berkisar 0,8-1,0 t/ha sedangkan di
tingkat penelitian dapat mencapai 1,7-3,0 t/ha sehingga
terdapat senjang hasil. Peningkatan produktivitas kedelai di
tingkat petani masih dapat dilakukan dengan dukungan
pihak terkait dan penerapan teknologi spesifik lokasi
melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).
Kegiatan PTT kedelai telah dilakukan di Desa Mekarsari
Kec. Panimbang pada bulan Juni-September 2014. Pada
kegiatan PTT kedelai diterapkan komponen varietas unggul
baru kedelai dan pemupukan berimbang serta pengendalian
OPT tanaman. Varietas yang digunakan adalah Anjasmoro,
dengan pemberian pupuk Urea 50 kg/ha, SP-36 100 kg/ha,
NPK Phosnka 100 kg/ha, pupuk kandang 2 ton/ha dan
dolomit 1.0 t/ha. Hasil penerapan komponen PTT kedelai,
petani mampu meningkatkan produktivtas 0.9 t/ha menjadi
1,5 t/ha. Dukungan dari instansi terkait dalam penerapan
PTT kedelai adalah BPTP Banten, Penyuluh dan Dinas
Pertanian Kabupaten Pandeglang. Bentuk dukungan adalah
pendampingan teknologi dan penyuluhan kepada petani
kedelai.
Kedelai, varietas, pemupukan, hasil

CP-010
Observasi ketahanan varietas lokal padi terhadap
penyakit blas (Pyricularia grisea) di rumah kaca
Anggiani Nasution♥, N. Usyati
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang
41256, Jawa Barat. Tel.: +62-260-520157. Fax.: +62-260-520158. ♥Email:
anggianina@gmail.com

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai
keanekaragaman plasma nutfah paling banyak di dunia.
Plasma nutfah merupakan keanekaragaman genetik yang
dimiliki oleh satu spesies tanaman. Pengembangan potensi
plasma nutfah sangat diperlukan oleh karena itu untuk
menggali informasi yang terkandung di dalam plasma
nutfah tersebut perlu diadakan dievaluasi sehingga dapat
disaring genotipe-genotipe yang memberikan tanggapan
yang positif terhadap cekaman baik biotic maupun abiotik.
Penyakit blas (Pyricularia grisea) umumnya merupakan
masalah utama pada lahan kering dalam usahan
peningkatan produktivitas padi gogo. Penyakit blas dapat
menyerang semua bagian tanaman padi dari persemaian,
stadia vegetative, dan stadia generative dengan menyerang
leher dan cabang malai. Pada varietas yang rentan dan
kondisi lingkungan yang mendukung penyakit ini dapat
menyebabkan petani gagal panen atau puso. Penggunaan
varietas tahan merupakan cara yang paling praktis dan
ekonomis dalam pengendalian penyakit blas. Penelitian
dilaksanakan pada MT 2014 di rumah kaca KP Muara BB
Padi, Sukamandi. Materi genetik yang diuji sebanyak 60
varietas lokal berasal dari kelti plasma nutfah dan varietas
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pembanding rentan yaitu Kencana Bali. Tujuan penelitian
adalah untuk mengevaluasi ketahanan varietas lokal
terhadap penyakit blas daun terhadap 4 ras blas Hasil
penelitian menunjukkan bahwa varietas lokal yang diuji
mempunyai keragaman ketahanan yang berbeda-beda
sehingga menunjukkan respon yang bervariasi terhadap
penyakit blas daun.
Plasma nutfah, varietas lokal padi, penyakit blas

CP-011
Sebaran kepiting (Brachyura) di Pulau Tikus,
gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu
1, ♥

Pipit Anggraeni

1

, Dewi Elfidasari , Rianta Pratiwi

2
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sangat tinggi mencapai sekitar 250 jenis. Di kawasan hutan
di pulau Jawa tumbuh secara meluas baik di dataran rendah
hingga ke hutan pegunungan. Jenis-jenis Ficus yang
tumbuh di kawasan hutan Taman Nasional Karimunjawa
belum banyak diketahui keberadaannya semenjak jaman
kemerdekaan belum ada penelitian yang dilakukan. Oleh
karena itu perlu dilakukan inventarisasi dan penelitian
ekologi tumbuhan di kawasan tersebut. Penelitian ekologi
tumbuhan dilakukan dengan menggunakan metoda petak
kuadrat dan penjelajahan dikawasan hutan pada ketinggian
antara 100 sampai dengan 300 meter dpl. Hasil analisis
data dan identifikasi diketahui bahwa Ficus spp. memiliki
persebaran dan populasi yang cukup tinggi.
Ekologi jenis, Ficus spp., Taman Nasional Karimunjawa,
Jawa Tengah

1

Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al
Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja,
Kebayoran Baru, Jakarta. Tel. +62-21-72792753. Fax. +62-21-7244767.
♥
Email: pipit.anggraeni14@gmail.com
2
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Jl. Pasir Putih, Ancol Timur, Jakarta
Utara (Kota).

Kepiting (Brachyura) merupakan salah satu spesies kunci
(keystone species) yang memegang peranan penting di
alam. Terdapat ± 150.000 Crustacea yang belum
diidentifikasi termasuk kepiting. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa sebaran kepiting di Pulau Tikus Gugus
Pulau Pari, Kepulauan Seribu dengan menggunakan
metode transek kuadrat. Transek kuadrat mewakili bagian
barat, utara, timur dan selatan Pulau Tikus. Hasil penelitan
menunjukkan terdapat 34 jenis dengan total 11 famili
kepiting (Brachyura) dari Pulau Tikus yaitu Portunidae,
Majidae, Galenidae, Dromiidae, Calappidae, Ocypodidae,
Grapsidae, Porcellanidae, Macrophthalmidae, Xanthidae
dan Pilumnidae. Keseluruhan jenis kepiting memiliki
sebaran pada berbagai habitat dengan substrat yang
berbeda sesuai dengan jenis kepiting dan kemampuan
adaptasi terhadap lingkungan. Sebaran kepiting bergantung
dari keberadaan substrat dan ekosistem sekitar perairan
yang mendukung perolehan makanan kepiting.
Kepiting, Brachyura, sebaran, tipe substrat, Pulau Tikus

CP-012
Ekologi jenis Ficus spp. (Moraceae) di kawasan
hutan Taman Nasional Karimunjawa, Jawa
Tengah
Inge Larashati Subro
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor
16911, Jawa Barat. Email: ingels@ymail.com

Ficus merupakan marga yang memiliki anggota cukup
besar tergolong suku Moraceae. Persebaran Ficus terdapat
di daerah tropic dan sub-tropik. Di kawasan Malesia
tersebar di wilayah Malaysia, Singapura, Brunei
Darussalam, Indonesia, Philipina dan Papua New Guinea.
Keaekaragaman jenis-jenis Ficus di Indonesia tergolong

CP-013
Sikap masyarakat terhadap pentingnya konservasi
hutan sebagai penyangga banjir di Kecamatan
Tangse, Kabupaten Pidie
Maulizar, Abdullah♥, Djufri
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia. ♥Email:
abdullahbiologi@fkip.unsyiah.ac.id

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2012
sampai dengan 3 Maret 2013. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pentingnya
konservasi hutan sebagai penyangga banjir di Kecamatan
Tangse Kabupaten Pidie. Populasi dalam penelitian ini
adalah Penduduk Gampong Peunalom I, Penduduk
Gampong Peunalom II, dan Penduduk Gampong Pulo
Mesjid yang berjumlah 1.097 jiwa. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan angket yang berisikan
30 pertanyaan. Pertanyaan yang terdapat dalam angket di
bagi atas 3 parameter yaitu pengetahuan, sikap dan
tindakan. Hasil analisis data dengan menggunakan
persentase menunjukkan pada pengetahuan konservasi
hutan terhadap tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 21
orang (64%), pengetahuan konservasi hutan terhadap
tingkat pendidikan SMP sebanyak 17 orang (68%),
pengetahuan konservasi hutan terhadap tingkat pendidikan
SMA sebanyak 20 orang (74%) dan pengetahuan
konservasi hutan terhadap tingkat pendidikan S1 sebanyak
20 orang (80%). Analisis dengan menggunakan Chi
Kuadrat menunjukkan sikap dan tindakan konservasi hutan
terhadap tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan S1, x2
hitung ˃ x2 tabel. Pada tabel signifikansi 5% sikap dan
tindakan konservasi hutan terhadap tingkat pendidikan SD
x2hitung = 8,36, sikap dan tindakan konservasi hutan
terhadap tingkat pendidikan SMP x2 hitung= 14,52, sikap
dan tindakan konservasi hutan terhadap tingkat pendidikan
SMA x2 hitung= 15,45, sikap dan tindakan konservasi
hutan terhadap tingkat pendidikan S1 x2 hitung = 16,91
sedangkan x2 tabel untuk semua tingkatan pendidikan =
7,81. Sikap masyarakat terhadap pentingnya konservasi
hutan sebagai penyangga banjir di Kecamatan Tangse,
Kabupaten Pidie sudah baik.
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Sikap masyarakat, konservasi hutan, penyangga banjir

CP-014
Respon fisiologi dan pertumbuhan bibit mangga,
durian, rambutan dan alpukat terhadap berbagai
intensitas cahaya dan pemupukan nitrogen
Titi Juhaeti♥, Nuril Hidayati
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. ♥Email: tihaeti@yahoo.com

Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui respon
fisiologi dan pertumbuhan bibit mangga, durian, rambutan
dan alpukat yang ditanam pada intensitas cahaya dan
tingkat pemupukan yang berbeda. Penelitian dilakukan di
Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI, Cibinong.
Bibit ditanam di polibag pada media tanam berupa
campuran tanah: pupuk kandang = 2:1. Rancangan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok yang
disusun secara faktorial. Faktor pertama adalah naungan:
0% (N0), 55% (N1) dan 75% (N2), faktor ke dua adalah
dosis pupuk N yakni 0 g urea/pot (P0), 5 g urea/pot (P1)
dan 10 g urea/pot (P2) dan faktor ketiga adalah jenis
tanaman yakni rambutan (T1), mangga (T2), durian (T3)
dan alpukat (T4). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di
pembibitan, bibit rambutan, mangga, durian dan alpukat
toleran terhadap cahaya rendah. Pada nilai Q leaf yang
relatif rendah, fotosintesis masih bisa berlangsung, tetapi
apabila nilai Q leaf terlalu tinggi maka laju fotosintesis
semakin menurun. Masing-masing jenis tanaman memiliki
kemampuan yang tidak jauh berbeda untuk berfotosintesis.
Laju fotosintesis (A) tertinggi ada pada mangga (10,079)
diikuti alpukat, durian dan rambutan. Nilai transpirasi (E)
tertinggi pada alpukat, diikuti durian, rambutan dan
mangga. Pemupukan tidak berpengaruh nyata terhadap
serapan CO2, transpirasi dan pembukaan stomata.
Sementara itu perlakuan naungan tidak berpengaruh nyata
terhadap laju fotosintesis tetapi berpengaruh nyata terhadap
E dan Gs. Pada umur 11 BST (bulan setelah tanam)
pemupukan berpengaruh nyata terhadap ukuran diameter
batang (terbesar 1,4 cm pada perlakuan P3) tetapi tidak
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Naungan
berpengaruh nyata baik terhadap tinggi tanaman (tertinggi
133,2 cm dari perlakuan N2) maupun terhadap diameter
batang (terbesar 1,5 cm dari perlakuan N1). bibit rambutan,
mangga, durian dan alpukat memberikan respon fisiologis
yang hampir sama terhadap cahaya.

Kelompok Peneliti Tumbuhan dan Perubahan Iklim, Pusat Konservasi
Tumbuhan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jl.
Ir. H. Juanda13 Bogor, Jawa Barat. ♥Email: dnabdz@yahoo.com

Pengelolaan biodiversitas nasional hanya akan efektif jika
upaya penggalian potensi sejalan dengan upaya konservasi
dan kesinambungan program. Status lahan Kebun Raya
(KR) yang tetap dan tidak dapat dialihfungsikan
merupakan jaminan kelestarian tumbuhan di dalamnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap potensi Koleksi
Kebun Raya Indonesia (KRI) sebagai bentuk sinergi antara
konservasi tumbuhan termasuk pemanfaatannya dengan
program lintas tema Pemerintah dalam upaya penurunan
emisi karbon. Peranan koleksi KRI telah diukur Purnomo
et al. (2013), dimana sebesar 24% tumbuhan terancam
kepunahan telah dikoleksi di 25 KRI. Perhitungan
kandungan karbon pada tutupan vegetasi Kebun Raya
dapat diukur dengan metode pendugaan cepat dengan
menghitung luas tutupan dikalikan kandungan karbon jenis
tutupan. Nilai C stock ditentukan berdasarkan tetapan nilai
C stock Masripatin et al. (2010). Nilai C stock pada tipetipe tutupan vegetasi dan tipe tanah yang tidak terdaftar
dalam Masripatin et al. (2010) dapat dipilih data tipe lahan
yang mirip atau mendekati dengan melihat riwayat lahan.
Hasil perhitungan nilai C stock pada semua tutupan
vegetasi KRI adalah 336.058,62 tonC. Kebun Raya yang
memiliki lahan luas dengan tutupan vegetasi rapat seperti
KR Jambi dan KR Balikpapan berkontribusi tertinggi
dengan nilai C stock masing-masing 47.293,45 tonC dan
41.033,96 tonC. Koleksi KR tua yang diwakili 4 KR LIPI
memiliki C stock rata-rata 138,32 tonC/ha, sedangkan pada
KR baru yang diwakili KR Batam, KR Kendari, KR Banua,
dan KR Sumatera Selatan memiliki C stock rata-rata 45,71
ton C/ha.
Konservasi, tumbuhan, stock karbon, kebun raya, biomassa

Etnobiologi, Budidaya dan
Pemanfaatan
DO-001
Diversifikasi produk olahan buah mangrove
sebagai sumber pangan alternatif masyarakat
pesisir Toroseaje, Kabupaten Pohuwato, Provinsi
Gorontalo
Dewi Wahyuni K. Baderan

Bibit, buah-buahan, naungan, pupuk, pertumbuhan, fisiologi

Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal
Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Tel. +62435-821125, Fax. +62-435-821752, email: dewibaderan14@gmail.com

CP-015

Hutan mangrove yang berada di wilayah pesisir Toroseaje
yang berfungsi sebagai daerah penyangga Teluk Tomini,
saat ini terus mengalami tekanan akibat aktivitas manusia
yang melampaui daya dukung. Hutan mangrove memiliki
fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup
manusia, dikarenakan hutan mangrove memiliki fungsi
secara ekologis yaitu sebagai tempat mencari makan

Peran koleksi Kebun Raya Indonesia dalam upaya
konservasi tumbuhan dan penurunan emisi
karbon
Danang W. Purnomo♥, Hendra Helmanto, Angga
Yudaputra
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(feeding ground), tempat memijah (spawning ground), dan
tempat berkembang biak (nursery ground) berbagai jenis
ikan, udang, dan biota laut lainnya. Selain memiliki fungsi
ekologis hutan mangrove juga memiliki fungsi ekonomi
dengan memanfaatkan buah mangrove untuk dijadikan
sebagai sumber pangan alternatif pengganti beras. Beras
merupakan komoditas utama bangsa Indonesia. Dipakainya
beras sebagai indikator pangan utama telah mematikan
posisi pangan lokal yang menghasilkan berbagai masakan
nusantara. Masyarakat pesisir Toroseaje belum mengetahui
bahwa buah mangrove yang terbuang percuma ke
lingkungan dapat diolah untuk menghasilkan berbagai
makanan pengganti beras. Dengan memanfaatkan buah
mangrove tujuan yang ingin dicapai yakni merubah
paradigma masyarakat pesisir Toroseaje yang menyatakan
bahwa beras adalah satu-satunya makanan pokok bangsa
Indonesia. Metode yang akan digunakan yakni metode
survey dengan pendekatan kualitatif. Data yang akan
digunakan berupa data sekunder dan primer yang dapat
diperoleh di lapangan dan studi literatur hasil penelitian
sebelumnnya. Hasil penelitian ini menghasilkan enam
produk unggulan yakni pia apapi, dodol munto, stik manis
munto, stik asin munto, kerupuk soneratia, tepung munto,
dan tiga produk tambahan yakni cake munto, kue agar-agar
munto, kacang keong muntu. Sembilan produk pangan
bersumber dari tiga spesies mangrove yakni spesies
Avicennia alba (apapi), Bruguiera gymnorrhiza (munto),
dan Sonneratia alba.
Diversifikasi, mangrove, pangan alternatif

DO-002
Domestikasi ayam hutan merah: Studi kasus
penangkapan ayam hutan merah oleh masyarakat
di Bengkulu Utara
Johan Setianto♥, Hardi Prakoso, Sutriyono
Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Jl. W.R.
Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371, Indonesia. Tel./Fax. +62736-21290, ♥Email: jsetbkl@yahoo.com

Ayam hutan merah merupakan plasma nutfah yang
mempunyai
peranan
penting
bagi
masyarakat.
Penangkapan ayam hutan merah oleh masyarakat terus
meningkat. Ayam hutan merah dipelihara sebagai
kesenangan ataupun dijadikan bibit untuk menghasilkan
spesies baru sebagai ayam silangan. Penangkapan yang tak
terkendali dapat menyebabkan kepunahan ayam hutan
merah. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh informasi
mengenai teknik penangkapan ayam hutan merah berbasis
masyarakat di Bengkulu Utara. Pemilihan responden
dilakukan dengan metode snowball sampling. Metode ini
dilakukan
karena
keberadaan
peternak
yang
mendomestikasikan ayam hutan merah belum diketahui
secara jelas. Data dalam penelitian ini diperoleh secara
langsung dari peternak yang dipilih sebagai responden
dengan menggunakan kombinasi dari wawancara
mendalam dan daftar pertanyaan. Hasil penelitian
menunjukkan 65,22% responden melakukan penangkapan,
34,78%
tidak
melakukan
penangkapan.
Teknik

35

penangkapan menggunakan ayam pemikat dan jaring
56,67%, ayam pemikat dan racik 26,67%, ayam pemikat
dan jaring/racik 13,33% dan lainnya 3,33%. Hasil
tangkapan dengan menggunakan ayam pemikat dan jaring
1,44 ekor/memikat/orang, menggunakan ayam pemikat dan
racik 1,25 ekor/memikat/orang. Hasil tangkapan dipelihara
26,67% dan tidak dipelihara 73,33%. Penangkapan ayam
hutan merah yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi
perkebunan dan blending zone dengan menggunakan alat
ayam pemikat dan jaring, ayam pemikat dan racik, serta
tungkup. Hasil tangkapan dipelihara, dijual, dipotong dan
diberikan pada orang lain.
Ayam hutan merah, domestikasi, teknik penangkapan

DO-003
Kearifan lokal dalam upacara adat Galungan
sebagai bentuk pelestarian lingkungan di Dusun
Wonomulyo, Desa Genilangit, Kecamatan Poncol,
Kabupaten Magetan, Jawa Timur
Burhansyah1,♥, Krisanty K.1,2, Rekyan G.1,2, Yudha N.2,
Agnes Audina1, Risma Dera A.1,2, M. Ridwan2, Ulfah
H.2, Teguh W.1, Diagal W.1,2
1

Kelompok Studi Kepak Sayap, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa
Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375, ♥Email:
burhansyah.supadmo@gmail.com
2
Kelompok Studi Biodiversitas, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas
Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah.

Kehidupan masyarakat Dusun Wonomulyo yang berada di
lereng tenggara Gunung Lawu tidak dapat lepas dari alam
sekitar. Masyarakat mendapatkan gambaran pola hidup
tentang baik dan buruk atau sesuatu yang diperbolehkan
atau tidak terkait dengan sikapnya terhadap lingkungan.
Hal ini bisa dilihat dari upacara adat yang diselenggarakan
oleh masyarakat yang menunjukkan sistem kepercayaan
dan juga menjadi rantai pengetahuan moralitas terhadap
lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan
budaya masyarakat di Dusun Wonomulyo, Desa
Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa
Timur dalam menjaga keseimbangan antara alam dan
manusia yang diaktualisasikan dalam bentuk upacara adat
Galungan. Masyarakat percaya bahwa upacara adat ini
sebagai wujud ucapan syukur atas keselarasan antara warga
dan lingkungan untuk hidup berdampingan, terutama
dengan kekuatan alam di lingkungan tempat tinggal
mereka.
Kearifan lokal, upacara adat, Galungan, pelestarian
lingkungan

DO-004
Pemanfaatan Pandan-pandanan (Pandanaceae)
oleh Masyarakat Papua
Lisye Iriana Zebua
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Jurusan Biologi Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp Wolker WaenaJayapura, Papua. Email: lis_pandanus@yahoo.com

Pandan-pandanan merupakan kelompok tumbuhan
monokotil yang masuk dalam famili Pandanaceae.
Tumbuhan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan
masyarakat Papua. Telah dilakukan penelitian untuk
mengetahui
pemanfaatan
pandan-pandanan
oleh
masyarakat Papua di Kepulauan Yapen, Kabupaten
Lanijaya, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Jayapura.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka,
selanjutnya data dianalisis secara deskriptif. Hasil
penelitian ditemukan 11 jenis pandan-pandanan yang
dimanfaatkan oleh masyarakat Papua, yaitu Pandanus
amarylifolius (Pandan wangi), Pandanus conoideus Lam.,
Pandanus tectorius Parkinson (Pandan tikar), Pandanus
leptocaulis Merr & Perry, Pandanus jiulianetii (Pandan
kelapa hutan), Pandanus leptocaulis Merr & Perry,
Pandanus polycephalus Lam., Pandanus odoardi Martelli,
Pandanus sp.1., Pandanus sp.2. dan Sararanga sinuosa
Hemsley (Pandan anggur). Buah P. conoideus dikonsumsi
sebagai sumber energi, dan sebagai bahan obat, sedangkan
akarnya dimanfaatkan sebagai pengikat daun sagu untuk
atap rumah. Daun P. leptocaulis dimanfaatkan sebagai tikar
jahit, akar P. tectorius dimanfaatkan sebagai alat
penangkap ikan, pucuk tunas batang P. polycephalus
dimanfaatkan sebagai obat tradisional, daun P.
kaernbachii, dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan,
daun P. odoardi dimanfaatkan sebagai bahan baku
anyaman piring, daun Pandanus sp.1 dimanfaatkan sebagai
bahan baku anyaman piring dan serat akar Pandanus sp.2
dimanfaatkan sebagai bahan benang untuk menjahit tikar,
dan untuk pakaian adat. Seluruh organ pandan kelapa hutan
dapat dimanfaatkan. Buah dikonsumsi sebagai bahan
makanan tradisional, daun dimanfaatkan untuk membuat
tikar dan payung tradisional, serat akar dimanfaatkan
sebagai bahan dasar pembuatan tas atau noken dan anak
panah, batang dapat dijadikan papan untuk lantai atau
didinding. Buah S. sinuosa dapat dikonsumsi, daun
dimanfaatkan sebagai bahan baku anyaman, dan batangnya
dimanfaatkan dimanfaat sebagai alat penjepit bara api.
Masyarakat Papua, Pandan-pandanan, pemanfaatan

DO-005
Inventarisasi tumbuhan obat dan kearifan lokal
masyarakat Enis Bune dalam memanfaatkan
tumbuhan obat di Kecamatan Pinogu, Kabupaten
Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
Abubakar Sidik Katili1,♥, Zainuddin Latare2, Moh.
Chandra Naouko3
Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. ♥Email: dikykatili@gmail.com

Provinsi Gorontalo, merupakan provinsi ke-33 di
Indonesia, yang memiliki 5 etnis, yakni: etnis Bajo, Bune,
Atinggola, Gorontalo dan etnis Polahi. Dari ke-5 etnis
tersebut adalah etnis Bune, yang merupakan suatu

kelompok masyarakat yang hidup di wilayah timur
Gorontalo tepatnya di kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo. Etnis Bune memiliki bahasa sendiri yang
disebut bahasa Suwawa, yang disebut juga sebagai bahasa
Bonda atau bahasa Bune. Masyarakat Etnis Bune pada
dasarnya hidup pada bidang pertanian sehingga dapat
dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka berprofesi
sebagai petani. Di sisi lain dengan adanya potensi sumber
daya alam yang terdapat di wilayah yang ditempati oleh
masyarakat etnis bune serta adanya kearifan lokal yang
dimilikinya, menyebabkan etnis ini memiliki suatu
keterampilan dalam memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang
ada disekitarnya sebagai obat. Kearifan lokal masyarakat,
terutama masyarakat etnis bune di Kecamatan Pinogu,
dalam memanfaatkan tumbuhan obat, merupakan warisan
yang diturunkan dari satu generasi ke generasi penerusnya
dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama.
Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi tumbuhan
yang dimanfaatkan sebagai obat dan eksplorasi kearifan
lokal pada masyarakat etnis bune. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode survey dan teknik
pengambilan data dilakukan dengan wawancara secara
langsung pada sejumlah masyarakat etnis Bune di
Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, khususnya para pengobat tradisional. Cara
sampling informan dilakukan dengan menggunakan
metode snowball sampling. Informan ditentukan
berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat adat, kepala
suku, kepala desa kepala kampung, dan sumber terpercaya
lainnya. Hasil penelitian yang peroleh bahwa masyarakat
etnis bune di kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango
Provinsi Gorontalo telah menggunakan berbagai macam
tumbuhan untuk mengobati berbagai macam penyakit.
Dalam penelitian ini ditemukan 71 jenis tumbuhan obat
dengan variasi bagian tumbuhan yang dimanfaatkan
sebagai obat yakni daun, bunga, buah, kulit buah, batang
dan akar/rimpang. Ditemukan 6 macam kearifan lokal yang
terdapat pada masayarakat etnis bune dalam memanfaatkan
tumbuhan obat serta dalam kaitannya dengan ritual
pengobatan yang menggunakan tumbuhan obat.
Kesimpulan yakni terdapat 7 tumbuhan obat yang dapat
digolongkan sebagi tumbuhan obat unggulan yakni:
Tapeompuha
(nama
lokal)
berkhasiat
untuk
mneyembuhkan penyakit berak darah; Luato (nama lokal),
berkhasiat untuk meyembuhkan penyakit semua jenis
penyakit; tunuhulungo (nama lokal); untuk penyakit kulit
(nama lokal); Sofa (nama lokal) untuk mengobati
sengatan/gigitan hewan berbisa; Mahkota Dewa (nama
Indonesia), untuk menyembuhkan penyakit gula, kolesterol
dan darah tinggi; Bunga Rosella (nama Indonesia) untuk
menyembuhkan penyakit kanker; dan ramuan yang
merupakan campuran antara beberapa tanaman obat yakni
Lantolo (nama lokal), Bumba (nama lokal), dan Dadap
Berduri (nama Indonesia) yang berkhasiat untuk
penyembuhan penyakit kanker ganas. Etnis Bune
merupakan etnis di Gorontalo yang masih memegang nilainilai dan norma yang berasal dari nenek moyang atau
pendahulunya dan hal tersebut merupakan kearifan lokal
yang dimilikinya.
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Tumbuhan obat, etnis Bune, kearifan lokal, Pinogu

Biogas, sapi, cairan isi rumen

DO-006

DO-008

Pemanfaatan limbah bulu ayam sebagai pakan
ternak ruminansia

Peluang pengembangan tanaman kakao di
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan

Endah Permata Sari♥, Imela Sukma Tifana Putri,
Rinanti Anindya Putri, Shafa Imanda, Dewi Elfidasari,
Riris Lindiawati Puspitasari

Sriwulan P. Rahayu♥

Jurusan Biologi (Bioteknologi), Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas
Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +62-21
7244456. ♥Email: endahps14@yahoo.com

Kebutuhan pangan masyarakat pada saat ini mengalami
kenaikan beriringan dengan bertambahnya populasi
manusia. Peningkatan ini berdampak pula pada limbah
yang dihasilkan, salah satunya adalah limbah bulu unggas
(ayam). Limbah bulu ayam memiliki dampak negative bagi
kesehatan manusia serta mengakibatkan pulusi tanah
karena sulit untuk didegradasi. Pemanfaatan limbah bulu
ayam pada saat ini hanya sebatas pada pembuatan kerajinan
tangan. Disamping itu, limbah bulu ayam juga dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak untuk hewan
ruminansia. Limbah bulu ayam memiliki kandungan
protein (keratin) sebesar 80-90% melebihi kandungan
protein pada kedelai (42,5%). Keratin yang terkandung di
dalam bulu ayam tidak dapat diserap langsung oleh tubuh,
karena itu dibutuhkan teknik pengolahan tertentu untuk
mempermudah proses penyerapan. Teknik pengolahannya
dapat dilakukan secara fisik, kimia dengan asam, kimia
dengan basa, dan mikrobiologi melalui fermentasi dengan
mikroorganisme. Keempat metode pemrosesan tersebut
menghasilkan kecernaan dan nilai biologis hidrolisat bulu
ayam yang berbeda-beda. Pemrosesan bulu ayam secara
fisik memiliki nilai cerna sebesar 76%, kimia dengan asam
59,83%, kimia dengan basa 64,6%, dan mikrobiologis
54,20%.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥Email: sriwulan.yayuk@yahoo.com

Luas lahan perkebunan tanaman kakao di Kalimantan
Timur saat ini mencapai 23.502 Ha dengan produksi
23.296 ton/tahun dan banyak diusahakan di Kabupaten
Nunukan dengan luas tanam 6.514 Ha dan produksi 12.163
ton/tahun. Data statistik perkebunan dalam kurun waktu 5
tahun (2009-2013) rata-rata luas panen kakao di kabupaten
Nunukan adalah 7.936 Ha dengan produksi 9.513 ton
dengan pertumbuhan produksi yang semakin tahun
semakin menurun (-3.5801) dengan harga rata-rata Rp.
16.000, sedangkan untuk kecamatan Sebatik tahun 2012
luas lahan tanaman kakao sebesar 6.491 Ha dengan
produktivitas 2.243 kg dan harga rata-rata Rp 19.000 biji
kering. Penurunan produksi ini disebabkan karena para
petani banyak yang beralih ke tanaman kelapa sawit yang
menurut mereka (petani) sangat menjanjikan dan tidak
perlu merawat tanamannya, alasan lain bahwa tanaman
kakaonya banyak yang mati terserang hama penyakit,
produksinya rendah dan juga karena sudah berumur tua dan
dengan budidaya kakao memerlukan perawatan yang
ekstra. Dengan melihat potensi lahan terutama kebun
(21,35%) dan permasalahan yang ada terutama pemupukan,
maka dengan melakukan pemupukan NPK sesuai dosis dan
umur tanaman kakao dapat meningkatkan pendapatan
sebesar Rp. 8.291.000/ha/tahun atau meningkat 79,33%,
atau terjadi peningkatan produksi 550 kg atau sebesar
64,71%, marginal B/C sebesar 4,8, sangat layak
dikembangkan dan memungkinkan untuk pengembangan
tanaman kakao secara lebih luas.

Limbah bulu ayam, HBA, keratin
Tanaman kakao, Sebatik Timur, pengembangan

DO-007
Pemanfaatan cairan isi rumen dan kotoran sapi
sebagai biogas
♥

Farida Ariani , Imam Bayadhom, M. Rio Adhitia
Universitas Al Azhar Indonesia. Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl.
Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Indonesia. Tel. +62-21
7244456. ♥Email: ayi.faridaariani@gmail.com

Makalah ini merupakan studi referensi dari beberapa jurnal
penelitian mengenai biogas sebagai energi alternatif.
Energi dibagi menjadi dua macam yaitu energi yang dapat
diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Biogas
merupakan salah satu energi yang dapat diperbaharui,
biogas bukanlah suatu teknologi yang baru. Penambahan
cairan isi rumen sebagai ko-substrat mempresentasikan
hasil yang lebih baik dibandingkan kontrol yang tidak
diberikan cairan isi rumen.

DO-009
Tingkat partisipasi petani dalam kelompok Tani
Padi Sawah untuk mendukung Program MP3MI
di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
M. Rizal, Sriwulan P. Rahayu♥, Dhyani N.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥Email: sriwulan.yayuk@yahoo.com

Penelitian ini dilaksanakan pada empat kelompok tani padi
sawah, di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui
tingkat partisipasi petani dalam Kelompok tani padi sawah
untuk mendukung program Model Pengembangan
Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi Pertanian (M-P3MI)
di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Jenis data
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terdiri dari data primer dan data sekunder dengan tehnik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
pencatatan. Penentuan sampel dilakukan secara simple
random sampling, mengambil empat orang dari masingmasing Kelompok Tani sehingga sampel berjumlah 40
orang. Data yang diperoleh ditabulasi kemudian diolah
dengan cara analisis kualitatif. Untuk mengetahui tingkat
partisipasi petani dalam kelompok tani pada sawah pada
program M-P3MI di Kabupaten Paser, dilakukan penilaian
kepada responden dengan memberikan nilai/skor terhadap
komponen partisipasi yaitu kesadaran, keterlibatan dan
manfaat yang diperoleh menjadi anggota Kelompok Tani
pada program M-P3MI. Pemberian nilai/skor pada
responden berkisar 1-3. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat partisipasi petani dalam kelompok tani padi
sawah pada komponen kesadaran tergolong tinggi, karena
dari 40 orang petani sebanyak 85% menyatakan masuk
sebagai anggota Kelompok Tani padi sawah berdasarkan
kesadaran sendiri, pada komponen keterlibatan sebanyak
62,50%, dan pada komponen manfaat sebanyak 100%.
Dengan menyadari pentingnya menjadi anggota Kelompok
Tani, pelaksanaan program Model Pengembangan
Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi Pertanian (M-P3MI)
dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung
ketahanan pangan secara berkelanjutan di Provinsi
Kalimantan Timur.

Herbal Luar yang dioleskan dan dilaburkan di bagian luar
tubuh dengan dasar Revitalisasi naskah Serat Racikan
Boreh saha Parem karya Paku Buwana IX di Kraton
Surakarta (ii) Manfaat dari Revitalisasi Serat Racikan
Boreh saha Parem karya Paku Buwana IX yang digunakan
sebagai dasar Pengembangan Ramuan Obat Herbal Luar
Berbasis Tradisis Jawa, yaitu untuk menjaga kebugaran
tubuh, menjaga kecantikan, mencegah penyakit, dan
mengobati penyakit. Hasil revitalisasi Serat Racikan Boreh
saha Parem karya Paku Buwana IX dapat digunakan
sebagai dasar dalam pengembangan Ramuan Obat Herbal
Luar berbasis tradisi Jawa. Ramuan tradisonal berupa Obat
Herbal Luar dengan dasar Serat Boreh saha Parem
mempunyai banyak manfaat seperti menjaga kebugaran
tubuh, menjaga kecantikan, mencegah penyakit dan
mengobati penyakit.

Tingkat partisipasi, kelompok tani, MP3MI, Kalimantan
Timur.

Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado, 95115.
Email:♥ joly@ymail.com, ♥♥nansisanta@yahoo.com,
♥♥♥
jeane.pandey@yahoo.co.id, ♥♥♥♥bbagau@yahoo.com

DO-010
Revitalisasi serat racikan boreh saha parem karya
Paku Buwana IX sebagai dasar pengembangan
ramuan obat herbal luar berbasis tradisi Jawa
Exwan Andriyan Verrysaputro
Universitas Negeri Yogyakarta, Depok, Sleman, Yogyakarta. Email:
aexwan@yahoo.co.id

Ramuan Tradisional merupakan warisan nenek moyang
perlu dilestarikan dan dikembangkan. Salah satu jenis
ramuan tradisional adalah Obat Herbal. Obat Herbal
merupakan salah satu produk asli Indonesia yang sudah
dikembangkan sejak jaman dahulu. Salah satu bukti bahwa
ramuan obat Herbal tradisional sudah dikembangkan sejak
jaman dahulu adalah ramuan obat herbal yang ditulis oleh
Paku Buwana IX dalam Serat Racikan Boreh saha Parem.
Serat ini membahas tentang Obat Herbal Luar yang cara
penggunaannya dibalurkan diluar bagian tubuh. Tujuan
dari penulisan makalah ini adalah: (i) untuk
mendiskripsikan cara pembuatan Obat Herbal Luar dengan
dasar Serat Racikan Boreh saha Parem karya Paku Buwana
IX; (ii) untuk mendiskripsikan manfaat dari Obat Herbal
Luar sebagai wujud revitalisasi Serat Racikan Boreh saha
Parem karya Paku Buwana IX. Metode analisis data dalam
makalah ini menggunakan Metode kualitaif, dengan tahap
(i) Reduksi Data (ii) Penyajian Data (iii) Penarikan
Kesimpulan (v) Verifikasi Data. Hasil dalam makalah ini
adalah: (i) Deskripsi tentang tata cara pembuatan Obat

Ramuan tradisional, obat herbal luar, revitalisasi, Serat
Racikan Boreh saha Parem

DO-011
Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan
baku industri pakan ternak puyuh
Jolyanis Lainawa1,♥, Nansi Margret Santa2,♥♥, Jeanne
Pandey3,♥♥♥, Betty Bagau4,♥♥♥♥

Pakan merupakan masalah utama selain bibit pada usaha
ternak puyuh. Lebih dari 80% dari total biaya usaha ternak
digunakan untuk membeli pakan. Sampai saat ini usaha
ternak puyuh menggunakan pakan pabrikan. Keadaan ini
menyebabkan jumlah pendapatan usaha ternak sangat
bergantung pada fluktuasi harga pakan pabrikan yang
cenderung naik. Berdasarkan masalah tersebut perlu
dilakukan penelitian tentang bahan pakan lokal yang dapat
dijadikan sebagai pakan alternatif ternak puyuh. Tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui jenis dan jumlah bahan
pakan lokal yang komposisi zat makanannya sesuai dengan
kebutuhan ternak puyuh, sehingga dapat dijadikan sebagai
bahan baku industri pakan ternak. Peternak dapat
mengetahui bahkan menggunakan pakan lokal, sehingga
pendapatan peternak dapat meningkat. Selain itu, peternak
berpeluang untuk membuka usaha industri pakan.
Penelitian menggunakan metode trial and error yang
diawali dengan mengkategorikan beberapa bahan pakan
lokal kemudian dianalisis komposisi zat makanannya. Hasil
penelitian yaitu jenis bahan pakan dan jumlah pemberian
dalam ransum ternak puyuh tipe petelur berupa jagung
giling, dedak halus, bungkil kelapa, dan tepung ikan.
Kesimpulan yaitu bahan pakan lokal yang digunakan
peternak sesuai komposisi, dapat meningkatkan pendapatan
peternak sebesar 34,56%, sehingga cocok dapat dijadikan
sebagai bahan baku industri pakan ternak puyuh.
Pakan lokal, puyuh, pendapatan, industri
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DO-012
Analisis kegunaan jenis-jenis tumbuhan oleh
masyarakat Etnis Karo di Desa Merdeka,
Kabupaten Karo, Sumatera Utara
Endang Christine Purba1,♥, Nisyawati2, Marina Silalahi3
1

Program Biologi Konservasi, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas
Indonesia, Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia. ♥Email:
endang.christine@yahoo.com
2
Program Biologi Konservasi, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas
Indonesia, Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia.
3
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Kristen Indonesia,
Jakarta

Penelitian bertujuan untuk mengetahui nilai guna setiap
spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat etnis
Karo di Desa Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Penelitian berlangsung pada bulan April-Juni 2014.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi
tentang keanekaragaman dan pemanfaatan tumbuhan.
Pemilihan responden ditentukan secara purposive dan
snowball sampling. Data dianalisis dengan metode Index of
Cultural Significance (ICS). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa masyarakat etnis Karo di Desa Merdeka
memanfaatkan 124 spesies tumbuhan untuk obat-obatan,
47 spesies untuk pangan, 18 spesies untuk
adat/riual/hiasan, 10 spesies untuk sumber penghasilan, 7
spesies untuk teknologi lokal, 5 spesies untuk racun/anti
racun, 4 spesies untuk kayu bakar, dan 4 spesies untuk
pewarna. Empat spesies yang memiliki nilai ICS tinggi
yaitu page (Oryza sativa) sebesar 50 serta mayang (Areca
catechu), pola (Arenga pinnata), dan buluh (Bambusa spp.)
masing-masing sebesar 49.
Tumbuhan, Index of Cultural Significance (ICS), etnis Karo

DO-013
Optimalisasi proses biokonversi dengan
menggunakan mini-larva Hermetia illucens untuk
memenuhi kebutuhan pakan ikan
Melta Rini Fahmi
Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias. Jl Perikanan No.
13 Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Email: meltarini.fahmi@kkp.go.id

Biokonversi merupakan sebuah proses alami yang
melibatkan larva serangga untuk menyerap nutrient dari
limbah-limbah organic menjadi biomasa larva serangga.
Larva ini akan menjadi sumber protein dan lemak hewani
untuk kebutuhan budidaya ikan. Dalam proses biokonversi
banyak menggunaka larva serangga Hermetia illucens
(Famili; Stratiomidae, Ordo; Diptera) karena merupakan
agen biodegradasi. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap,
pertama yaitu mempelajari siklus hidup serangga H.
illucens untuk mendapatkan larva serangga atau dikenal
dengan istilah maggot; tahap kedua yaitu pemanfaatan
maggot dalam mendegradasi limbah organik dan tahap
ketiga aplikasi maggot sebagai bahan baku pakan ikan
gurame (60 g). Hasil penelitian menunjukkan telur H.
illucens akan menetas setelah 3 hingga 6 hari, fase larva
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terjadi selama 3 hingga 4 pekan, fase pre-pupa akan
meninggalkan sumber makanan dan menuju tempat yang
lebih kering dan pupa akan menetas setelah satu pekan,
lama hidup serangga dewasa yaitu 1-2 pekan. Magot
memiliki kemampuan yang baik dalam mendegradasi
limbah organik, kandungan nutrisinya mencapai 45-50%
dan 24-30% masing-masing untuk protein dan lemak. Ikan
gurame yang digunakan pada penelitian ini mencapai bobot
300-400 g selama lima bulan pemeliharaan
Biokonversi, Hermetia illucens, maggot, limbah organik dan
pakan ikan

DO-014
Kajian ekonomi produk-produk unggulan
strategis non beras dalam rangka perluasan
pembangunan pertanian tanaman pangan di
Sulawesi Tenggara
Laode Geo
Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari. Jl.
H.E.A. Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara. Email:
geolaode@yahoo.co.id

Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 16
kabupaten/kota merupakan salah satu wilayah yang
masyarakatnya secara turun-temurun menjadikan makanan
produk non beras sebagai makanan pokok. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi produk-produk unggulan
strategis non beras yang telah diusahakan masyarakat dan
mengkaji secara ekonomis dari aspek produksi, harga,
kandungan gizi dan pemasaran dari produk-produk
unggulan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tanaman-tanaman yang telah diusahakan masyarakat yaitu
singkong, jagung, ubijalar, keladi, sagu dan gembili; yang
secara ekonomis dikaji dari tingkat produksi, harga,
kandungan gizi dan pemasarannya berfluktuasi. Disarankan
kepada pemerintah dan masyarakat untuk terus
mengembangkan tanaman produk unggulan non beras
tersebut didalam memperkuat ketahanan pangan nasional
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketahanan pangan, ekonomi, produk non beras

DO-015
Manajemen biodiversitas hasil hutan non kayu
bagi kemandirian bahan pangan, bahan obat, dan
bahan baku industri di Pulau Lombok
Indriyatno
Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Univeritas Mataram. Jl.
Majapahit 62, Mataram, NTB. ♥Email: indrilamuk@yahoo.com

Peningkatan jumlah penduduk dan menyempitnya areal
pertanian mengkibatkan meningkatnya kebutuhan sumber
bahan pangan, bahan obat dan bahan indutri secara
nasional. Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang
memilki
biodiversitas
tumbuhan tinggi,
dimana

40

ABS. SEM. NAS. MASY. BIODIV. INDON., Depok, 20 Desember 2014, hal. 1-45

biodiversitas tumbuhan memiliki fungsi sebagai bahan
pangan, bahan obat dan bahan industri. Biodiversitas
tersebut kebanyakan tumbuh di kawasan hutan, dimana
kawasan hutan tersebut hampir 90% adalah kawasan
konservasi. Kawasan hutan di pulau ini mengalami
permasalahan sosial dimana hampir 90% masyarakat yang
tinggal di pinggiran hutan hidupnya tergantung dari hutan.
Salah satu solusi supaya masyarakat dapat mengakses ke
dalam hutan namun fungsi hutan sebagai kawasan
konservasi masih tetap berjalan adalah pengembangan hasil
hutan non kayu. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui metode dan strategi managemen pengelolaan
HHBK. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara
wawancara, eksplorasi dan identifikasi serta action
research.
Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan kawasan
hutan konservasi sebagai kawasan sumber daya genetik,
hutan produksi, hutan kemasyarakat dan hutan rakyat
sebagai areal produksi. Pengolahan produk hasil hutan non
sebagai bahan baku pangan, bahan obat dan bahan baku
industri dapat dikembangkan dengan sekala home indutri di
tingkat desa dengan kapasitas rata-rata kurang lebih 50 kg.
Biodiversitas, HHBK, bahan pangan, bahan obat, bahan
baku industri

DP-001
Teknologi pengolahan hasil jamur tiram serta
analisis usaha-taninya di Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur
Retno Widowati♥, M. Rizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥Email: retnowidowati11@yahoo.com

Produksi jamur tiram di Kalimantan Timur setiap tahunnya
terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan
semakin banyaknya masyarakat yang mengembangkan
usaha tani jamur tiram. Tetapi yang menjadi kendala adalah
terbatasnya teknologi pengolahan jamur tiram dan
pemasaran hasil pertanian. sehingga demikian perlu diikuti
teknologi pengolahan hasil guna meningkatkan kualitas
jamur, mengantisipasi kelebihan produksi, diversifikasi
produk dan meningkatkan nilai tambah. Tujuan dari
makalah ini adalah memberikan informasi mengenai
teknologi pengolahan jamur tiram serta analisis
usahataninya. Pengolahan nugget jamur tiram dan kripik
jamur tiram dengan berbagai tingkat kesukaan (warna,
aroma, rasa dan tekstur). Kegiatan dilakukan pada salah
satu wilayah sentra Jamur Tiram di Kota Balikpapan.
Tingkat kesukaan terhadap produk yang dihasilkan
dilakukan analisis uji organoleptik serta analisis usahatani.
Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa tingkat
kesukaan panelis terhadap pengolahan hasil jamur tiram
berupa nugget jamur tiram lebih menyukai jamur yang
dihasilkan dengan perlakuan direbus dibandingkan dengan
tanpa direbus. Sedangkan kripik jamur tiram panelis lebih
menyukai pengolahan jamur tiram yang dihasilkan dengan
perlakuan pemberian tepung beras dan tepung tapioka, hal

ini ditunjukkan oleh nilai dari uji organoleptik berkisar
antara 6 sampai 7 (amat suka dan amat sangat suka).
Sedangkan Peningkatan pendapatan petani melalui
pengolahan hasil yang ditunjukkan dengan nilai R/C ratio
yang lebih besar dari 1 untuk setiap komoditas yang diolah
yaitu komoditas jamur tiram. Nilai R/C rasio pengolahan
nugget jamur tiram 1,65 dan kripik jamur tiram 1,84.
Peningkatan diversifikasi pangan melalui pengolahan hasil
komoditas jamur tiram menjadi nugget jamur tiram dan
kripik jamur tiram diharapkan mampu memberikan nilai
tambah dan daya saing produk dalam mendukung
ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.
Jamur tiram, pengolahan hasil, Kalimantan Timur.

DP-002
Kajian manfaat hulbah (Trigonella foenumgraecum) untuk kesehatan dan kecantikan
Zulnely, Gusmailina♥, Evi Kusmiati
Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
(Pustekolah), Badan Litbang Kehutanan. Jl. Gunung Batu No. 5. PO Box
165 Bogor 16001, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-251-8633378; 8633413.
♥
Email: gsmlina@gmail.com

Hulbah (Trigonella foenum-graecum) adalah tumbuhan
herba yang tergolong dalam famili Fabaceae. Tumbuhan ini
dikenal juga dengan nama dagang Fenugreek atau Methi.
Sementara di Indonesia lebih populer dengan nama klabet
atau kelabat. Tumbuhan ini dapat tumbuh hampir di
seluruh dunia, namun lebih banyak ditemui di beberapa
negara seperti India, Mesir, Argentina, Spanyol, Prancis,
Turki dan Cina. India merupakan penghasil hulbah terbesar
di dunia. Di Indonesia masih jarang ditemukan penanaman
hulbah, karena kebutuhan lebih banyak di suplai dari India
dan Timur Tengah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan
bahwa selain dipakai sebagai bumbu masakan kari atau
gulai, hulbah sangat bermanfaat sebagai herbal kesehatan
maupun kecantikan. Hulbah dianggap sebagai zat
antioksidan paling kuno, karena mengandung gizi, vitamin
dan mineral yang dapat memerangi radikal bebas dalam
tubuh sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan
tubuh. Beberapa penyelidikan modern mengungkapkan
bahwa hulbah mengandung senyawa steroid, dimana
senyawa ini berfungsi memfasilitasi sintesis dari banyak
hormon serta mengoptimalkan efek hormon dalam tubuh,
termasuk hormon sexual. Tulisan ini menguraikan tentang
kajian hulbah meliputi khasiat dan manfaat kesehatan bagi
manusia, serta analisis hulbah dengan metode Py-GC-MS
(Pyrolisis Spektrometri Massa Kromatografi Gas).
Tumbuhan ini diperbanyak melaui biji, toleran terhadap
naungan, sehingga cocok ditanam sebagai tumpang sari di
bawah tegakan hutan.
Hulbah, manfaat, herbal kesehatan, kecantikan, hormone,
analisis
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DP-003
Efektivitas PGPR di lahan marginal pada
pertumbuhan tanaman kedelai
Sri Widawati♥, Suliasih, Syarifudin
Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta
Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat, Jawa Barat. ♥Email:
widadomon@yahoo.com

Beberapa isolat PGPR telah dikumpulkan dan digunakan
sebagai POH (pupuk organik hayati) untuk meninggkatkan
produksi
tanaman.
Seperti
pupuk
AZOFOR-1
(Bradyrhizobium japonicum, Rhizobium sp.1, Rhizobium
sp.2, Rhizobium sp.3 diisolasi dari bintil akar kedelai),
AZOFOR-2 (Rhizobium leguminosarum, Burkholderia
cepacea, B. cenospacea, B. anthiana diisolasi dari rizosfir
tanaman kedelai), dan AZOFOS (Bacillus cereus, B.
thuringiensis, B. megaterium, B. pantothenticus diisolasi
dari Gunung Susu, Wamena) yang akan diuji efektivitasnya
pada tanaman kacang kedelai (Glycine max L.). Percobaan
ini dilakukan di laboratorium dan dilahan bekas tanaman
bambu di Cibinong Science Center. Percobaan ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
lima ulangan serta delapan perlakuan, yaitu: Tanpa Pupuk,
Pupuk Kompos, Pupuk Kimia, POH AZOFOR-1, POH
MIX, POH AZOFOR-2, dan POH AZOFOS. Hasil analisa
tanah setelah tanam menunjukan, bahwa populasi bakteri, P
tersedia, PMEase, dan pH meningkat dari 1,00x105
sel/gram; 0,65 g/L; 0,001 ug/pnitrofenol/g/jam dan 5,80
menjadi
107;
0,91/0,95
g/L;
0,019/0,024/0,39
ug/pnitrofenol/g/jam, dan 7.1 setelah dipupuk oleh POH
Mix, POH AZOFOR-1, dan POH azofos. Efektivitas ke
tiga pupuk tersebut berpengaruh pada berat polong, berat
biji, berat kulit, berat tanaman per petak dan per sepuluh
pohon serta jumlah bintil dan jumlah polong per sepuluh
pohon, yaitu 3040;2130;1530 g; 1840; 1330; 860 g; 1200;
800; 670 g; 7,7; 5,8; 4,1 Kg per petak dan 229,40; 227,42;
183,04 g; 130,5; 126,4; 116,37 g; 480; 440; 400 g per
sepuluh pohon serta 129; 119; 112 butir; 512; 483; 460
buah per sepuluh pohon.
BPN, BPF, PGPR, POH, kedelai

DP-004
Peningkatan hasil tanaman jagung dengan
menggunakan pupuk organik hayati (POH)
Suliasih♥, Sri Widawati
Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta
Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat, Jawa Barat. ♥Email:
lishadari@yahoo.co.id

Pemanfaatan pupuk hayati dan pupuk organik untuk
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea
mays L.) telah dilakukan di kebun percobaan Mikrobiologi,
Puslit Biologi, LIPI, Cibinong, Kab. Bogor. Tujuan
percobaan untuk mendapatkan kombinasi pemupukan yang
cocok untuk tanaman jagung. Percobaan menggunakan
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Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 15 perlakuan
pemupukan, yaitu: (i) Tanaman kontrol tanpa pupuk, (ii)
Sekam kotoran ayam, (iii) Kompos, (iv) Inokulan Bakteri
Pelarut Fosfat (BPF), (v) Inokulan Azotobacter, (vi)
Inokulan Azospirillum, (vii) Inokulan Rhizobium, (viii)
BPF+Azotobacter, (ix) BPF + Azospirillum, (x)
BPF+Rhizobium, (xi) BPF+sekam kotoraqn ayam, (xii)
Bakteri
Penambat
Nitrogen
(BPN/Azotobacter,
Azospirillum, Rhizobium) + sekam kotoran ayam, (xiii)
BPF+BPN, (xiv) BPF + BPN + sekam kotoran ayam, (xv)
Kompos+kotoran ayam, setiap perlakuan diulang sebanyak
3 kali. Hasil menunjukkan penggunaan pupuk hayati dan
pupuk organik dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman
jagung terutama tinggi tanaman dan berat kering
brangkasan serta meningkatkan hasil tongkol jagung dan
indeks panen dibandingkan kontrol tanaman tanpa pupuk.
Hasil tongkol jagung dan indeks panen tertinggi didapat
oleh tanaman yang diberi perlakuan pupuk hayati ditambah
pupuk organik (BPF + BPN+sekam kotoran ayam).
Demikian juga terjadi peningkatan populasi bakteri tanah
setelah tanam.
Pupuk hayati (BPF dan BPN), pupuk organik, jagung, Zea
mays

DP-005
Keragaan biodiversitas tanaman pangan di lahan
pekarangan sebagai bahan pangan alternatif di
Bali
I Gusti Komang Dana Arsana
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali. Jl. By Pass Ngurah
Rai Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali 80222. Tel. +62-361-720498.
Fax. +62-361-720498. Email: igkomangdana@yahoo.com

Provinsi Bali memiliki kekayaan biodiversitas berupa
berbagai macam sumber daya genetik tanaman, diantaranya
bersifat habitat asli di Bali. Sumber daya genetik tersebut
kini telah berhasil dibiakkan dan dikomersialkan seperti
salak Bali gula pasir dan bambu Bali. Beberapa sumber
daya genetik terancam punah, maka perlu kita lestarikan
melalui penyuluhan, pembinaan serta konservasi. Produk
pangan yang dibuat dari non beras sangat banyak
variasinya. Tanaman pangan dipekarangan berpotensi
untuk dikembangkan kualitas dan kuantitasnya, disamping
akan dapat menyelamatkan sumberdaya genetik tersebut
juga bisa dijadikan obyek riset untuk mendukung
pemanfaatan
dan
pengembangannya.
Metodologi
pengkajian yaitu dengan melakukan survey bulan JanuariMei 2013, dilaksanakan di Kabupaten Badung, Tabanan,
Jembrana, Buleleng, Bangli, Gianyar, Klungkung,
Karangasem dan Kota Denpasar. Tujuannya adalah untuk
mengetahui keberadaan varietas tanaman pangan yang ada
di seluruh Bali. Survey dilakukan dengan cara melakukan
pencatatan secara langsung di lahan pekarangan. Hasil
survey telah didapat sebanyak 24 jenis tanaman pangan
selain tanaman padi, yaitu: ubi kayu (477 batang), talas
(1.317 batang), suweg (55 batang), koro (20 batang), terung
(40 batang), kelor (5 batang), pare (4 batang), labu (30
batang), pepe (1 batang), ubi tahun (2 batang), ubi Jalar (25
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batang), kol (45 batang), sayur hijau (15 batang batang),
selada (4 batang batang), kacang panjang (95 batang),
jagung (5.000 batang), pete (3 batang), sukun (2 batang),
timun (3.100 batang), bulu baon (1 batang), leket (1
batang), blego (1 batang), bayam (27 batang) dan kecicang
(20 batang). Di Bali masih banyak terdapat tanaman
pangan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan
pengganti beras.
Biodiversitas, tanaman pangan, alternatif, pekarangan,
berkelanjutan

DP-006
Konservasi tanaman lokal sebagai sumber
karbohidrat non beras mendukung ketahanan
pangan nasional di Bali
Putu Suratmini, I Gusti Komang Dana Arsana♥
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali. Jl. By Pass Ngurah
Rai Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali 80222. Tel. +62-361-720498.
Fax. +62-361-720498. ♥Email: igkomangdana@yahoo.com

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia
untuk dapat mempertahankan hidup dan harus terpenuhi
setiap saat serta merupakan unsur yang sangat penting dan
strategis dalam meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia. Ketahanan pangan mencakup empat dimensi
yaitu (i) ketersediaan, (ii) jangkauan/akses, (iii) stabilitas
dan (iv) pemanfaatan.Rawan pangan (atau tepatnya rawan
beras) yang terjadi di Indonesia sebenarnya sangat terkait
dengan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap
beras. Tingkat partisipasi konsumsi beras di berbagai
wilayah Indonesia sangatt tinggi hampir mencapai 100%,
dengan tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia saat
ini (139 kg/kapita/tahun) jauh melebihi rata-rata tingkat
konsumsi dunia (60 kg/kapita/tahun). Meningkatnya
jumlah penduduk (1,5% per tahun), meningkat pula
kebutuhan akan beras yang berarti menuntut peningkatan
produksi beras nasional. Upaya peningkatan produksi padi
dihadapkan pada berbagai kendala. Masalah utamanya
adalah alih fungsi lahan yang terus meningkat, adanya
anomali perubahan iklim (ancaman kekeringan, kebanjiran,
serangan hama penyakit), produktivitas sumber daya alam
(lahan dan air) menurun, biaya produksi semakin mahal
dan adanya pelandaian produksi padi. Pengembangan
diversifikasi pangan kearah bahan pangan local merupakan
salah satu cara yang dipandang efektif untuk mengatasi
rawan pangan (rawan beras) sekaligus mendukung
terwujudnya
ketahanan
pangan
yang
mantap.
Penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan pokok
alternatif berbasis umbi-umbian sebagai sumber
karbohidrat non beras mutlak diperlukan. Umbi-umbian
merupakan sumber pangan potensial yang dapat
dikembangkan, disamping sebagai sumber karbohidrat,
aneka ragam umbi-umbian terbukti dapat mencegah
beberapa penyakit seperti penyakit diabetis mellitus,
mencegah sembelit atau kanker usus. Kenyataannya di
lapangan umbi-umbian yang jaman dahulu sangat diminati
sekarang menjadi langka dan semakin hilang dari kebun
rakyat dan di pasaran.

Konservasi, tanaman lokal, karbohidrat, ketahanan pangan,
Bali

DP-007
Kajian teknologi pemupukan terhadap
pertumbuhan vegetatif tanaman jeruk keprok
borneo prima di Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Timur
M. Rizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥Email: sriwulan.yayuk@yahoo.com

Tujuan dari makalah ini adalah memberikan informasi
kajian teknologi pemupukan terhadap pertumbuhan
vegetatif tanaman jeruk keprok borneo prima yang
merupakan varietas unggul spesifik lokasi. Kegiatan ini
dilaksanakan selama dua tahun dimulai sejak tahun 2011,
di Desa Tanjung Buyu, Kecamatan Tanjung Palas,
Kabupaten Bulungan. Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai
dengan jeruk ditanam pada lubang tanam ukuran 40x40x40
cm3 dengan jarak tanam 5x5 m2. Pemupukan pada tanaman
jeruk yang belum menghasilkan, menggunakan pupuk
kandang dengan dosis 20-40 kg per pohon dan pupuk an
organik (Urea, TSP dan KCL), dengan dosis masingmasing sesuai dengan umur tanam. Data hasil pengamatan
ditabulasi dan dianalisis dengan analisis sidik ragam
(analysis of variance). Adapun hasil dari pengkajian
tersebut menunjukkan bahwa perubahan tinggi tanaman
jeruk pada umur 1 (satu) tahun berkisar antara 45-61 cm
setelah dilakukan pemupukan sedangkan tanpa dipupuk
menunjukkan kenaikan hanya 38 cm. Perubahan pada
diameter batang kenaikan berkisar antara 7,2-7,5 cm
dilakukan pemupukan dan kenaikan 5,9 cm tanpa dipupuk
serta tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman dan
diameter batang tanaman jeruk baik pada umur tanaman 1
tahun maupun 2 tahun. Sehingga dengan teknologi
pemupukan jeruk keprok borneo prima yang tepat,
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah
dan daya saing jeruk keprok borneo prima dalam
mendukung komoditas hortikultura buah jeruk dan
ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.
Jeruk Keprok Borneo Prima, teknologi pemupukan,
Kalimantan Timur.

DP-008
Kajian teknologi pemupukan terhadap
pertumbuhan vegetatif tanaman durian berumur
10 tahun dengan introduksi lima varietas unggul
lokal durian di Kalimantan Timur
M. Rizal
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥Email: syahrizalmuh24@yahoo.com
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Tujuan dari makalah ini adalah memberikan informasi
kajian teknologi pemupukan terhadap pertumbuhan
vegetatif tanaman durian berumur 10 tahun dengan
introduksi 5 varietas unggul lokal (aji kuning, mawar,
matahari, salisun dan kani), yang merupakan varietas
unggul spesifik lokasi dan adaptif. Kegiatan dilaksanakan
di Desa Rapak Lembur, Kecamatan Tenggarong Sebrang,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
pada tiga petani Kooperator. Tahap pelaksanaan kegiatan
dimulai dengan pembuatan lubang tanam untuk 5 varietas
durian unggul lokal dengan ukuran 50x50x50 cm, di
biarkan selama 2 minggu kemudian diberikan pupuk
kandang sebanyak 20 kg/lubang tanam. Sedangkan pada
tanaman durian yang berumur 10 tahun diberi pupuk
kandang sebanyak 100 kg/pohon dan pupuk phonska
sebanyak 50 kg/pohon, dengan perlakuan pemberian EM4
dan tanpa EM4. Data dianalisis dengan analisis statistik,
yaitu data hasil pengamatan ditabulasi dan dianalisis
dengan analisis sidik ragam (analysis of variance) dan bila
F hitung nyata, diteruskan dengan uji Duncan 5% (beda
nyata terkecil). Hasil kajian menunjukkan bahwa introduksi
5 (lima) verietas baru durian menunjukkan pertumbuhan
yang baik setelah 1 bulan penanaman. Durian varietas aji
kuning memiliki tinggi tanaman yang paling besar yaitu
67,9 cm, diikuti varietas matahari, kani, mawar dan salisun.
Untuk diameter batang menunjukkan varietas mawar
memiliki diameter yang paling besar yaitu 0,89 cm diikuti
durian varietas kani, aji kuning, matahari dan salisun.
Sedangkan tanaman durian yang di miliki petani yang telah
berumur 10 tahun dari 3 petani kooperator memiliki
karakteristik yang berbeda. Durian yang diberikan
perlakuan pemupukan dan pemberian EM-4 menunjukkan
tinggi tanaman antara 8,1-13,7 m, lingkar batang antara 83116 cm, jumlah tajuk 17-37 buah, tinggi batang dari tanah
sampai tajuk pertama antara 52-103 cm dan jumlah jumlah
buah per tajuk antara 4-20 buah. Untuk jumlah bunga yang
dihasilkan dari pohon durian menunjukkan perbedaan yang
signifikan yaitu rata-rata 3.032 bunga per pohon dengan
EM-4 dan rata-rata 2.468 bunga per pohon tanpa
pemberian EM-4. Sehingga demikian teknologi pemupukan
pada tanaman durian berumur 10 tahun yang di
introduksikan dengan lima varietas unggul lokal durian
memberikan produktivitas yang tinggi dalam mendukung
pengembangan kawasan hortikulturah buah durian dan
ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.
Durian, teknologi pemupukan, Kalimantan Timur.

DP-009
Teknologi budidaya tanaman sayuran dan TOGA
di perkotaan dan perdesaan pada kawasan Rumah
Pangan Lestari dalam mendukung ketahanan
pangan di Kalimantan Timur
M. Rizal♥, Yossita F.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥Email: syahrizalmuh24@yahoo.com
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Model ketahanan pangan dan optimalisasi pemanfaatan
lahan pekarangan berbasis rumah tangga dikenal dengan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini
sebagai upaya memaksimalkan lahan pekarangan sebagai
sumber gizi dan nutrisi, terutama produk-produk untuk
ternak unggas, akuakultur, hortikultura, pangan alternatif
dan tanaman obat keluarga (TOGA). Kegiatan
dilaksanakan dilokasi Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL), pada kawasan perkotaan di Kompleks TNI
Wirayudha IV Sepinggan Baru dan kawasan perdesaan di
Desa Lamaru, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur, sejak tahun 2012. Tahapan kegiatan dilaksanakan
dengan menerapkan teknologi budidaya tanaman sayuran
dan TOGA pada kawasan Kota-Desa melalui pola tanam
polikultur yakni secara intercropping dan relay cropping.
Program ini diikuti oleh 30 rumah tangga dengan strata
pekarangan yang bervariasi (strata I-IV) dan di dominasi
oleh strata I dan II. Dari hasil pelaksanaan kegiatan
masing-masing keluarga pelaksana program KRPL baik
pada kawasan Kota maupun Desa, dapat memperoleh
penghematan pengeluaran sebesar Rp. 100.000,- s.d. Rp.
200.000,-. Manfaat lain yang diperoleh adalah
meningkatnya konsumsi sayuran dalam keluarga sehingga
dapat terpenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta
terciptanya lingkungan hijau yang bersih dan sehat.
KRPL, teknologi budidaya, Kalimantan Timur

DP-010
Pengembangan potensi biji karet (Hevea
brasiliensis) sebagai bahan pangan alternatif di
Kabupaten Bengkulu Utara
Reza Ramdan Rivai1,♥, Frisca Damayanti1, Maria
Handayani2
1

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Jl. Ir. H. Juanda No. 13 Bogor 16003, Jawa Barat.
♥
Email: rezaramdanrivai@gmail.com
2
Departemen Kimia, FMIPA, Universitas Bengkulu. Jl. W. R. Supratman,
Kandang Limun, Bengkulu 38371

Indonesia merupakan salah satu negara produsen karet.
Sebagian masyarakat kabupaten Bengkulu Utara memiliki
profesi sebagai petani karet. Pemanfaatan biji karet sebagai
bahan pangan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh
masyarakat Bengkulu Utara, padahal setiap tanaman karet
mampu menghasilkan biji sekitar 0.8-1.2 ton/ha/tahun
(untuk tanaman dengan usia lebih dari 10 tahun). Biji karet
memiliki proporsi bagian yang dapat dikonsumsi sekitar
57%. Selain itu, biji karet memiliki kandungan gizi
khususnya protein yang tinggi. Kandungan asam sianida
(HCN) yang terdapat dalam biji karet menjadi salah satu
kendala masyarakat untuk mengolah panganan yang
berasal dari biji karet. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan
untuk memberikan informasi terkait proses pengolahan biji
karet yang aman untuk dikonsumsi. Kegiatan dilaksanakan
di kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara,
provinsi Bengkulu. Perendaman dan perebusan terbukti
dapat mereduksi kandungan asam sianida yang terdapat
dalam biji karet. Biji karet yang telah aman dikonsumsi
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dapat dijadikan berbagai panganan
tempeyek, dan isi dadar gulung.

seperti

keripik,

Biji karet, pangan, Bengkulu Utara.

DP-011
Potensi pengembangan tanaman obat lokal skala
rumah tangga untuk mendukung kemandirian
pangan dan obat di Samarinda, Kalimantan
Timur
Sumarmiyati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, Email: marmoet.99@gmail.com

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak
mampu menghilangkan arti penting pengobatan tradisional.
Saat ini pengobatan tradisional semakin popular baik di
dalam negeri maupun di luar negeri. Penggunaan tumbuhan
obat tradisional semakin disukai karena pada umumnya
tidak menimbulkan efek samping seperti halnya obatobatan dari bahan kimia. Ketahanan pangan merupakan
masalah pokok yang menjadi perhatian serius di Kota
Samarinda seiring dengan meningkatnya pertumbuhan
jumlah penduduk, konversi lahan pertanian, serta dinamika
perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap dunia
pertanian. Upaya membangun ketahanan dan kemandirian
pangan terutama obat pada skala rumah tangga dilakukan
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
diantaranya melalui pemanfaatan pekarangan. Tulisan ini
bertujuan mengulas potensi pemanfaatan pekarangan
khususnya dalam berbudidaya tanaman obat skala rumah
tangga di Kota Samarinda serta kendala pemanfaatan
pekarangan rumah tangga terutama untuk mendukung
ketahanan pangan dan obat pada skala rumah tangga.
Kendala terkait masalah sosial budaya, ekonomi, belum
membudayanya budidaya tanaman obat di lahan
pekarangan, kurangnya teknologi budidaya pekarangan dan
pengolahan hasil pertanian serta belum berorientasi pasar
merupakan masalah yang harus segera diatasi untuk
mewujudkan kemadirian pangan.
Tanaman obat, rumah tangga, ketahanan pangan

DP-012
Penerapan teknologi pengeringan untuk
peningkatan mutu simplisia temu lawak (Curcuma
xanthorrhiza)
Retno Endrasari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah. Jl. BPTP No.
40 Bukit Tegalepek, Sidomulyo, Ungaran, Jawa Tengah

Temu lawak (Curcuma xanthorhiza Roxb.) termasuk
tanaman dalam suku Zingiberaceae yang banyak tumbuh di
Indonesia. Tanaman obat ini secara turun temurun telah
dirnanfaatkan sebagai bahan jamu, bagian tanaman yang

digunakan adalah umbi akar (rhizome) yang diiris dan
dikeringkan. Untuk rnenjaga khasiat dari kandungan zat
aktif pada simplisia teroulawak perlu dilakukan proses
pengolahan bahan secara tepat. Bahan alam tanaman obat
akan diolah menjadi simplisia sebelum dipakai menjadi
jamu. Simplisia adalah bahan baku alamiah yang
digunakan untuk membuat ramuan obat tradisional yang
belum mengalami pengolahan lebih lanjut. Proses
pengolahan untuk membuat simplisia pada prinsipnya
meliputi tahap-tahap pencucian, pengecilan ukuran dan
pengeringan. Pengeringan merupakan salah satu cara untuk
pengawetan pascapanen dari tanaman obat karena dapat
menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Proses
tersebut sangat kritis karena kondisi suhu, kelembaban, laju
aliran udara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan
kandungan zat aktif dalam bahan berkurang drastis atau
bahkan hilang. Sebaliknya bila pengeringan tidak
dilakukan hingga kadar air aman simpan maka simplisia
akan mudah rusak karena jamur. Pemilihan metode atau
cara pengeringan yang tepat akan menghasilkan simplisia
dengan kualitas yang baik.
Pengeringan, simplisia, temulawak

DP-013
Prospek pengembangan tanaman sorgum dan
teknologi pengolahannya dalam mendukung
ketahanan pangan
Sri Sudarwati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah. Jl. BPTP No.
40, Bukit Tegal Lepek, Ungaran, Jawa Tengah. Tel. +62-24-6924965/7,
Fax. +62-24-6924966. Email: srisudarwati_thp@yahoo.com

Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang utama dalam
pembangunan, oleh karena itu harus dipertahankan dan
diusahakan agar ketahanan pangan tersebut terwujud
sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Usaha
yang utama untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah
mencukupi kebutuhan makanan pokok yaitu beras. Namun
sampai saat ini produksi beras nasional mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa masalah sehingga
tidak mencukup kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh
karena itu diperlukan komoditas sumber karbohidrat lain
sebagai alternatif pengganti makanan pokok beras. Sorgum
merupakan salah satu komoditas sumber karbohidrat yang
dapat digunakan sebagai pengganti beras karena sorgum
dapat diolah menjadi beberapa jenis maknan seperti halnya
beras. Sorgum dapat diolah menjadi tepung dan pati yang
selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kue,
roti, mie, biskuit, bubur dan pada industri gula. Selain itu
sorgum juga dapat digunakan untuk membuat jajanan
tradisional seperti rengginan, wajik, onde-onde, lemper,
nagasari dan lain-lain. Kelebihan dari sorgun adalah dalam
budidayanya mudah beradaptasi sekalipun di daerah
marginal dan sorgum mempunyai beberapa manfaat. Selain
digunakan sebagai sumber pangan, sorgum juga
dimanfaatkan untuk pakan ternak, yaitu biji sorgum untuk
bahan campuran ransum pakan ternak unggas, sedangkan
batang dan daun sorgum untuk ternak ruminansia. Tujuan
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dari penulisan ini adalah memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai prospek pengembangan sorgum
sebagai komoditas alternatif untuk pangan dan teknologi
pengolahannya. Dengan dimanfaatkan sorgum sebagai
makanan alternatif pengganti beras diharapkan dapat
membantu mewujudkan ketahanan pangan sehingga
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Sorgum, teknologi pengolahan, ketahan pangan

DP-014
Tingkat penerapan varietas unggul baru padi
sawah di Provinsi Banten
Viktor Siagian
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten. Jl. Ciptayasa Km
01 Ciruas-Serang 42182, Banten. Tel. +62-254281055, Fax. +62254282507. Email: siagian.vicky@yahoo.com

Integrated Management Crop (IMC) of rice consist of four
basic components and eight choice components, and is the
implementation of New High Yield (NHY) Variety. The
goalof this study namely: (i) Knowing the implementation
of NHY Varieties in Banten Province, (ii) The constraint in
its implementation. Method using survey method, with
simple random sampling and respondent amount of 120
famer, also method of expert judgement by researcher,
agriculture apparatus and extension worker to estimate
level of implementation of NHY varieties. Analyze method
using tabulatif descriptive analyze and mapping by Map
Info. The result of this study: (i) Variety of Ciherang is the
highest in the implementation (62,4-81%), another NHY
namely Inpari and Mekongga (19-37,6%),from survey
amountof 86,7% responden using Ciherang and the rest
using Inpari and Mekongga, (ii) The constrint in the its
implementation namely the limitation of seed availibity.
It’s need for government to increase the capacity of seed
production and to powerful the breeder farmer in order to
fulfill the seed need.
Distribution, New High Yield, Integrated Management Crop

DP-015
Perkembangan usaha tani padi sawah di daerah
irigasi Batang Angkola, Provinsi Sumatera Utara
Viktor Siagian
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten. Jl. Ciptayasa Km
01 Ciruas-Serang 42182, Banten. Tel. +62-254281055, Fax. +62254282507. Email: siagian.vicky@yahoo.com

The Irrrigation Area of Batang Angkola administratively
located in South Tapanuli and Mandailing Natal Regency,
North Sumatra Province with area 7,416 ha. The.goal of
this study is: (i) Knowing wide of rice field irrigated,
Cropping Index (CI) of Paddy, distribution of rice field
paddy variety and rice field paddy productivity, (ii)
Knowing the level of rices consumption per capita per year,
and food balance sheet, (iii) Knowing farmer household
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income of project benefit receiver. Method sampling use
stratified random sampling, with amount of 180
respondents. Method analyzes used descriptive analysis
and B/C rasio. Result from study is (i) Areal wide of rice
field irrigated just 2.380 ha (16,0% from project goals) and
CI of Paddy just 126%, (ii) Productivity of rice field paddy
equal to 3,83 ton unhusked rice/ha on 2007/2008-Wet
Season (WS) and 3,98 ton/ha on 2007-Dry Season (DS),
lower23,4% on WS and 10,4% on DS compared to the
project goals, dominant variety namely Ciherang (82,7%),
local variety namely Batubara (7,3%), IR-64 (4,7%), C-4
(3,1%), and another variety like Ciwidas (2,2%), 3) The
level of consumption of rice amount to 162,8kgs per capita
per year, and the food balance sheet is surplus amount to
20,01 ton unhusked rice, 4) Income of farmer household
currently is Rp 13.214.316lower 29,9% compared to goal
project. To increase the production, it is need to increase
productivity of rice field irrigated and CI of paddy through
increase of farming inputs and water discharge.
Farming, irrigation area, productivity, rice field paddy

DP-016
Mengungkap keberadaan dan potensi gayam
(Inocarpus fagifer) sebagai sumber pangan
alternatif di Sukabumi, Jawa Barat
♥

Ninik Setyowati , Albertus Husein Wawo
Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor
16911, Jawa Barat. ♥Email: sety_wangi@yahoo.com

Gayam (Inocarpus fagifer) berpotensi sebagai sumber
pangan alternatif karena bijinya mengandung karbohidrat
yang cukup tinggi (75,79-77,70%). Namun sampai saat ini
gayam kurang dikenal bahkan dilupakan oleh masyarakat,
serta belum banyak data penelitian tentang gayam.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan
persebaran alami tanaman gayam di wilayah Kabupaten
Sukabumi dan menggali potensinya sehingga dapat
dikembangkan sebagai sumber pangan alternatif. Lokasi
penelitian meliputi 22 desa dalam 13 kecamatan di
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Metode penelitian yang
digunakan adalah purposive random sampling melalui
kunjungan pada beberapa lokasi, seperti kebun, tegalan,
pekarangan dan lokasi dekat sumber air. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari 22 desa yang disurvei hanya
ditemukan dua pohon gayam dewasa yang terdapat di
Kampung Krenceng, Desa Pondokkaso Tengah,
Kecamatan Cidahu. Di desa ini gayam disebut dengan
nama gatet. Satu pohon sedang berbuah meski tidak
banyak, diperkirakan umurnya sekitar 20 tahun dengan
tinggi sekitar 20 meter, lingkaran batang 110 cm, lebar
tajuk 9,0 m. Tanaman gayam tumbuh dekat mata air dan
kolam ikan, pada ketinggian 533 m dpl, koordinat LS
06o92’ 247”, BT 92o48’050”. Pohon gayam ini sudah
beberapa kali menghasilkan buah, dan sudah diolah sebagai
makanan selingan, seperti direbus, dibakar atau dibuat
keripik. Pemiliknya juga pernah menjual biji dan kripik
gayam di Jakarta, dalam skala terbatas. Di sekitarnya
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terdapat 5 semai yang siap untuk ditanam. Jenis-jenis
pohon yang tumbuh dekat gayam adalah kelapa, nangka,
durian, sengon, bambu dan pisang. Wilayah Sukabumi
bukan merupakan daerah sebaran alami tanaman gayam,
karena pohon gayam yang ditemukan sengaja ditanam oleh
warga pendatang dari Jakarta. Masyarakat Cidahu belum
melakukan pembudidayaan jenis tanaman ini karena gayam
dianggap belum memberikan nilai ekonomi yang memadai.
Secara umum masyarakat Sukabumi belum mengenal
tanaman gayam, begitu juga pemanfaatannya. Sebagian
besar petani Sukabumi lebih memilih jenis-jenis tanaman
yang bernilai ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan para
pembuat kebijakan di daerah, bahwa gayam dapat tumbuh
dengan baik di Kabupaten Sukabumi dan mempunyai
prospek untuk dikembangkan sebagai sumber pangan
alternatif, karena tidak memerlukan perawatan khusus.
Potensi, gayam, Inocarpus fagifer, pangan alternatif,
Sukabumi, Jawa Barat

DP-017
Manajemen kepemimpinan dalam mengelola
budaya pelestarian keanekaragaman hayati di
Kawasan Taman Nasional Bogani Nani
Wartabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo
Novianty Djafri
Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo, Indonesia, Tel. +62- 435-821125 Fax. +62-435-821752,
♥
Email: djafrinovianty@gmail.com

Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
memiliki keanekaragaman ekosistem yang menarik dan
mempunyai tingkat keendemikan flora dan fauna yang
tinggi. Berbagai flora endemik ataupun langka antara lain
pisek (Aglaia minahassae), pinang yaki (Areca vestiaria),
aren (Arenga pinnata), rotan umbul (Calamus
symhicuplus), pala hutan (Knema celebica), woka
(Livistonya rotundifolia), palem landak (Oncosperma
harrindum),
pondang
(Pandanus
sp.),
linggua
(Pterocymbium sp.), meranti (Shorea sp.). Pengelolaan
budaya pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan ini
membutuhkan peran penting dari seorang pemimpin. Peran
kepemimpinan menjadi sangat strategis dalam mewujudkan
keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan
dengan pendekatan budaya (kearifan lokal). Sumberdaya
alam yang melimpah akan menjadi kurang berarti apabila
tidak ada peran kepemimpinan yang mampu menggerakan
segenap potensi yang ada dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang akan
digunakan berupa data sekunder dan primer yang dapat
diperoleh di lapangan dan studi literatur hasil penelitian
sebelumnnya. Hasil penelitian ini menemukan berbagai
pola kepempinan yang dapat dijadikan pijakan dasar guna
mengelola berbagai keanekaragaman hayati di TNBNW

dengan berpijak pada budaya (kearifan lokal) masyarakat
setempat.
Manajemen, kepemimpinan, budaya, keanekaragaman
hayati

DP-018
Potensi pengembangan bioindustri pangan
berbahan baku limbah industri pangan hasil
pertanian
Sri Sudarwati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah. Jl. BPTP No.
40, Bukit Tegal Lepek, Ungaran, Jawa Tengah. Tel. +62-24-6924965/7,
Fax. +62-24-6924966. Email: srisudarwati_thp@yahoo.com

Industri produk pangan tersebar di seluruh penjuru tanah
air dari desa sampai ke kota dan setiap tahunnya selalu
mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya
kebutuhan produk pangan yang harus mengimbangi
pertambahan penduduk. Pada industri pangan selalu
menghasilkan limbah dalam jumlah besar atau sedikit,
tergantung dari jenis produk yang dihasilkan. Limbah
industri pangan tersebut ada dua macam yaitu limbah padat
dan limbah cair, dimana limbah tersebut sebagian besar
dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk olahan
pangan. Bioindustri atau yang disebut miokrobiologi
industri adalah suatu proses produksi mikroorganisme
dalam jumlah besar dalam kondisi terkendali dengan tujuan
untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai
ekonomi tinggi dan bermanfaat. Sedangkan prinsip dari
bioindustri pertanian adalah memanfaatkan semua produk
pertanian baik massanya maupun produk utama lainnya,
sehingga tidak ada satupun produk bio massa yang
terbuang. Pada industri pangan dengan bahan baku kedele,
nenas, pisang, ubi kayu dan lain-lain menghasilkan limbah
yang masih bisa digunakan sebagai bahan baku industri
produk pangan seperti nata, tempe, kecap, dan lain-lain.
Dengan terbentuknya bioindustri pangan berbahan baku
limbah industri pangan hasil pertanian maka dapat
membantu mengatasi pencemaran limbah, meningkatkan
nilai tambah, meningkatkan diversifikasi produk pangan,
dan membuka peluang pekerjaan. Oleh karena itu
bioindustri pangan berbahan baku limbah industri pangan
hasil pertanian potensi untuk dikembangkan.
Bioindustri, pangan, limbah, industri, hasil pertanian

DP-019
Kajian penerapan PTT Padi dan keragaan usaha
tani padi sawah di Kalimantan Timur
Dhyani Nastiti P., M. Hidayanto, Sriwulan P. Rahayu♥
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥Email: sriwulan.yayuk@yahoo.com

Semakin besarnya tuntutan terhadap BPTP terkait dengan
rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan proses
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diseminasinya, memerlukan penelaahan yang cermat
bagaimana seharusnya kegiatan diseminasi dilakukan,
sehingga diharapkan dapat membantu perumusan upaya
yang inovatif dalam pelaksanaan program pendampingan di
BPTP Kaltim sehingga tujuan mendukung program
swasembada pangan dapat tercapai. Tujuan kegiatan adalah
memperoleh data implementasi, penerapan PTT padi.
Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari – Desember
2013 dengan lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Penajam Paser Utara di propinsi Kalimantan Timur.
Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah lokasi tersebut
menyelenggarakan kegiatan PTT sejak tahun 2010 dan
sentra produksi padi di Kalimantan Timur. Penentuan
lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive).
Kesimpulan yang diperoleh adalah : (i) Penerapan PTT
padi dan kedelai mampu meningkatkan produktivitas yang
berpeluang untuk mendukung swasembada pangan dan (ii)
Pengenalan VUB padi dan pola tanam telah mulai diadopsi
petani.
Penerapan, PTT, padi sawah

DP-020
Kondisi aktual usaha tani padi sawah di
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
Viktor Siagian
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten. Jl. Ciptayasa Km
01 Ciruas-Serang 42182, Banten. Tel. +62-254281055, Fax. +62254282507. Email: siagian.vicky@yahoo.com

Luas panen tanaman padi di Kabupaten (Kab.) Pandeglang
tahun 2012 adalah 115.033 ha dengan produksi 576.622
ton. Tujuan kajian ini adalah:1) Mengetahui kondisi
aktual usahatani padi sawah di Kab. Pandeglang, 2)
Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi
sawah di Kab. Pandeglang. Metode survei dengan
multistage random sampling dengan satu kecamatan contoh
dan 31 responden. Metode analisis data menggunakan
analisiskualitatif dan
kwantitatif. Analisis kualitatif
menggunakan tabulasi deskriptif. Analisis kuantitatif
menggunakan fungsi regresi linier berganda. Hasil dari
kajian ini adalah: (i) Pola tanam umumnya padi – padi
dengan nilai B/Crasio 4,0, artinya usahatani padi sawah
menguntungkan. Varitas yang ditanam Ciherang (45,2%),
Inpari (22,6%),IR-64 (16,1%), Mekongga (12,9%), lokal
(3,2%). (ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi secara
signifikan produksi padi sawah pada Musim Hujan
2013/2014
adalah: Jumlah Penggunaan Benih
Bersertifikat, Jumlah Urea, Jumlah SP-36, Jumlah NPK,
Jumlah Tenaga Kerja Keluarga, Jumlah Tenaga Kerja
Luar Keluarga, Jumlah Tenaga Kerja Traktor. Disarankan
agar pemerintah tetap mempertahankan subsidi benih dan
pupuk dan menjamin harga gabah.
Usahatani, padi sawah, faktor produksi, regresi linier
berganda

