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Genetik

AO-01
Studi keragaman genetik dan kekerabatan galurgalur inbreed jagung manis (Zea mays grup
saccharata)
Purwito Djoko Yuwono♥, Rudi Hari Murti, Panjisakti
Basunanda
Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Jl. Flora Bulaksumur
Sleman 55281, Yogyakarta. ♥email: purwitodjoko@yahoo.co.id

Penelitian ini mengevaluasi keragaman dan kekerabatan
genetik dua puluh galur inbreed jagung manis (Zea mays L.
grup saccharata). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mempelajari keragaman dan potensi 20 galur inbreed
jagung manis sebagai calon tetua hibrida, mempelajari
hubungan kekerabatan antar galur inbreed jagung manis,
menduga heritabilitas dalam arti luas setiap karakter, dan
mempelajari hubungan antar karakter melalui korelasi
fenotipik. Percobaan lapangan menggunakan rancangan
acak kelompok lengkap (RAKL) dengan perlakuan 20
galur inbreed dan tiga ulangan. Analisis data menggunakan
ANOVA dan korelasi Pearson sedangkan pengelompokan
kekerabatan galur menggunakan analisis komponen utama
dan analisis klaster. Perbedaan yang signifikan pada
keragaan karakter galur-galur inbreed jagung manis
mengindikasikan adanya keragaman genetik antar galur
yang dapat dimanfaatkan untuk program pemuliaan yang
spesifik. Galur H dan R memiliki bobot tongkol per
tanaman masing-masing 128.33 g dan 126.11 g. Galurgalur tersebut juga memiliki kadar padatan total terlarut
(PTT) tertinggi yaitu: masing-masing 16.17 dan 15.67%
brix. Heritabilitas arti luas yang tinggi pada sebagian besar
karakter menunjukkan bahwa karakter dikendalikan oleh
faktor genetik yang bermanfaat dalam proses seleksi. Bobot
tongkol memiliki koefisien korelasi yang signifikan dengan
tinggi tanaman, tinggi tongkol, dan jumlah baris biji
(masing-masing
0.50,
0.60,
dan
0.51)
yang

mengindikasikan karakter tersebut memiliki kontribusi
positif terhadap bobot tongkol. Pengelompokkan galurgalur inbreed berdasarkan hubungan kekerabatan dan
kemiripan genetik menghasilkan empat kelompok pada
koefisien kemiripan 0.55 (jarak genetik/ketidakmiripan
antar kelompok 0.45). Pemilihan galur inbreed untuk tetua
hibrida ditentukan berdasarkan koefisien kemiripan baik
dalam kelompok maupun antar kelompok yang akan
menentukan tingkat heterosis hibrida. Nilai koefisien
kemiripan yang semakin rendah memiliki potensi untuk
mendapatkan tingkat heterosis yang tinggi.
Keragaman genetik, kekerabatan, galur inbreed, jagung
manis

AO-02
Deteksi dan identifikasi virus-virus yang
menginfeksi bawang merah di Kabupaten Bantul,
Yogyakarta
Florentina Sekar Prima Swari1,2,♥, Siti Subandiyah2,
Sedyo Hartono2
1

BPPKP Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Program Studi Fitopatologi, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah
Mada, Jl. Flora Bulaksumur Sleman 55281, Yogyakarta. ♥email:
fsprima@gmail.com
2
Jurusan Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah
Mada, Jl. Flora Bulaksumur Sleman 55281, Yogyakarta.
2

Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang
bernilai penting sebagai bahan makanan, bumbu pokok,
penyedap alami, maupun obat herbal bagi masyarakat
Indonesia. Peningkatan kebutuhan bawang merah seiring
laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan
peningkatan produksi di dalam negeri, kerap menyebabkan
kelangkaan pasokan dan fluktuasi harga bawang merah.
Selama ini petani cenderung menganggap bahwa
rendahnya produktivitas bawang merah dipengaruhi oleh
tingginya serangan ulat, jamur, ataupun bakteri. Penurunan
mutu dan jumlah panenan akibat infeksi virus belum
mendapat perhatian yang cukup, khususnya di Kabupaten
Bantul, penghasil utama bawang merah di Daerah Istimewa
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Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat infeksi Potyvirus, Carlavirus, dan Allexivirus pada
pertanaman
bawang
merah
di
Bantul;
serta
mengidentifikasi jenis virus yang menginfeksi varietas
bawang merah yang ditanam pada musim hujan dan
kemarau tahun 2014. Pengujian secara molekuler di
Laboratorium Klinik Penyakit Tumbuhan, Fakultas
Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
dilakukan terhadap 100 komposit sampel daun bawang
merah yang diambil secara acak dari 10 lahan di
Kecamatan Kretek, Sanden, Imogiri, dan Jetis, Kabupaten
Bantul. Ekstrak RNA virus digunakan sebagai cetakan
dalam proses sintesis cDNA virus melalui RT-PCR
(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction).
Amplifikasi cDNA dengan PCR menggunakan pasangan
primer universal untuk setiap genus virus. Varietas biru,
crok, tiron, bauji, dan lokal parangkusumo yang diambil
sebagai sampel, positif terinfeksi Carlavirus dan Potyvirus.
Varietas crok paling rentan, sedangkan biru relatif toleran
terhadap infeksi virus. Allexivirus ditemukan hanya
menginfeksi varietas lokal parangkusumo pada musim
kemarau dengan rerata infeksi yang sangat rendah, 2%.
Tingkat infeksi Carlavirus dan Potyvirus pada musim
hujan lebih tinggi daripada saat kemarau, namun
Carlavirus tampak lebih dominan daripada Potyvirus
dengan rerata infeksi berturut-turut 74%>60% dan
60%>46%. Berdasarkan hasil perunutan nukleotida serta
analisis filogenetik, isolat virus yang ditemukan di Bantul
teridentifikasi sebagai Shallot Yellow Stripe Virus (SYSV)
dan Onion Yellow Dwarf Virus (OYDV) dari genus
Potyvirus, serta Garlic Latent Virus (GLV) dari genus
Carlavirus.
Allexivirus, Bantul, bawang merah, Carlavirus, Potyvirus

AO-03
Identifikasi molekuler Tobamovirus pada
tembakau rakyat di Klaten, Jawa Tengah
Sekar Utami Putri♥, Sedyo Hartono♥♥, Soesamto
Somowiyarjo♥♥♥
1

Program Studi Fitopatologi, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah
Mada. Jl. Flora, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta, ♥email:
sekarutamiputri@gmail.com, ♥♥ sedyo_h@yahoo.com, ♥♥♥
soesamto@faperta.ugm.ac.id

Tobamovirus merupakan kelompok virus yang memiliki
kisaran inang yang luas dan menginfeksi tanaman-tanaman
yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu virus utama
dalam kelompok ini yaitu: Tobacco Mosaic Virus (TMV).
Infeksi TMV menjadi permasalahan dalam budidaya
tembakau di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah karena
mempengaruhi produktivitas tanaman. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi virus kelompok
Tobamovirus yang menginfeksi tanaman tembakau rakyat
di Klaten. Isolat virus diambil dari lahan tembakau rakyat
di Klaten. Daun tembakau yang terinfeksi mula-mula
diinokulasikan pada Chenopodium amaranticolor (tanaman
indikator) untuk mengamati gejala bercak lokal. Daun sakit

dianalisis secara molekuler dengan ekstraksi RNA (dengan
Geneaid kit), selanjutnya RNA digunakan sebagai template
untuk sintesis cDNA pada PCR dengan primer spesifik
TMV. Hasil inokulasi mekanik pada C. amaranticolor
menunjukkan gejala bercak loka nekrosis pada 3 hari
setelah inokulasi. Hasil sekuens dari 304 bp produk PCR
menunjukkan adanya homologi DNA tertinggi (≥97%)
dengan beberapa isolat TMV dari Cina. Ini merupakan
laporan pertama identifikasi molekuler TMV pada
tembakau di Indonesia.
Tobamovirus, tembakau, identifikasi molekuler

AO-04
A phylogenetic analysis of flies lived on the skin
defects of cattle based on mitochondrial
Cytochrome C Oxidase 1 (CO1) gene squences
Hapry F.N. Lapian
Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi. Jl. Kampus Kleak-Bahu
Unsrat, Manado 95115, Sulawesi Utara. Tel. +62-431-863886,863786,
Fax. +62-431-822568, ♥email: hlapian@yahoo.it

The research to examine phylogenetic of flies that live on
the skin defects of cattle based on mitochondrial
Cytochrome C Oxidase subunit 1 (CO1) gene has been
done. The flies sample was collected from some ranch in
the Minahasa region of North Sulawesi. The thorax and the
hind limbs were used for DNA extraction. Homology test
by BLAST was used in order to obtain similar sequences of
flies sample with data recorded by NCBI. CLUSTAL W
performed with default settings was used as alignment test
for the mitochondrial Cytochrome C Oxidase subunit 1 1
(CO1) gene sequences. The phylogeny trees were produced
by Maximum Parsimony (MP) and Maximum Likelihood
(ML) Methods using MEGA 5. Homology test by BLAST
showed that the sequences obtained have a similar
sequences with Stomoxys indicus dan Stomoxys calcitrant.
Using some sequence data of Stomoxys genus, phylogeny
analysis shows that there are three clade in this analysis.
First clade consist of Musa domestica. Second clade
consists of Stomoxys, Drosophila, and Haematobosca.
Third clade consist of flies sample that is collected from
some ranch of Minahasa. These data indicate that flies
collected from the skin defects of cattle lived in Minahasa
is might be a new species.
CO1, flies, skin defect, cattle, Minahasa, North Sulawesi
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Bawang merah (Allium cepa var. ascalonicum) merupakan
salah satu komoditas unggulan hortikultura di Indonesia.
Salah satu patogen yang menyerang bawang merah adalah
virus. Virus pada bawang merah dapat ditularkan melalui
vektor ataupun terbawa benih. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui keberadaan dan mengidentifikasi jenis
virus yang menyerang bawang merah di Kabupaten
Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sampel
dilakukan secara acak pada musim kemarau dan musim
hujan pada 3 varietas bawang merah (bauji, manjung, dan
thailand). Deteksi dan identifikasi virus menggunakan
metode RT-PCR dengan primer universal Poty1 (reverse
primer) dan forward primer pGV-3t untuk Allexivirus,
Alcar1 untuk Carlavirus, serta U341 untuk Potyvirus.
Hasilnya Allexivirus hanya terdeteksi pada varietas thailand
dan bauji dengan persentase yang kecil (2 dan 5%),
sedangkan Carlavirus dan Potyvirus terdeteksi pada semua
varietas dengan kisaran persentase dari 35-90%. Infeksi
Allexivirus hanya terdeteksi pada musim kemarau (6%),
sedangkan infeksi Carlavirus dan Potyvirus lebih banyak
pada musim hujan dengan persentase 60% dan 66%,
dibanding musim kemarau sebesar 50% dan 56%.
Perunutan DNA menunjukkan homologi nukleotida
Carlavirus isolat Nganjuk tertinggi terhadap Garlic Latent
Virus (GLV) dari Cina, Jepang, dan Shallot Latent Virus
(SLV) dari Taiwan, sedangkan Potyvirus isolat Nganjuk
tertinggi terhadap Welsh Onion Yellow Stripe Virus
(WoYSV) serta Shallot Yellow Stripe Virus (SYSV) dari
Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Belanda.
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di Desa Kali Pakel, Tirto Agung, dan Gading Sari,
Kabupaten Bantul. Pengamatan konidia dilakukan secara in
situ. Konidia diambil dari daun bergejala dan dikulturkan
untuk membuat isolat spora tunggal. Postulat Koch
dilakukan untuk mengetahui isolat yang patogenik. Primer
spesifik genus Alternaria dengan target amplifikasi 370bp
digunakan untuk karakterisasi molekular, dan untuk isolat
terpilih dilanjutkan dengan sekuensing. Hasil sekuensing
dianalisis menggunakan program Bioedit, BLAST dan
MEGA-5. ERIC-PCR digunakan untuk mengetahui
keragaman molekular isolat, dan hasilnya dianalisis dengan
NTsys 2.1. Dari hasil isolasi diperoleh 14 isolat, tujuh di
antaranya patogenik. Hasil pengamatan in situ
menunjukkan variasi morfologi konidia. Dari warna koloni,
isolat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kelompok isolat
dengan miselium berwarna putih serta menghasilkan
pigmen kuning di media kultur, dan kelompok isolat
dengan miselium berwarna gelap serta tidak menghasilkan
pigmen. Hasil PCR semua isolat menunjukkan amplifikasi
pada 370 bp. Dari dendogram, kelima isolat yang dianalisis
dikelompokkan menjadi 3. Analisis pohon filogenetik
menunjukkan isolat KP10 yang mewakili isolat dengan
pigmen kuning memiliki kedekatan dengan A. porri,
sedangkan isolat B14 yang mewakili isolat berwarna gelap
memiliki kedekatan dengan Stemphylium solani. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman
genetis dan morfologis patogen penyakit bercak ungu pada
pertanaman bawang merah di Kabupaten Bantul.
Alternaria, bercak ungu, diversitas

Allexivirus, bawang, Carlavirus, Potyvirus, RT-PCR

AO-06
Karaktetrisasi molekular patogen ‘bercak ungu’
pada pertanaman bawang merah di Kabupaten
Bantul, Yogyakarta

Spesies

Mayavira Veronica Hahuly1, 2,♥, Arif Wibowo1, Siti
Subandiyah1
1

Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas
Gadjah Mada, Jl. Flora Bulaksumur Sleman 55281, Yogyakarta.
2
Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana,
Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, ♥email:
mayavirahahuly@yahoo.com

BO-01

Kabupaten Bantul merupakan sentra penghasil bawang
merah di DI Yogyakarta. Salah satu penyakit penting pada
bawang merah adalah bercak ungu yang disebabkan oleh
Alternaria porri. Pengendalian penyakit oleh petani di
Bantul dilakukan dengan metode kimiawi secara intensif.
Hal ini memberikan tekanan seleksi pada pathogen,
sehingga dapat memicu terjadinya perubahan genetis dan
munculnya strain baru. Alternaria spp. tergolong jamur
yang mudah mengalami perubahan, sehingga diduga
memiliki diversitas yang tinggi. Berdasarkan uraian ini,
maka dilakukan penelitian untuk mengetahui identitas
pathogen bercak ungu dan diversitasnya pada pertanaman
bawang merah di Bantul. Sampel tanaman bergejala bercak
ungu diambil dari pertanaman bawang merah kultivar biru

Mochamad Hadi1,♥, RC Hidayat Soesilohadi2, FX
Wagiman3, Yayuk Rahayuningsih Suhardjono4

Keragaman penggerek batang padi pada
ekosistem sawah organik dan sawah anorganik

1

Laboratorium Ekologi dan Biosistematika, Jurusan Biologi, Fakultas
Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Jl. Prof. H. Sudarto, SH,
Tembalang, Semarang 50275, Jawa Tengah. Tel./Fax. +62 24 70799494,
♥
email: hadi_tamid@yahoo.co.id
2
Laboratorium Entomologi, Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Teknika Selatan, Sekip Utara, Sleman 55281, Yogyakarta.
3
Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Jl. Flora Bulaksumur
Sleman 55281, Yogyakarta.
4
Laboratorium Entomologi, Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian
Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Cibinong Science
Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor 16911, Jawa
Barat.

Penggerek batang padi (PBP) adalah organisme (serangga)
pengganggu tanaman (OPT) utama bagi tanaman padi di
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Indonesia. Kehadiran PBP terjadi selama musim tanaman
padi dengan intensitas yang tinggi terutama pada musim
penghujan. Jenis PBP yang utama adalah PBP kuning dan
PBP putih, jenis yang lain adalah PBP merah jambu, PBP
bergaris, PBP berkepala hitam dan PBP berkilat. Lima jens
PBP adalah anggota Famili Pyralidae, yaitu: PBP kuning
(Scirpophaga incertulas Walker), PBP putih (Scirpophaga
innonata Walker), PBP bergaris (Chilo suppressalis
Walker), PBP berkepala hitam (Chilo polychrysus
Meyrick) dan PBP berkilat (Chilo auricilius Dudgeon).
Satu jenis PBP lainnya yaitu: PBP merah jambu (Sesamia
inferens Walker) adalah anggota Famili Noctuidae.
Pertanian organik adalah sistem pertanian dengan
meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetik sebagai
sarana produksinya baik pupuk maupun pestisida. Tujuan
penelitian adalah membandingkan keragaman PBP pada
ekosistem sawah organik dan sawah anorganik. Penelitian
dilakukan di sawah organik dan anorganik Desa Bakalrejo,
Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pengambilan
data menggunakan metode plot, jaring ayun dan perangkap
lampu. Plot 1x1m2 digunakan untuk mengumpulkan PBP
fase telur, Jaring ayun digunakan untuk mengumpulkan
PBP dewasa pada siang hari,sedangkan perangkap lampu
digunakan untuk mengumpulkan PBP dewasa pada malam
hari. Pada masing-masing sawah dipasang lima plot dan
lima perangkap lampu secara diagonal, sedangkan jaring
ayun di ayunkan di sepanjang pematang (jarak 50 m).
Identifikasi dilakukan di Laboratorium Ekologi dan
Biosistematik, Jurusan Biologi FSM, Universitas
Diponegoro (Undip), Semarang. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa PBP dewasa yang tertangkap dalam
plot ada empat spesies (PBP kuning, PBP putih, PBP
bergaris dan PBP merah jambu). Namun dengan jaring
ayun maupun perangkap lampu hanya tertangkap 2 jenis
(PBP kuning dan PBP putih) baik di ekosistem sawah
organik maupun sawah anorganik. Hasil koleksi telur yang
diperoleh adalah telur PBP kuning dan PBP putih.
Kelimpahan PBP kuning di sawah organik maupun sawah
anorganik cenderung meningkat secara fluktuatif dari
waktu ke waktu dan cenderung tinggi di awal fase tanaman
padi (fase vegetatif). Sedangkan PBP putih, PBP berkilat
dan PBP merah jambu hanya muncul di awal tahun dan
tidak ditemukan di waktu-waktu selanjutnya, baik di
ekosistem sawah organik maupun sawah anorganik. Ada
kecenderungan bahwa PBP kuning populasinya lebih
banyak pada ekosistem sawah organik maupun sawah
anorganik dibanding PBP lainnya. PBP kuning relatif dapat
ditemukan di ekosistem sawah organik maupun sawah
anorganik hampir sepanjang tahun. Populasi PBP nampak
tidak berbeda antara sawah organik dan sawah anorganik.
Nampaknya di lokasi penelitian hanya PBP kuning yang
berperan sebagai OPT tanaman padi.
Penggerek batang padi, keragaman, sawah organik, sawah
an-organik

BO-02
Karakteristik Memecylon sp. (Melastomataceae)
dari Gunung Nglanggeran Gunungkidul
Widodo
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jl.
Marsda Adicsucipto, Yogyakarta 55281, email: wwidodo594@gmail.com

Memecylon merupakan salah satu genus dalam Famili
Melastomataceae. Memecylon sp. ditemukan sebagai
penyusun vegetasi pokok di Gunung Nglanggeran,
Gunungkidul, Yogyakarta. Bentuk hidup tumbuhan ini
berupa perdu sampai pohon kecil dengan kayu yang liat
dan keras. Ciri pengenal yang menarik diamati adalah buah
berbentuk seperti buah jamblang atau duwet, berwarna
kemerahan yang berada pada ketiak daun. Bunga tersusun
dari empat mahkota berwarna biru mencolok berkedudukan
di ketiak daun. Tulisan ini bertujuan mempresentasikan
karakteristik morfologi daun, batang, bunga dan buah
Memecylon sp. dari Gunung Nglanggeran untuk validasi
identifikasi. Penelitian dilakukan melalui eksplorasi
dilanjutkan kunjungan dengan koleksi. Identifikasi
berdasarkan literatur dan herbarium tipe diperoleh bahwa
Memecylon dari Gunung Nglanggeran merupakan
Memecylon caeruleum Jack. Sebaran merata spesies ini
mengindikasikan pentingnya sebagai penyusun vegetasi.
Penggalian potensi dan kemanfaatan lebih lanjut diperlukan
untuk pengenalan peningkatan kesadaran atas kekayaan
jenis tumbuhan dan konservasinya.
Memecylon, Melastomataceae, Gunung Nglanggeran

BO-03
Keanekaragaman anggrek epifit di kawasan hutan
lindung RPH Sarangan, BKPH Lawu Selatan,
Perhutani Jawa Timur
Muhammad Ridwan1,2,♥, Yudha Noviana1, Rizma Dera
A.P.12., Krisanty Kharismamurti12, Rekyan Galuh W12
1

Kelompok Studi Biodiversitas, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl.
Ir. Sutami36A Surakarta 57126, Jawa Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375,
♥
email: ridwansururi.bio@gmail.com
2
Kelompok Studi Kepak Sayap, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl.
Ir. Sutami36A Surakarta 57126, Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
keanekaagaman spesies anggrek di kawasan hutan lindung
RPH Sarangan, BKPH Lawu Selatan, Perhutani, Jawa
Timur. Kawan hutan lindung tersebut merupakan kawasan
hutan yang masih alami di lereng selatan Gunung Lawu.
Metode yang digunakan adalah jelajah dengan melakukan
pengamatan pada radius ±10 m di kanan-kiri jalur jelajah.
Anggrek dikoleksi dari tegakan pohon yang berada di
sepanjang
jalur
jelajah
dengan
memperhatikan
kemelimpahan dan keberagamannya. Sebanyak 12 spesies
anggrek dapat teridentifikasi selama pengamatan yaitu:
Bulbophyllum
bakhuizenii,
Bulbophyllum
cernum,
Coelogyne miniata, Coelogyne rochussenii, Dendrochilum
aurantiacum, Dendrochilum longifolium, Eria bogoriensis,
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Liparis caespitosa, Pholidota globosa, Pholidota carnea,
Coelogyne longifolia, dan Oberonia similis.
Anggrek epifit, Gunung Lawu, hutan lindung,
keanekaragaman

BO-04
Identifikasi dan penutupan lamun serta biota yang
hidup di dalamnya di perairan laut Bontang,
Kalimantan Timur
Nilam Sari
Pascasarjana Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Indonesia,
Gedung E Kampus UI Depok, Depok 16424, Jawa Barat. email:
narfandy@yahoo.com

Bontang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan
panjang pantai sekitar 25 km dengan ekosistem pantai
yang khas menyebar di perairan laut Bontang. Dengan
semakin meningkatnya pembangunan di Kota Bontang,
maka data-data tentang ekosistem pesisir menjadi penting
sebagai data dasar yang dapat dipakai sebagai acuan untuk
kebijakan Pemerintah Kota untuk melestarikan ekosistem
pantai, serta sebagai upaya memonitor flora dan fauna di
ekosistem lamun. Ekosistem ini merupakan salah satu
ekosistem pesisir yang harus dijaga kelestariannya. Oleh
karenanya identifikasi, penutupan, serta biota yang hidup
didalamnya penting untuk di data. Sampel diambil di
sembilan stasiun dan metode yang digunakan adalah plot
garis transek (Transect Line Plot), kemudian dianalisis
dengan metode Saito dan Adobe. Jenis lamun yang
diidentifikasi adalah Syringodium, Thalassia hemprichii,
Enhalus acoroides, dan Halophilla ovali. Penutupan
bervariasi antara 8,99-43,5%. Biota yang tinggal di
dalamnya didominansi oleh Anadara sp. dengan kerapatan
139 ind/m2, dan yang jarang ditemui adalah Polinicus
hepaticus dan Siliquata japonica dengan kerapatan masingmasing 1 ind/m2.
Identifikasi, penutupan lamun, biota berhabitat lamun,
ekosistem pesisir

BP-01
Eksplorasi tumbuhan di Pulau Bawen, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur
Setyawan Agung Danarto, Apriyono Rahadiantoro
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Raya Surabaya-Malang Km 65,
Pasuruan 67163, Jawa Timur. Tel. +62-343-615033, Fax. +62-343615033, ♥email: setyawan.10535@gmail.com

Pulau Bawean merupakan salah satu pulau kecil yang
terletak di utara Jawa, dan secara administrasi termasuk ke
dalam Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pulau Bawean
memiliki kawasan hutan konservasi seluas 3831 ha yang
terbagi dalam 5 area, meliputi Gunung Mas, Hutan Alas
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Timur, Gunung Besar, Gunung Teneden dan Gunung
Payung-payung. Pulau Bawean sendiri diketahui
merupakan habitat dari rusa endemik Bawean (Axis kuhlii)
yang dilindungi. Laju degradasi hutan telah menyebabkan
penurunan keragaman jenis tumbuhan dan kerusakan
habitat khususnya di kawasan Pulau Bawean. Seiring
ancaman laju degradasi hutan yang semakin tinggi maka
usaha pelestarian tumbuhan di luar habitat alami
(konservasi ex situ) menjadi penting. Hal tersebut sesuai
dengan fungsi kebun raya (Purwodadi) yaitu: sebagai
lembaga yang khusus bergerak dalam konservasi
tumbuhan. Inventarisasi tumbuhan di Pulau Bawean telah
dilaksanakan selama 8 hari pada bulan April 2014.
Eksplorasi telah berhasil mengoleksi sejumlah 79 jenis
tumbuhan, meliputi 63 pohon, 4 paku-pakuan dan 12
koleksi anggrek. Koleksi tumbuhan yang tergolong baru
bagi Kebun Raya Purwodadi, antara lain Adiantum
hispidulum, Irvingia malayana, Blechnum orientale, and
Picrasma sp.
Bawean, konservasi tumbuhan, eksplorasi

BP-02
Keanekaragaman jenis Selaginella di Dataran
Tinggi Dieng, Jawa Tengah
Ahmad Dwi Setyawan1,2,♥, Sugiyarto1
1Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir.
Sutami36A Surakarta 57126, Jawa Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375,
♥email: volatileoils@gmail.com
2
Program Biologi Konservasi, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas
Indonesia, Depok 16424, Jawa Barat

Selaginella merupakan jenis tumbuhan herba yang
memerlukan air untuk fertilisasi, sehingga menyukai
habitat yang lembab dan sejuk. Dataran Tinggi Dieng
merupakan salah satu kawasan dengan curah hujan paling
tinggi di Pulau Jawa. Di dukung kondisi habitatnya yang
berbukit-bukit kawasan ini sangat sesuai bagi pertumbuhan
Selaginella. Penelitian ini dilakukan di kawasan Dataran
Tinggi Dieng dari ketinggian 1000 m. dpl., hingga 2500 m.
dpl. Dalam penelitian ini ditemukan delapan spesies, yaitu:
S. aristata, S. ciliaris, S. intermedia, S. involvens, S. opaca,
S. ornata, S. plana, and S. remotifolia. Ditemukan pula
varian dari S. ciliaris yang membentuk kumpulan yang
kompak, dengan ukuran batang dan daun yang lebih
ramping dan ujung daun lebih meruncing, varian ini
kemungkinan merupakan jenis baru, karena belum pernah
dilaporkan adanya jenis Selaginella dengan ciri-ciri
demikian, Jenis yang ciri-ciri morfologinya paling
mendekati dengannya adalah S. ciliaris.
Dieng, Jawa Tengah, jenis baru, Selaginella
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BP-03
Keanekaragaman jenis dan sebaran Selaginella di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ahmad Dwi Setyawan1,2,♥, Sugiyarto1, Ari Susilowati1
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
Program Biologi Konservasi, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas
Indonesia, Depok 16424, Jawa Barat

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki topografi yang
cukup beragam dengan ketinggian mulai dari tepian pantai
hingga puncak Gunung Merapi (2930 m dpl). Sebagian
besar wilayah Yogyakarta didominasi oleh kawasan
perbukitan atau pegunungan yang relatif kering, yaitu:
Pegunungan Kars Sewu, Pegunungan Menoreh dan
Gunung Merapi. Selaginella merupakan jenis tumbuhan
herba yang memerlukan banyak air untuk pertumbuhan dan
perkembangbiakan. Sehingga, keberadaan Selaginella di
kawasan yang relatif kering ini menarik untuk diteliti.
Dalam penelitian ini ditemukan delapan spesies
Selaginella. S. opaca dan S. remotifolia hanya ditemukan
di dataran tinggi pada lereng Gunung Merapi. S. plana
ditemukan di dataran rendah hingga ketinggian 1200 m dpl,
di Gunung Merapi, batas tertinggi pertumbuhan jenis ini di
Pulau Jawa. S. aristata dan S. ciliaris tumbuh di dataran
rendah hingga menengah, seperti Pegunungan Menoreh,
namun hanya dapat dijumpai di musim hujan. S. repanda
banyak dijumpai di kawasan kars Pegunungan Sewu,
terutama pada ceruk-ceruk bebatuan yang lembab.
Sementara itu, S. involvens dapat ditemukan baik di lereng
Gunung Merapi maupun di kawasan karst Pegunungan
Sewu.
Yogyakarta, Selaginella, kering, Pegunungan Sewu,
Pegunungan Menoreh, Gunung Merapi

daerah lahan basah (wetland) di muara sungai, sebagai
vegetasi mangrove sejati. Karena habitatnya, jeruju
tergolong tumbuhan akuatik emergent; dimana salah satu
koleksi Kebun Raya Purwodadi yang menarik adalah
koleksi tumbuhan akuatik. Disisi lain, daerah wetland
seperti kawasan mangrove seringkali terkena dampak
pencemaran karena berada di perairan estuari yang
merupakan hilir sungai dan muara dari berbagai limbah.
Pencemaran limbah cair dari pertanian, domestik,
perkotaan bahkan industri, dapat merusak ekosistem
perairan dan menganggu kesehatan manusia. Sedangkan
jenis ini dijumpai tumbuh liar, sehingga berpontesi sebagai
fitoteknologi lingkungan. Fitoteknologi merupakan konsep
yang memusatkan peran tumbuhan sebagai teknologi alami
untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, dimana
dominasi jeruju pada kawasan mangrove, merupakan
indikator kerusakan ekosistem mangrove dan pencemaran
lingkungan. Selain itu, jeruju juga diketahui sebagai
tumbuhan hias dan obat. Kandungan senyawa kimia dalam
Acanthus ilicifolius berfungsi sebagai neuralgia, analgesik,
antiinflammasi, antioksidan, antikanker, antileukemia,
antimikroba, antijamur, antivirus, dan insektisida. Oleh
karena
itu
penelitian
perbanyakan
(biji
dan
perkecambahan) jenis ini serta upaya mengungkap
potensinya dalam fitoteknologi lingkungan perlu dilakukan.
Biji jeruju bersifat ortodok-rekalsitran, berkecambah
kurang dari 1 minggu dengan fase perkecambahan sekitar 1
bulan. Pertumbuhan bibit dari biji lebih lambat
dibandingkan dari stek batang.
Jeruju, Acanthus ilicifolius, Kebun Raya Purwodadi,
fitoteknologi

CO-02
Keberadaan koleksi tumbuhan Kebun Raya
Purwodadi asal Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa
Timur
Rony Irawanto, Apriyono Rahadiantoro, Deden
Mudiana

Ekosistem

CO-01
Jeruju (Acanthus ilicifolius): Biji, perkecambahan
dan potensinya
Rony Irawanto, Esti Endah Ariyanti, R. Hendrian
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Raya Surabaya-Malang Km 65,
Pasuruan 67163, Jawa Timur. Tel. +62-343-615033, Fax. +62-343615033, ♥email: biory96@yahoo.com

Tumbuhan jeruju (Acanthus ilicifolius) termasuk dalam
suku Acanthaceae. Jenis ini secara alami ditemukan pada

UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl. Raya Surabaya-Malang Km 65,
Pasuruan 67163, Jawa Timur. Tel. +62-343-615033, Fax. +62-343615033, ♥ email: biory96@yahoo.com

Keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Sempu cukup
beragam. Pulau Sempu merupakan pulau kecil yang
berstatus cagar alam dengan beberapa tipe ekosistem
(hutan mangrove, hutan pantai, hutan dataran rendah dan
padang rumput) serta memiliki keanekaragaman tumbuhan
endemik dan unik. Sehingga, Kebun Raya Purwodadi
sebagai lembaga konservasi tumbuhan ex-situ, khususnya
tumbuhan dataran rendah kering, perlu melakukan kegiatan
inventarisasi, eksplorasi, dan pengkoleksian tumbuhan.
Kegiatan konservasi ini bertujuan untuk menyelamatkan
tumbuhan dari kepunahan, juga melakukan penelitian dan
dokumentasi keanekaragaman tumbuhan di kawasan.
Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan,
dilakukan penelusuran keberadaan koleksi dari kawasan
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tersebut dari hasil ekplorasi yang pernah dilakukan
sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
jumlah jenis tumbuhan dari hasil eksplorasi di CA Pulau
Sempu oleh Kebun Raya Purwodadi dan keberadaan
tumbuhan pada kebun koleksi. Berdasarkan penelusuran
pustaka, terdapat tiga kali kegiatan ekplorasi ke CA Pulau
Sempu, yaitu: pada tahun 1979, 1994 dan 1997. Dari ketiga
kegiatan eksplorasi tersebut terdapat 98 jenis tumbuhan
yang dikoleksi. Keberadaan tumbuhan koleksi yang berasal
dari CA Pulau Sempu hanya dua jenis yang tercantum
dalam katalog, namun terdapat sekitar 30 jenis di kebun
koleksi.
Cagar Alam Pulau Sempu, Kebun Raya Purwodadi,
konservasi, eksplorasi flora

CO-03
Invasi jenis eksotis pada areal terdegradasi pasca
erupsi di Taman Nasional Gunung Merapi
Hendra Gunawan♥, N.M. Heriyanto♥♥, E.
Subiandono♥♥♥, A.F. Mas’ud♥♥♥♥, H. Krisnawati♥♥♥♥♥
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:
hendragunawan1964@yahoo.com, ♥♥nurmheriyanto88@yahoo.com,
♥♥♥
endros7@yahoo.co.id, ♥♥♥♥afmsd@yahoo.com, ♥♥♥♥♥♥
haruni@dephut.go.id

Pasca erupsi Gunung Merapi pada Oktober-November
2010, ekosistem hutan Taman Nasional Gunung Merapi
seluas 6.145,05 Ha mengalami kerusakan hampir 76,87%.
Sekitar 766,67 Ha (12,48%) di antaranya vegetasinya
hilang dan menjadi hamparan pasir vulkanik. Kondisi tanah
yang subur dan iklim yang basah telah menyebabkan
hamparan pasir vulkanik tersebut cepat dikolonisasi
kembali oleh jenis-jenis pionir melalui suksesi alami. Hal
yang tidak diprediksi sebelumnya adalah munculnya
spesies asing yang bersifat invasif, yaitu: diantaranya
Acacia decurrens. Munculnya spesies ini dikhawatirkan
mengganggu ekosistem alami hutan pegunungan yang
dikonservasi oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi
tentang spesies asing yang hadir dalam proses suksesi alam
di Gunung Merapi pasca erupsi. Penelitian ini
menggunakan metode analisis vegetasi kombinasi garis
berpetak. Hasil penelitian menemukan bahwa dari 29 jenis
pohon yang mengkolonisasi areal terdampak erupsi
terdapat 10 jenis pohon yang bukan asli Gunung Merapi.
Jenis asing paling invasif dan mendominasi proses awal
suksesi adalah Acacia decurrens dengan indeks nilai
penting tertinggi yaitu: 32.62. Kecepatan invasi jenis ini
sangat tinggi yaitu: dalam waktu 8 bulan pasca erupsi (Juli
2011) telah menguasai areal hamparan pasir vulkanik
dengan kerapatan 3000 pohon/Ha di Resort Cangkringan
dan 8.214 pohon/Ha Resort Kemalang. Delapan bulan
kemudian (Maret 2012) kerapatan Acacia decurrens di
Cangkringan menjadi 7000 pohon/Ha dan di Kemalang
menjadi 43.333 pohon/Ha. Mengingat kehadiran jenis asing
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invasif tidak dikehendaki dalam pengelolaan kawasan
konservasi, maka perlu dilakukan upaya pengendalian agar
jenis asing yang muncul di dalam kawasan Taman Nasional
Gunung Merapi tidak mengganggu dan secara perlahan
digantikan dengan jenis asli melalui program restorasi.
Spesies, eksotis, invasif, erupsi, Merapi.

CO-04
Identifikasi tumbuhan asing invasif di Taman
Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah
Sunaryo, Deden Girmansyah
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-21-87907612, ♥email:
sunaryo.biolipi@gmail.com

Pengamatan terhadap persebaran jenis-jenis tumbuhan
asing invasif dilakukan di empat kawasan di dalam Taman
Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yaitu:
Pondok Ambung , Camp Leakey, Pesalat, dan Tanjung
Harapan, pada tanggal 13-22 Mei 2014. Penjelajahan di
beberapa kawasan di dalam taman nasional berhasil
mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan asing infasif. Di
Pondok Ambung jenis-jenis yang berhasil diidentifikasi:
Melastoma
malabathricum
(Melastomataceae),
Rhodomyrtus tomentosa (Myrtaceae), Digitaria ternata
(Poaceae), Imperata cylindrica (Poaceae). Di Camp Leakey
teridentifikasi: Cyperus eragrostis (Cyperaceae), Cyperus
iria (Cyperaceae), Rhodomyrtus tomentosa (Myrtaceae),
Brachiaria reptans (Poaceae), Eragrostis amabilis
(Poaceae), Hymenachne amplexicaulis (Poaceae), Isachne
globosa (Poaceae), dan Imperata cylindrica (Poaceae). Di
Pesalat teridentifikasi: Blumea paniculata (Asteraceae),
Crassocephalum crepidioides (Asteraceae), Euphorbia
hirta (Asteraceae), Sida rhombifolia (Malvaceae),
Rhodomyrtus tomentosa (Myrtaceae), Phyllanthus urinaria
(Phylanthaceae),
Centotheca
lappacea
(Poaceae),
Echinochloa colona (Poaceae), Oldenlandia auricularia
(Rubiaceae), Oldenlandia corymbosa (Rubiaceae),
Oldenlandia verticillata (Rubiaceae). Sementara itu, jenisjenis teridentifikasi di Tanjung Harapan meliputi: Cyperus
difformis (Cyperaceae), Cyperus rotundus (Cyperaceae),
Fimbristylis pauciflora (Poaceae), Hibiscus surattensis
(Malvaceae), Rhodomyrtus tomentosa (Myrtaceae),
Passiflora
foetida
(Passifloraceae),
Chrysopogon
aciculatus (Poaceae), Echinochloa colona (Poaceae),
Isachne globosa (Poaceae), Ischaemum muticum (Poaceae),
dan Paspalum vaginatum (Poaceae).
Tumbuhan Asing Invasif, Pondok Ambung, Camp Leakey,
Pesalat, Tanjung Harapan, Taman Nasional Tanjung Puting
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CO-05
Sebaran spatial dan mikrohabitat siput gonggong
(Strombus turturela) di ekosistem padang lamun di
pesisir Tukak Bangka Belitung
Okto Suparman, Tati Suryati Syamsudin
Sekolah Ilmu Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung
(ITB). Lab Tek XI, Jl. Ganesa No.10, Bandung 40132, Jawa Barat,
Indonesia. ♥email: okto.20612@sith.itb.ac.id

Siput gonggong (Strombus turturela) banyak ditemukan di
daerah pesisir yang berasosiasi dengan padang lamun. Pada
ekosistem padang lamun distribusi secara spatial hewan ini
menempati mikrohabitat yang cocok untuk kehidupannya
untuk mencari makan, tempat berlindung dan berkembang
biak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola sebaran dan
mikrohabitat siput gonggong di ekosistem padang lamun.
Pengambilan sampel dilakukan di pesisir Tukak,
Kepulauan Bangka Belitung pada bulan September s.d.
Desember 2014. Sampling dilakukan menggunakan transek
kuadrat 3 x 3 m2 untuk sampling siput gonggong dan 0.5 x
0.5 m2 untuk sampling lamun yang dibagi menjadi 4 titik
stasiun. Sampel yang diambil, yaitu: jumlah individu siput
gonggong, penutupan lamun dan substrat perairan.
Penentuan mikrohabitat dianalisis statistik menggunakan
analisis korespondensi. Kelimpahan rata-rata siput
gonggong di semua lokasi sebesar 2312 ind/ha dengan pola
sebaran mengelompok dan terdapat perbedaan yang
signifikan pada kelimpahan di setiap lokasi. Kelimpahan
siput gonggong yang tinggi menempati kondisi habitat
dengan tekstur substrat pasir berlumpur yang ditumbuhi
vegetasi lamun Holophilla minor dan Holodulle polifolia
dengan penutupan lamun jarang, yaitu: < 5%.
Mikrohabitat, sebaran spatial, Strombus turturella

Data tentang serangga pengunjung dihitung rata-rata per
periode waktu, dan lokasi. Analisis deskripsi peranan
serangga berdasarkan hubungan antara tanaman dengan
serangga. Pengamatan serangga pengunjung tanaman zodia
dilakukan selama 1 minggu, pengamatan dilakukan setiap
hari, dengan sehari dilakukan 3 kali pengamatan serangga
pengunjung.
Kebun
yang
diamati
berdasarkan
keanekaragaman dibagi menjadi dua, yaitu: kebun
monokultur dan kebun polikultur. Serangga pengunjung
tanaman zodia di kebun monokultur adalah semut, dimana
jenis-jenis yang paling banyak dijumpai adalah semut
Solenopsis sp. (38,12%), Dolichoderus thoracicus
(16,26%), Prociphilus tessellatus (21,26%), kutu putih
Pseudococcus citriculus (15, 50%) dan lebah Trigona
apicalis (1,39%). Pengamatan serangga pengunjung di
kebun polikultur diperoleh 11 jenis, dimana serangga
pengunjung terbanyak adalah semut Dolichoderus
thoracicus (22,7%) dan semut Prociphilus tessellatus
(29,4%). Pengamatan di kebun menjumpai serangga hama
yaitu: Apis sp., walang sangit dan kutu putih tetapi
jumlahnya tidak banyak. Serangga pengunjung tanaman
zodia berdasarkan perananan terhadap tanaman dapat
digolongkan menjadi tiga yaitu: serangga penyerbuk,
serangga hama dan serangga yang lewat saja.
Dolichoderus thoracicus Prociphilus tessellatus, Trigona
sp., Pseudococcus citriculus

CO-07
Sebaran Ralstonia solanacearum pada tomat
berdasarkan keragaman genetik di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa
Tengah
Ana Ruhana Salamah1,♥, Triwidodo Arwiyanto2,♥♥

CO-06
Serangga-serangga pengunjung pada tanaman
zodia (Evodia suaveolens)
Muhamat, Hidayaturrahmah, Anni Nurliani
Ps. Biologi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Jl. A. Yani Km 35,8
Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tel. +62-511-4773112 Fax. +62-5114782899. ♥email: muhamat_unlam@yahoo.co.id

Tanaman zodia (Evodia suaveolens) merupakan tanaman
penghasil minyak atsiri penolak nyamuk. Keberhasilan
budidaya tanaman ini berkaitan dengan diketahuinya cara
budidaya yang tepat dan jenis-jenis serangga yang
menguntungkan dan yang merugikan bagi tanaman ini.
Penelitian ini memfokuskan pada pengidentifikasian
serangga-serangga yang mengunjungi tananaman zodia,
kemudian mendiskripsikan peranan serangga tersebut
terhadap tanaman zodia. Metode penelitian dengan cara
pengamatan dan pengambilan sampel serangga yang
mengunjungi bunga zodia dilakukan dengan menggunakan
metode observasi dan pengoleksian langsung. Data
serangga yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel,
kemudian dilakukan analisis deskripsi peranan serangga.

1

Program Studi Fitopatologi Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Flora Bulaksumur Sleman 55281, Yogyakarta. ♥email:
ana.ruhana.salamah@gmail.com
2
Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas
Gadjah Mada, Jl. Flora Bulaksumur Sleman 55281, Yogyakarta. ♥email:
tarwiyanto@yahoo.com

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) merupakan
komoditas sayuran yang mempunyai nilai gizi tinggi
terutama sebagai sumber vitamin A dan C. Tomat dapat
ditanam mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi.
Dalam proses budidaya tomat adanya serangan bakteri
penyebab layu Ralstonia solanacearum menjadi faktor
penghambat produksi. R. solanacearum merupakan bakteri
penyebab layu yang sangat penting, karena mempunyai
kisaran inang yang cukup luas, serta mempunyai
kemampuan bertahan di dalam tanah dalam waktu yang
lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran R.
solanacearum pada tomat berdasarkan keragaman genetik
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa
Tengah. Isolat R. solanacearum dikoleksi dari lahan
pertanaman tomat di dataran rendah Klaten, Jawa Tengah
(270 m dpl), dataran sedang Pakem (410 m dpl),
Yogyakarta dan dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah
(1.400 m dpl). Morfologi koloni pada medium YPGA
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(Yeast Peptone Glucose Agar) berbentuk tidak beraturan,
berwarna putih dan fluidal. Hasil pengujian kemampuan
bakteri dalam menggunakan sumber karbon menunjukkan
isolat bakteri yang dikoleksi termasuk dalam biovar III dan
biovar II terutama isolat yang berasal dari dataran tinggi
Wonosobo. Hasil uji ras menunjukkan isolat mampu
menginfeksi tomat, cabai, terung, kacang tanah, jahe, dan
tidak mampu menginfeksi pisang mas, pisang raja dan
Heliconia sp. Hal ini menunjukkan isolat termasuk dalam
ras 1 kecuali untuk isolat yang dari Wonosobo termasuk
dalam ras 3. Metode Filotipe Multiplex PCR digunakan
untuk mengetahui filotipe dari isolat yang didapatkan.
Hasilnya menunjukkan bahwa semua isolat merupakan R.
solanacearum yang ditunjukkan dengan adanya fragmen
atau pita yang muncul pada 280 bp dan termasuk dalam
filotipe I (Asia), kecuali dua isolat dari Wonosobo
termasuk dalam filotipe II (Amerika).

menghasilkan dua komponen utama (KU) yang mewakili
keragaman data delapan peubah citarasa yang diamati,
yaitu: KU1 (mewakili keragaman fragrance, flavor,
aftertaste, acidity, balance, overall, dan total score) dan
KU2 (body). Pengelompokan berdasarkan KU1 dan KU2
menunjukkan bahwa genotipe yang ditanam pada dataran
tinggi menghasilkan karakter citarasa yang berbeda nyata
dengan genotipe-genotipe pada dataran menengah.
Genotipe yang memiliki citarasa terbaik di dataran tinggi
adalah G4, sedangkan genotipe dengan citarasa terbaik
pada dataran menengah adalah G3.
Kopi arabika, citarasa, mutu fisik, ketinggian

CO-09

Ralstonia solanacearum, tomat, keragaman genetik, filotipe

Keanekaragaman burung di lingkungan Unit
Pembangkit Indonesia Power Tambak Lorok,
Semarang

CO-08

Dyna Oktiana♥, Wedi Antono♥♥

Karakteristik mutu fisik dan citarasa delapan
genotipe kopi arabika (Coffea arabica) pada
ketinggian tempat berbeda
Dwi Nugroho1,♥, Panjisakti Basunanda2, Suyadi MW2
1

Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah
Mada, Jl. Flora Bulaksumur Sleman 55281, Yogyakarta. ♥email:
dwi_nugroho79@yahoo.co.id
2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
ketinggian tempat terhadap mutu fisik dan citarasa delapan
genotipe kopi arabika. Pengujian dilakukan di dua lokasi,
yaitu: Kebun Percobaan Andungsari, Bondowoso (1.250 m.
dpl = dataran tinggi) dan Kebun Kalibendo, Banyuwangi
(700 m. dpl = dataran menengah). Rancangan percobaan
yang digunakan pada masing-masing lokasi adalah
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan tiga
ulangan. Pengamatan dilakukan terhadap mutu fisik biji
meliputi rendemen, berat 100 biji, apparent swelling,
densitas biji sebelum dan setelah penyangraian, serta mutu
citarasa yang meliputi fragrance, flavor, aftertaste, acidity,
body, balance, overall, dan total score. Hasil pengujian
menggunakan analisis gabungan pada karakter mutu fisik
biji menunjukkan adanya interaksi genotipe × lingkungan
pada peubah berat 100 biji. Genotipe G6 memiliki berat
100 butir tertinggi (17,69 g) di lingkungan dataran tinggi,
sedangkan pada dataran menengah genotipe G8 memiliki
berat 100 butir tertinggi (16,03 g). Interaksi genotipe ×
lingkungan tidak terjadi pada peubah mutu fisik yang lain
(rendemen, densitas sebelum dan sesudah sangrai, dan
apparent swelling), namun ketinggian tempat penanaman
berpengaruh nyata pada semua peubah mutu fisik biji.
Rendemen kopi arabika semakin menurun seiring dengan
menurunnya ketinggian tempat penanaman sebesar
32,94%, demikian juga pada peubah densitas sebelum
sangrai (16,80%), dan densitas setelah sangrai (9,46%).
Analisis komponen utama pada karakter mutu citarasa
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PT. Indonesia Power UP Semarang. Jl. Ronggowarsito Komplek
Pelabuhan Tanjung Mas, Jawa Tengah. Tel. +62-24-3518371, ♥email:
dyna.oktiana@indonesiapower.co.id;
♥♥
wedi.antono@indonesiapower.co.id

Burung merupakan salah dari komponen ekosistem yang
mempunyai interaksi dan saling tergantung dengan
lingkungan, sehingga keberadaan burung dalam ekosistem
perlu dipertahankan. Tujuan penelitian adalah mengetahui
keanekaragaman jenis burung di lingkungan sekitar
pembangkit Indonesia Power (IP) Tambak Lorok,
Semarang, Jawa Tengah. Pengamatan dilakukan dengan
survei dan observasi (sensus) di wilayah IP Tambak Lorok.
Variabel pengamatan, yaitu: jumlah jenis dan jumlah
individu burung yang teramati. Pengamatan dilakukan pada
tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013, teramati 23 jenis
burung dengan nilai Indeks Keanekaragaman Shannon
Wiener sebesar 2,713, sedangkan pada tahun 2014 teramati
28 jenis burung dengan nilai Indeks Keanekaragaman
Shannon Wiener sebesar 2,652. Telah terjadi peningkatan
jenis burung yang hadir atau ditemukan di sekitar
pembangkit IP dari 23 jenis menjadi 28 jenis, namun untuk
nilai Indeks Keanekaragaman burung sedikit menurun
seiring penurunan nilai Indeks Kemerataannya, di
antaranya karena kehadiran burung walet linchi (Collocalia
linchi) yang cukup banyak dan dominan ditahun 2014
sedangkan ditahun 2013 tidak ditemukan. Diperlukan
perhatian dan kerjasama yang lebih nyata sehingga sebagai
suatu lingkungan industri lingkungan pembangkit
Indonesia Power (IP) Tambak Lorok Semarang cukup
nyaman dan sesuai sebagai habitat untuk fauna termasuk
burung-burung yang terdapat di sekitar kawasan.
Indonesia Power, keanekaragaman; pembangkit, Walet
Linchi, Collocalia linchi
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Etnobiologi

DO-01
Pengetahuan dan pemanfaatan tumbuhan obat
masyarakat di Pulau Seram, Maluku
Siti Susiarti
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-21-87907612, ♥Email:

Indonesia dikenal sebagai sumber bahan baku obat-obatan
tropika yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai
macam penyakit. Selain bahan baku pengetahuan
tradisional pemanfaatan tumbuhan obat dari berbagai
masyarakat juga sangat beragam. Namun, pengetahuan
masyarakat dari kawasan Indonesia Timur, seperti
masyarakat Seram, di Pulau Seram, Propinsi Maluku
Tengah, masih belum banyak diungkapkan. Oleh karena itu
penelitian tumbuhan obat yang dilakukan di Besi dan
sekitarnya di Pulau Seram, Maluku Tengah dilakukan. Data
ini dapat melengkapi data kekayaan, keanekaragaman dan
pengetahuan jenis tumbuhan obat masyarakat Indonesia.
Metoda penelitian dilakukan melalui wawancara secara
terbuka dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tidak kurang dari 45 jenis
termasuk 39 marga dan 25 suku tumbuhan dimanfaatkan
untuk tumbuhan obat. Beberapa di antaranya adalah daun
gatal (Dendrocnide longifolia) yang sering dimanfaatkan
masyarakat di Maluku dan Papua dan puli (Alstonia
scholaris) yang termasuk tumbuhan langka. Selain untuk
tumbuhan obat, terdapat pula tumbuhan untuk perawatan
tubuh seperti bedak dari kulit kayu yang jarang ditemukan
di daerah lain, yaitu: kulit kayu jambu air (Syzygium
aqueum) dan jambu makoi (Syzygium malaccensis).
Tumbuhan obat, Pulau Seram, Maluku

DO-02
Pemanfaatan flora dan fauna oleh masyarakat
Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten
Magetan
Ahmad Choirunnafi’ 1,2, ♥, Rizma Dera A P 1,2, Agnes
Audina K 1, Krisanty K 1,2, Diagal Wisnu P 1,2, Ulfah
Hasanah2, Yudha Noviana2, Rekyan Galuh W1,2,
Burhansyah1, Muhammad Ridwan1,2, Teguh Wibowo1
1

Kelompok Studi Kepak Sayap, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl.
Ir. Sutami36A Surakarta 57126, Jawa Tengah. Tel./Fax. +62-271-663375,
♥
email: ahmad.navie@gmail.com

Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa
Timur. Masyarakat Desa Genilangit hidup berdampingan
langsung dengan alam, sehingga masih sering
memanfaatkan flora dan fauna yang ada disana. Penelitian
ini merupakan kajian etnobiodiversitas. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan
dan wawancara semi formal terstruktur serta diskusi
dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat 47 spesies flora dan 10
spesies fauna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pemanfaatan flora dan fauna sangat beragam, meliputi
bahan pangan, pengobatan, peternakan, bahan bangunan,
dan kesenian.
Genilangit, entobiodiversitas, fauna, flora

DP-01
Keanekaragaman umbi-umbian sebagai pangan
alternatif di Propinsi Bangka Belitung
Siti Susiarti, Diah Sulistiarini
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-21-87907612, ♥Email:

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi
terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, merata dan terjangkau. Umbi-umbian telah
dikenal sebagai bahan pangan sejak lama oleh masyarakat
Indonesia, termasuk di Propinsi Bangka Belitung (Babel).
Keanekaragamannya pun berbeda-beda di setiap daerah,
oleh karena itu dilakukan penelitian keanekaragaman umbiumbian di beberapa daerah di Propinsi Bangka Belitung.
Metode penelitian berupa survei eksploratif, wawancara
dengan masyarakat mengenai pemanfaatannya serta survei
pasar. Hasil penelitian didapatkan beberapa jenis bahan
pangan umbi-umbian, di antaranya: ubi kayu (Manihot
esculenta), ubi jalar (Ipomoea batatas), ararot (Maranta
arundinacea), gembili (Dioscorea spp.), nubong (Tacca
leontopetaloides) dan keladi yang terdiri dari dua jenis
yaitu: Colocasia esculenta dan Xanthosoma sagitifolia,
namun mempunyai beberapa nama lokal (11) diantaranya
keladi pinang dan keladi rakit. Di propinsi ini juga dikenal
sayur lempah keladi yang terbuat dari tangkai daun keladi
dan beras aruk yang merupakan pangan alternatif yang
terbuat dari ubi kayu.
Pangan, keanekaragaman umbi, keladi, Bangka, Belitung.

DP-02
Persebaran Syzygium endemik Jawa

2

Kelompok Studi Biodiversitas, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl.
Ir. Sutami36A Surakarta 57126, Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis
flora dan fauna yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa

Siti Sunarti
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-21-87907612, ♥email:
narti_supeno@yahoo.com
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Syzygium termasuk salah satu marga dari suku Myrtaceae
yang mempunyai jumlah jenis terbanyak di Indonesia.
Beberapa jenis dari marga ini mempunyai nilai ekonomi
penting baik sebagai penghasil buah, kayu, maupun sebagai
sumber bahan obat. Jumlah Syzygium di Jawa ada sekitar
60 jenis, dimana 11 jenis di antaranya merupakan jenis
endemik.
Syzygium, jenis, endemik, Jawa

Biosains

EO-01
Aktivitas antimikroba dan antioksidan senyawa
polisakarida jamur tiram putih (Pleurotus
ostreatus)
Iwan Saskiawan, Nur Hasanah
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.: +62-21-8762066.
Fax. +62-21-8765062. ♥email: iwansaskiawan@gmail.com

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dikenal sebagai
salah satu jenis jamur pangan yang lezat dan mempunyai
nilai gizi yang cukup tinggi. Selain itu, jamur tiram putih
juga dapat berfungsi sebagai nutraceutical karena bersifat
antimikroba dan antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji aktivitas antimikroba dan antioksidan senyawa
polisakarida pada jamur tiram putih. Jamur tiram putih
diekstraksi dengan metode maserasi 3 x 24 jam. Maserat di
pekatkan dengan penguap putar. Melalui metode ini
diperoleh konsentrasi polisakarida sebanyak 31.7%.
Larutan polisakarida tersebut kemudian digunakan untuk
uji aktivitas antimikroba dan antioksidan. Uji aktivitas
antimikroba menggunakan kloramfenikol dan nistatin
sebagai kontrol positif. Zona hambat hasil uji aktvitas
antimikroba terhadap mikroba Bacillus subtilis dan
Escherichia coli berturut-turut sebesar 9.57 mm dan 8.55
mm, sedangkan Candida tropicalis tidak terbentuk zona
hambat. Hasil uji aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan
presentase sisa pemucatan warna β-karoten. Hasil
presentase sisa pemucatan senyawa polisakarida adalah
96.434%. Nilai tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai
yang diperoleh dari senyawa Butil Hidroksi Toluena (BHT)
sebagai kontrol positif sebesar 92.73%.
Antimikroba, antioksidan, jamur tiram putih, polisakarida
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EO-02
Aktivitas selulase isolat jamur dari limbah media
tanam jamur merang
Nur Hasanah, Iwan Saskiawan
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.: +62-21-8762066.
Fax. +62-21-8765062. ♥email: 4nacall@gmail.com

Enzim selulase yang dihasilkan mikroba mempunyai
peranan penting dalam menghidrolisis material selulosa
untuk berbagai keperluan. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji aktivitas selulase kultur murni jamur yang
diisolasi dari limbah media tanam jamur merang. Aktivitas
selulase dari 20 nomor kultur murni jamur hasil isolasi
tersebut ditentukan dengan nilai indeks selulolitik melalui
metode pewarnaan merah kongo 0.1% pada media CMC.
Tiga kultur murni jamur, yaitu: JMF 6, JMF 11, dan JMF
12 memiliki indeks selulolitik tertinggi, masing-masing
0.50 cm, 0.66 cm, dan 0.50 cm. Setelah itu, nilai aktivitas
enzim selulase dari ketiga jamur tersebut ditentukan
dengan menghitung gula pereduksi substrat melalui metode
asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS). Penentuan kadar protein
ditentukan dengan metode Bradford. Hasil yang diperoleh
menunjukkan isolat JMF 12 memiliki aktivitas tertinggi,
yaitu: 0.77 U/mL dan aktivitas spesifik sebesar 2.78 U/mg.
Nilai aktivitas selulase untuk isolat JMF 6 dan JMF 11
adalah 0.48 U/mL dan 0.52 U/mL. Aktivitas spesifik dari
JMF 6 dan JMF 11 adalah 1.44 U/mg dan 1.83 U/mg.
Aktivitas selulase, limbah jamur merang

EO-03
Seedlessness and fruit quality traits of GA-induced
parthenocarpic fruit in seven tomato genotypes
(Solanum lycopersicum)
Agus Budi Setiawan1,♥, Rudi Hari Murti2, Aziz
Purwantoro2
1

Graduate Program, Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University, Jl.
Flora Bulaksumur Yogyakarta 55281, ♥email:
setiawanagusbudi@gmail.com
2
Laboratory of Genetics and Plant Breeding, Faculty of Agriculture,
Gadjah Mada University, Jl. Flora Bulaksumur Yogyakarta 55281

Buah partenokarpi dikendalikan oleh zat pengatur tumbuh,
yaitu: giberelin. Uji performa telah dilakukan terhadap
enam genotipe tomat yang berasal dari silsilah keturunan
yang berbeda untuk menentukan responnya terhadap
aplikasi giberelin. Kualitas buah meliputi kandungan gula,
kandungan asam askorbat serta kekerasan buah juga diukur
untuk membandingkan buah yang tanpa biji dan buah
berbiji. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2014
hingga Januari 2015 di green house Balai Pengembangan
Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas
Pertanian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok
lengkap (RAKL) faktorial 7 x 2 dengan 3 blok sebagai
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ulangan. Bunga tomat dalam keadaan tidak dikastrasi dari
semua genotipe yaitu: A65, Gamato 1, Gamato 3, A175,
Gamato 5, dan Kaliurang 206 pada saat perkembangan
bunga (fase 12) disemprot GA3 dengan konsentrasi 0 ppm
dan 20 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pembuahan pada bunga tomat dapat dihambat akibat
giberelin yang bertindak sebagai pollenicide yang
menghambat polen untuk berkecambah. Jumlah biji per
buah menurun secara signifikan pada semua genotipe tomat
akibat pengaruh aplikasi giberelin kecuali pada genotipe
A175. Analisis kluster menunjukkan bahwa setiap genotipe
tomat memiliki respon yang berbeda. Hal ini menandakan
bahwa terdapat keragaman dalam masing-masing genotipe
tomat meskipun berasal dari silsilah keturunan yang sama.
Giberelin terbukti mampu meningkatkan kandungan gula
dan menurunkan keasaman buah tomat partenokarpi. Hal
ini berimplikasi terhadap peningkatan nilai ekonomi buah
tomat.
Partenokarpi, giberelin, seedless, tomat

dibandingkan isolat lainnya. Hasil identifikasi secara
biokimia mengindikasikan enam isolat Bacillus yang
digunakan memiliki kemiripan sifat. Homologi Bacillus sp.
isolat Ba-1 dan Ba-3 berdasarkan gen 16S rRNA dari hasil
BLAST menunjukkan bakteri ini berkerabat dekat dengan
Bacillus licheniformis strain DSM 13T (NR 118996) dan
Bacillus licheniformis strain ATCC 14580T (NR 074923)
dengan homologi mencapai 99%.
Bacillus licheniformis, layu bakteri, pengendalian biologi,
Ralstonia solanacearum, tomat

EO-05
Pengaruh penambahan silase limbah ikan gurame
(Osphronemus gouramy) terhadap peningkatan
bobot badan dan FCR (Feed Convertion Ratio)
ayam broiler
Andri Setiawan, Mei Sulistyoningsih

EO-04
Uji aktivitas antagonistik beberapa isolat Bacillus
spp. terhadap penyakit layu bakteri (Ralstonia
solanacearum) pada beberapa varietas tomat dan
identifikasinya
Rachmad Saputra1,♥, Triwidodo Arwiyanto2,♥♥
1

Program Studi Fitopatologi, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah
Mada. Jl. Flora, Bulaksumur, Sleman 55281,Yogyakarta. ♥email:
rachputra528@gmail.com.
2
Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas
Gadjah Mada. Jl. Flora, Bulaksumur, Sleman 55281,Yogyakarta. ♥♥email:
tarwiyanto@yahoo.com.

Ralstonia solanacearum merupakan bakteri patogen penting
yang sering menyerang tanaman tomat yang menyebabkan
penyakit layu. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk
mengendalikan penyakit ini baik melalui praktek budidaya,
penggunaan pestisida kimia maupun pengembangan
varietas tahan, namun semua menunjukkan keberhasilan
yang terbatas. Karena terbatasnya efektivitas dari beberapa
pengendalian tersebut, penyakit layu bakteri tetap menjadi
masalah serius secara ekonomis. Oleh karenanya,
pengendalian hayati masih menjadi perhatian hingga saat
ini. Dari sekian banyak bakteri antagonis, Bacillus spp. dan
Pseudomonas spp. adalah yang paling banyak digunakan
dalam pengendalian hayati penyakit tumbuhan. Penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan isolat Bacillus yang
mampu menekan perkembangan penyakit layu bakteri pada
tanaman tomat dan mengidentifikasinya. Penelitian ini
dilaksanakan di Laboratorium Bakteriologi Tumbuhan dan
rumah kaca Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan,
Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Isolat Bacillus merupakan hasil isolasi dari rizosfer
tanaman tomat. Berdasarkan hasil penelitian, enam isolat
Bacillus yang digunakan menunjukkan kemampuan yang
beragam dalam menekan perkembangan penyakit layu
bakteri, namun Bacillus sp. isolat Ba-1 dan Ba-3
menunjukkan kemampuan yang cenderung lebih baik

Universitas PGRI Semarang. Jl. Dr. Cipto, Sidodadi Timur No. 24,
Semarang 50125, Jawa Tengah. Tel. +62-24-8316377, Faks. +62-248448217, ♥email: meisulis@yahoo.co.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
penambahan silase limbah ikan gurame (Osphronemus
gouramy) dalam ransum terhadap berat badan dan FCR
ayam broiler. Penelitian ini menggunakan 96 broiler fase
grower unsex, yang dibagi menjadi enam belas kandang,
dan setiap unit kandang terdiri dari enam ayam broiler.
Penelitian ini dilakukan dengan metode Rancangan Acak
Lengkap dengan empat perlakuan, di mana masing-masing
perlakuan diulang empat kali dan masing-masing
pengulangan terdiri dari enam ayam broiler. Perlakuan
terdiri dari (P1) sebagai kontrol tanpa penambahan silase
limbah ikan gurame, dan perlakuan lainnya menggunakan
variasi persentase silase yaitu: pada P2 (8%), P3 (10%) dan
P4 (12%). Hasil yang diperoleh dianalisis dengan uji
Anova, dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian
menunjukkan ada pengaruh nyata pemberian silase ikan
gurami terhadap bobot badan broiler (P<0,05), tetapi tidak
berpengaruh terhadap FCR (P>0,05). Respon terbaik
broiler, yang menunjukkan bobot badan tertinggi maupun
FCR terendah, dijumpai pada perlakuan P2 dengan
pemberian silase ikan gurame 8%.
Berat badan, FCR, silase ikan gurame

EO-06
Karakterisasi F1 dan F2 hasil persilangan jagung
manis dan jagung berondong stroberi merah
Adhityo Wicaksono, Aziz Purwantoro, Panjisakti
Basunanda
Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Jl. Flora Bulaksumur
Sleman 55281, Yogyakarta. ♥email: adhityo.wicaksono@gmail.com
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Penelitian telah dilakukan pada dua jenis tanaman jagung,
yaitu: jagung manis (Zea mays L. kelompok saccharata)
dan jagung stroberi yang termasuk jenis jagung berondong
(Zea mays L. kelompok everta) beserta hasil
persilangannya. Kedua jenis jagung ini disilangkan secara
resiprok antar tetua untuk mendapatkan F1 dan kemudian
ditanam lagi untuk memperoleh tanaman F2. Tujuan
penelitian ini untuk mengkarakterisasi sifat antara tanaman
tetua, F1, dan F2. Karakter yang diamati adalah tinggi
tanaman, tinggi biji, berat kering 100 biji, serta pengamatan
visual bentuk biji. Pengamatan visual menunjukkan hasil
bentuk biji dipertahankan berdasarkan tanaman induk
betina, karena pada hasil keturunan tetua betina jagung
berondong stroberi berbentuk runcing dan keras,
sebaliknya keturunan tetua betina jagung manis berbentuk
bulat dan lunak. Hasil uji-t intra generasi menunjukkan
karakter tinggi tanaman tetua berbeda nyata, tetapi pada F1
dan F2 tidak beda nyata, sementara untuk tinggi biji dan
berat kering 100 biji tanaman tetua, F1, dan F2 seluruhnya
beda nyata. Pola pertumbuhan tinggi tanaman per 10 hari
juga menunjukkan bahwa pola pertumbuhan vertikal tetua
berbeda satu sama lain, sementara pada tanaman F1 dan F2
tidak berbeda nyata. Koefisien korelasi Pearson
memperlihatkan bahwa tinggi tanaman dan tinggi biji, serta
tinggi biji dan berat kering 100 biji berkorelasi kuat negatif.
Sementara korelasi antar sifat tinggi tanaman dan berat
kering 100 biji berkorelasi kuat positif. Meski demikian,
nilai p korelasi antar seluruh sifat lebih dari 0.05 yang
artinya perbedaan pada hubungan korelasinya tidak
signifikan. Kesimpulan yang didapat adalah untuk bentuk
biji, tinggi biji, dan berat kering 100 biji mengikuti induk
betinanya. Sementara, tinggi tanaman F1 anakan berada di
antara keduanya dan F2 mengikuti F1.

menyebabkan puso. Pengendalian menggunakan varietas
masih terkendala karena selama ini belum ada varietas padi
yang toleran terhadap RGSV. Pada umumnya semua
varietas padi yang ditanam oleh petani hanya tahan
terhadap vektor (wereng coklat) saja. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui respons beberapa varietas padi
yang banyak ditanam petani terhadap infeksi virus
penyebab penyakit kerdil. Parameter yang diamati meliputi
masa inkubasi, variasi gejala, kejadian dan intensitas
penyakit yang ditimbulkan. Penelitian ini dilaksanakan di
Laboratorium Virologi Tumbuhan dan rumah kaca Jurusan
Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian,
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sumber
inokulum diambil dari Desa Sumber Rahayu, Moyudan,
Sleman, Yogyakarta. Wereng coklat yang digunakan
sebagai vektor merupakan hasil rearing di laboratorium.
Inokulasi virus dilakukan terhadap lima varietas padi
meliputi: Membramo, Ciherang, Inpari 13, IR64, dan Situ
Bagendit. Berdasarkan hasil penelitian diketahui setiap
varietas memiliki respons yang berbeda terhadap penyakit
kerdil padi. Insidensi penyakit yang ditimbulkan varietas
Membramo (85,19%), Situ Bagendit dan Inpari 13
(92,59%), Ciherang (96,3%), dan IR64 (100%). Setiap
varietas memiliki perbedaan masa inkubasi. Variasi gejala
juga berbeda antar varieta,s antara lain berupa anakan
tegak, daun kaku pucat atau menguning, serta terdapat
bercak pada daun. Pada varietas Situ Bagendit tanaman
tidak terlalu kerdil, tetapi pada Ciherang gejala yang
ditimbulkan sangat parah, yaitu: tanaman menjadi sangat
kerdil.

Jagung manis, jagung berondong, Zea mays, persilangan

EO-08

EO-07

Biokontrol larva nyamuk Aedes aegypti
menggunakan limbah biji karika (Vasconcellea
pubescens)

Respons lima varietas padi terhadap infeksi virus
penyebab kerdil rumput padi (Rice Grassy Stunt
Virus)
1,♥

2,♥♥
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Rice Grassy Stunt Virus (RGSV) merupakan virus
penyebab penyakit kerdil rumput padi yang merupakan
anggota dari genus Tenuivirus. RGSV ditularkan secara
persisten oleh wereng coklat. Serangan wereng coklat
selain menyebabkan padi kering seperti bekas terbakar
(hopperburn) juga berperan sebagai vektor penyakit kerdil
yang disebabkan oleh virus. Saat ini di DI Yogyakarta dan
Jawa Tengah dilaporkan terjadi outbreak wereng coklat
dan penyakit kerdil rumput. Penyakit kerdil sangat sulit
dikendalikan sehingga sangat merugikan karena dapat

kerdil rumput, padi, RGSV, varietas, wereng coklat
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Pengendalian nyamuk Aedes aegypti belum menunjukkan
hasil yang baik terbukti masih sering terjadinya wabah
demam berdarah secara periodik di berbagai daerah di
Indonesia, sehingga upaya pengendaliannya perlu terus
dilakukan, antara lain dengan menggunakan biopestisida.
Limbah biji karika (Vasconcellea pubescens (Lenné et C.
Koch)) diketahui mengandung senyawa terpenoid yang
berpotensi sebagai biopestisida. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui mortalitas larva nyamuk A. aegypti
menggunakan limbah biji karika. Sampel biji karika
diperoleh dari Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. Biji
dikeringkan dan diblender hingga menjadi serbuk,
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kemudian diekstraksi dengan metode maserasi bertingkat
menggunakan pelarut n-heksana, etil asetat dan etanol
70%. Fraksi yang dihasilkan digunakan untuk uji larvasida
nyamuk A. aegypti. Nilai persentase kematian larva
dihitung nilai LC50 menggunakan tabel probit Finney.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji karika
menyebabkan kematian larva nyamuk A. aegypti pada
waktu pemaparan 24 dan 48 jam. Fraksi n-heksana paling
efektif membunuh larva A. aegypti dengan nilai LC50 pada
paparan 24 jam adalah 148,30 ppm, sedangkan paparan
selama 48 jam adalah 103,99 ppm. Ekstrak limbah biji
karika berpotensi digunakan untuk biokontrol larva
nyamuk A. aegypti.
Biokontrol, biji karika, Vasconcellea pubescens, larvasida,
Aedes aegypti

EO-09
Aktivitas nitrat reduktase beberapa kultivar
kedelai pada berbagai fase pertumbuhan
Baso Amir, Didik Indradewa
Jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Agronomi Faperta Universitas
Gadjah Mada
Jl. Flora 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Tlp. 0274 901221 Fax 0274
55128

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai
aktivitas nitrat reduktase beberapa kultivar kedelai pada
berbagai fase pertumbuhan. Penelitian dilaksanakan pada
bulan April-Juli 2014. Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah rancangan acak kelompok lengkap
(RAKL) dengan faktor tunggal yang diulang sebanyak tiga
kali. Faktor yang diteliti adalah lima kultivar kedelai, yaitu:
argomulyo, baluran, ijen, mahameru dan wilis. Pengamatan
aktivitas nitrat reduktase dilakukan pada beberapa fase
pertumbuhan diantaranya fase vegetatif: V3, dan fase
generatif: R1,R3,R5,R8. Selain pengamatan pada fase
pertumbuhan, juga dilakukan pengamatan hasil akhir
produksi meliputi bobot 100 biji, bobot kering biji per
tanaman dan N total pada biji. Analisis data menggunakan
analisis varian (Anova) pada taraf 5% kemudian
dilanjutkan dengan uji jarak ganda Duncan (DMRT). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa aktivitas nitrat reduktase
beberapa kultivar kedelai cenderung mengalami penurunan
dari fase vegetatif (V3) hingga saat awal pengisian polong
R5. Aktivitas nitrat reduktase kembali meningkat hingga
fase akhir generatif (R8), peningkatan ini terjadi pada
semua kultivar berhubungan dengan bobot 100 biji,bobot
kering per tanaman dan N total pada biji.
ANR, kedelai, fase pertumbuhan

EO-10
Pengujian aktifitas jamur Penicillium sp R7.5 dan
Aspergillus niger NK pada media tumbuh untuk
mendukung pertumbuhan tanaman padi di lahan
salin
YB. Subowo
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Telah dilakukan penelitian mengenai pengujian aktifitas
jamur Penicillium sp R7.5 dan Aspergillus niger NK pada
media tumbuh sebagai bahan pupuk hayati untuk
mendukung pertumbuhan tanaman padi di lahan salin.
Lahan pertanian di daerah pantai dan daerah pasang surut
merupakan lahan yang tidak subur karena mengandung
salinitas tinggi dan bersifat alkalin. Namun lahan ini dapat
diperbaiki kesuburannya menggunakan pupuk hayati yang
berisi mikroba yang tahan salinitas. Jamur Penicillium sp.
R7.5 dan Aspergillus niger NK. berasal dari lingkungan
salinitas tinggi dan lahan kering sehingga kemungkinan
dapat tumbuh dan melakukan aktivitas pada kondisi
salinitas tinggi. Tujuan penelitian untuk mengamati
aktivitas kedua jamur di atas pada kondisi salinitas tinggi.
Penelitian dilakukan di laboratorium dan rumah kaca.
Media tumbuh yang digunakan menggunakan air laut
dengan konsentrasi 0, 25, 50, 75 dan 100%. Parameter
yang diamati, meliputi: pertumbuhan jamur, kemampuan
jamur menguraikan lignin dan selulosa, kemampuan jamur
melarutkan
senyawa
fosfat,
kemampuan
jamur
menghasilkan IAA dan penambahan bobot biomasa
tanaman padi setelah diberi pupuk hayati jamur. Hasilnya
menunjukkan Penicillium sp. R7.5 dan Aspergillus niger
NK dapat tumbuh pada media mengandung air laut 100%.
Kedua jamur juga dapat menguraikan senyawa lignin dan
selulosa, Penicillium sp. R7.5 mempunyai kemampuan
lebih tinggi (13,65 ppm dan 28,5 ppm). Kedua jamur
mampu melarutkan senyawa fosfat pada media
mengandung air laut 100%, Penicillium sp. R7.5
mempunyai kemampuan lebih tinggi (2,17 ppm). Kedua
jamur mampu menghasilkan IAA, Penicillium sp. R7.5
mempunyai kemampuan lebih tinggi (7,14 ppm) pada
konsentarsi air laut 25%. Kedua jamur mampu
meningkatkan bobot biomasa tanaman padi sebanyak 188%
pada media tanam mengandung garam 0,5%.
Aktivitas jamur, Penicillium sp. R7.5, Aspergillus niger NK,
salinitas, pupuk

EP-01
Keragaman kedelai F2 hasil persilangan galur
kedelai toleran kutu kebul dengan varietas
grobogan
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341-801468, 801075, Fax.: +62-341-801496, ♥email:
apri.sulistyo@litbang.pertanian.go.id, apri.sulistyo@gmail.com

Budidaya tanaman kedelai di Indonesia sering menghadapi
gangguan karena serangan hama, salah satunya adalah kutu
kebul (Bemisia tabaci). Penggunaan varietas tahan
merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah
tersebut. Di Indonesia belum tersedia varietas unggul
kedelai yang khusus dirakit dengan ketahanan terhadap
hama tersebut. Galur kedelai toleran kutu kebul yang ada
masih perlu perbaikan karakter komponen hasil. Varietas
grobogan merupakan kedelai lokal yang telah dilepas
sebagai varietas unggul nasional dengan keunggulan umur
genjah, biji besar dan daya hasil tinggi. Persilangan antara
galur kedelai toleran kutu kebul dengan grobogan
diharapkan akan diperoleh varietas kedelai toleran kutu
kebul, berumur genjah, berbiji besar dan berdaya hasil
tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyeleksi
populasi F2 hasil persilangan antara galur-galur kedelai
toleran kutu kebul dengan varietas grobogan. Penelitian
dilaksanakan di Kebun Percobaan Muneng, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur sejak bulan April s.d. Juni 2014.
Materi genetik yang digunakan adalah 75 galur F2 hasil
persilangan antara galur kedelai toleran kutu kebul (IAC100/Kaba-8, IAC-100/Burangrang-54, dan IAC-100/Kaba14) dengan grobogan. Varietas gema dijadikan sebagai cek
umur genjah dan biji sedang, grobogan sebagai cek umur
genjah dan biji besar, dan galur IAC-100/Kaba-8 sebagai
cek toleran kutu kebul. Seluruh materi genetik tersebut
ditanam secara barisan tunggal sepanjang 4.5 m, dan
ditempatkan ke dalam lima blok berbeda menggunakan
rancangan augmented design. Pengamatan meliputi
intensitas kerusakan daun, umur masak polong, jumlah
polong isi, dan bobot 100 biji. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat keragaman pada karakterkarakter yang diamati di antara populasi F2. Intensitas
kerusakan daun akibat serangan kutu kebul berkisar antara
2.62-11.52%. Terdapat 32 galur dengan intensitas
kerusakan daun yang setara dengan IAC-100/Kaba-8.
Umur masak polong berkisar antara 77-82 hari. Terdapat
31 galur yang tergolong genjah (70-80 hari). Jumlah
polong isi berkisar antara 28-125. Terdapat 34 galur
dengan jumlah polong isi nyata lebih besar dibandingkan
dengan grobogan. Bobot 100 biji berkisar antara 10.8426.11 g/100 biji. Terdapat 65 galur yang tergolong berbiji
besar, tiga galur di antaranya nyata lebih besar
dibandingkan grobogan.
Augmented design, Bemisia tabaci, kedelai biji besar, seleksi
ketahanan

EP-02
Tanggap beberapa aksesi kentang hitam
(Solenostemon rotundifolius) terhadap tingkat
pemberian air pada fase pertumbuhan dan
produksi
Fauzia Syarif
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Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat. Tel./Fax. +62-21-87907612, ♥email:
zia_siti@yahoo.co.id

Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggap
beberapa aksesi kentang hitam (Solenostemon rotundifolius
(Poi r.) J. K. Morton) terhadap tingkat pemberian air pada
fase pertumbuhan dan produksi. Cekaman air
mencerminkan ketahanan suatu tanaman terhadap kondisi
keterbatasan air untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan
percobaan ini adalah mendapatkan pertumbuhan dan
produksi aksesi kentang hitam yang toleran terhadap
cekaman kekeringan. Penelitian dilakukan selama enam
bulan mulai dari bibit sampai produksi di rumah kaca
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi-LIPI, Cibinong
Science Center, Cibinong Bogor. Penelitian disusun secara
Acak Lengkap Faktorial dengan tiga ulangan. Faktor
pertama empat aksesi kentang hitam, yakni: klefa imut 6,
klefa imut 25, nganjuk dan sangian. Faktor kedua tingkat
pemberian air: pemberian air 250 mL; pemberian air 500
mL dan pemberian air 750 mL. Penyiraman dilakukan
setiap dua hari sekali. Parameter yang diamati meliputi
tinggi tanaman, lebar tajuk, bobot basah biomas, bobot
basah umbi, jumlah umbi, panjang umbi, diameter umbi
dan analisis proksimat umbi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tanaman paling tinggi dan tajuk terlebar terdapat
pada aksesi nganjuk dan sangian. Tingkat pemberian air
terbaik untuk tinggi tanaman dan lebar tajuk terdapat pada
pemberian air 500 mL/2 hari. Produksi umbi terbanyak,
umbi terpanjang dan diameter terbesar dihasilkan pada
aksesi klefa imut 25 berturut-turut 209,67 g/tanaman; 5,08
cm/umbi dan 4,0 cm/umbi diikuti aksesi klefa imut 6 dan
aksesi nganjuk. Tingkat pemberian air paling rendah 250
mL/2 hari meningkatkan kandungan protein sampai
12.16% pada aksesi sangian dan tingkat pemberian air
paling banyak 750 mL/2 hari menghasilkan kandungan
lemak dan karbohidrat paling tinggi berurutan 1,37% ;
75.13% pada aksesi nganjuk.
Kentang hitam, klefa imut 6, klefa imut 25, nganjuk,
sangian, tingkat pemberian air

EP-03
Kajian pengolahan hasil buah salak serta analisis
usaha taninya di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur
Muhamad Rizal♥, Dhyani Nastiti Purwantiningdyah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M.
Noor Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. Tel. +62-541220857, ♥email: syahrizalmuh24@yahoo.com

Terbatasnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian buah salak, menyebabkan semakin menurunnya
minat petani untuk membudidayakan buah salak di
Provinsi
Kalimantan
Timur.
Sehingga
untuk
mengantisipasi hal tersebut diperlukan teknologi
pengolahan hasil yang dapat meningkatkan nilai tambah
dan diversifikasi produk buah salak. Tujuan dari penelitian
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ini adalah untuk mengkaji teknologi pengolahan hasil buah
salak serta analisis usahataninya. Penelitian dilakukan pada
tahun 2013 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder
dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Untuk
mengetahui prefensi panelis dilakukan uji organoleptik dan
analisis usahatani. Hasil penelitian menunjukkan prefensi
panelis terhadap asinan salak adalah sangat suka dan sangat
amat suka. Sedangkan peningkatan pendapatan petani
melalui pengolahan hasil yang di tunjukkan dengan nilai
R/C ratio untuk setiap komoditas yang di olah yaitu:
komoditas buah salak. Nilai R/C rasio pengolahan asinan
salak 2,3 dan sirup salak 1,66. Peningkatan diversifikasi
pangan melalui pengolahan hasil komoditas buah salak
menjadi asinan salak dan sirup salak memberikan nilai
tambah dan daya saing produk dalam mendukung
ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.
Pengolahan hasil, buah salak, Kalimantan Timur

EP-04
Daya hasil padi sawah varietas Inpari 24 di
beberapa lokasi SL-PTT di Sulawesi Tengah
Saidah1,♥, Syafruddin1, Retno Pangestuti2,♥♥
1

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah. Jl.
Lasoso 62 Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tel. +62-451482546. ♥email: saidah.labalado67@gmail.com
2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah. Jl. BPTP
No. 40, Bukit Tegal Lepek, Ungaran 50501, Jawa Tengah. ♥♥email:
retpang@gmail.com

Beras merah merupakan salah satu pangan fungsional
dengan harga jual di pasaran cukup tinggi, namun
umumnya tekstur nasinya agak pera sampai pera sehingga
kurang disukai konsumen. Tahun 2012 Balai Besar
Peneltian Tanaman Padi telah melepas beras merah dengan
tekstur nasi pulen, yaitu: inpari 24. Untuk mempercepat
penyebaran varietas ini perlu dilakukan uji adaptasi. Tujuan
kajian adalah mengetahui kemampuan adaptasi inpari 24 di
beberapa kabupaten lokasi pelaksanaan SL-PTT padi.
Kajian dilaksanakan pada enam lokasi/desa, yaitu: (i) Desa
Kota Raya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi
Moutong, (ii) Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara,
Kabupaten Poso, (iii) Desa Busak 2, Kecamatan Karamat,
(iv) Desa Lonu Kecamatan, Bonubogu, Kabupaten Buol,
serta (v) Desa Lambelu, Kecamatan Bumiraya dan (vi)
Desa Lantula, Kecamatan Witaponda Kabupaten
Morowali. Luasan masing-masing lokasi kajian sebesar
0,25 ha. Metode kajian menggunakan analisis rata-rata dan
selanjutnya dideskripsikan. Teknologi budidaya yang
diterapkan dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT). Produktivitas di masing-masing lokasi
sangat bervariasi antara 5,30-7,73 t/ha GKP. Produktivitas
yang terendah berada pada Desa Lantula Jaya, Kecamatan
Witaponda, Kabupaten Morowali dan tertinggi berada di
Desa Lambelu, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten
Morowali.

Daya hasil, Inpari 24, padi sawah, varietas.

EP-05
Daya hasil jagung varietas srikandi kuning pada
beberapa lokasi SL-PTT di Sulawesi Tengah
Saidah1,♥, Syafruddin1, Retno Pangestuti2,♥♥
1

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah. Jl.
Lasoso 62 Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tel. +62-451482546. ♥email: saidah.labalado67@gmail.com
2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah. Jl. BPTP
No. 40, Bukit Tegal Lepek, Ungaran 50501, Jawa Tengah. email:
retpang@gmail.com

Jagung merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia
setelah beras. Tingginya permintaan jagung dalam negeri
menyebabkan Indonesia harus mengimpor. Untuk
memenuhi kebutuhan nasional dan menekan volume impor
jagung, pemerintah telah mencanangkan program
peningkatan produksi sejak tahun 2007 dengan sasaran
swasembada. Penggunaan varietas yang adaptif merupakan
salah satu komponen produksi yang berperan dalam
peningkatan hasil. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui
kemampuan adaptasi jagung varietas srikandi kuning
dibeberapa kabupaten lokasi pelaksanaan SL-PTT jagung
di Sulawesi Tengah. Lokasi pelaksanaan di delapan
kabupaten/kota, yaitu: Kota Palu, Sigi, Parigi Moutong,
Poso, Tojo Una-Una, Banggai, Banggai Kepulauan dan
Buol. Luasan masing-masing lokasi kajian sebesar 0,25
hektar. Metode kajian menggunakan analisis rata-rata dan
selanjutnya dideskripsikan. Teknologi budidaya yang
diterapkan dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT). Produktivitas dimasing-masing lokasi
sangat bervariasi antara 2,80 hingga 10,32 t/ha pipilan
kering. Produktivitas yang terendah berada di Desa Bobo,
Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan tertinggi berada di
Desa Sobonon, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai
Kepulauan.
Daya hasil, jagung, srikandi kuning

EP-06
Produksi malto oligosakarida dari pati umbiumbian oleh enzim amilase dari Aspergillus oryzae
Rita Dwi Rahayu♥, Heddy Julistiono, Achmad Dinoto,
Rini Handayani, Zahra Noviana, Ninu Setianingrum
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.: +62-21-8762066.
Fax. +62-21-8765062. ♥email: ayumeol@yahoo.com

Substrat pati tacca, ganyong, dahlia dan belitung asal
Indonesia digunakan untuk memproduksi oligosakarida
menggunakan enzim α-amylase dari Aspergillus oryzae.
Kondisi terbaik hidrolisis pati adalah pada pati belitung
dengan konsentrasi substrat pati belitung 5% dan waktu
hidrolisis 24 jam. Gula pereduksi yang dihasilkan pada
kondisi tersebut sebesar 1153,57% . Hasil analisis
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oligosakarida menggunakan Kromatografi Lapis Tipis
menunjukkan jenis oligosakarida yang terbentuk adalah
maltosa, maltotriosa, maltotetraosa dan maltoheptaosa
dengan Rf values 0,35;0,42;0,47;0,56; dan 0,65. Spot
kromatogram HPLC oligosakarida memiliki nilai1,87%,
1.62%,8,49% dan 40,40%. Kandungan oligosakarida
tertinggi terdapat pada media yang mengandung pati
belitung (50.51%), disusul dahlia (15.02%), tacca (8.69%),
dan ganyong (0.37%), tetapi semuanya masih di bawah
kandungan oligosakarida komersial dari Jepang (62.5%).
Aspergillus oryzae, tacca, ganyong, belitung, dahlia,
oligosakarida
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α-amilase. Strain yang dapat menghasilkan enzim αamilase, ditandai dengan zona bening di sekitar koloni pada
medium mengandung 1% pati terlarut setelah penambahan
larutan iodin. Aktivitas enzim α-amilase diperiksa
pengaruh terhadap masa inkubasi, suhu, pH dan berbagai
ion logam, yang diukur dengan spektrofotometer pada λ
540 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi
tertinggi aktivitas α-amilase pada 1 hari inkubasi sebesar
17,48 U/mL, pada 50°C dan pH 8,5 masing-masing sebesar
11,48 U/mL dan 15,17 U/mL. Pengaruh ion logam dalam
bentuk divalen dan kation monovalen pada konsentrasi 1
diaktifkan oleh ion Ca2+ dan ion Na+, K+, Zn2+, Co2+
adalah inhibitor.
Bacillus licheniformis, enzim α-amylase, spektrofotometer

EP-07
Karakterisasi enzim kitinase dan identifikasi isolat
aktinomisetes KRC 21.D dari Kebun Raya
Cibodas
Yati Sudaryati Soeka
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.: +62-21-8762066.
Fax. +62-21-8765062. ♥email: ceuceu_lipi@yahoo.com

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aktivitas enzim
kitinase dari aktinomisetes yang berasal dari Kebun Raya
Cibodas. Seleksi secara kualitatif isolat yang mempunyai
aktivitas enzim ditandai zona bening di sekitar koloni pada
media yang mengandung substrat 1% koloidal kitin.
Aktivitas enzim secara kuantitatif dianalisis terhadap waktu
inkubasi, pH, suhu dan pengaruh ion logam dengan
spektrofotometer pada λ 584 nm. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aktivitas tertinggi aktivitas kitinase
pada inkubasi 7 hari adalah 7,2. 10-3 U/mL, sedangkan
pada media pertumbuhan pH 10 dan suhu 25°C adalah
8,05.10-2 U/mL. Pengaruh ion logam dengan konsentrasi 1
mM dalam bentuk kation divalen diaktifkan oleh CaCl2,
ZnCl2, MnCl2 dan kation monovalen CoCl2, NaCl,
sedangkan kation divalen HgCl2 menghambat aktivitas
enzim. Hasil identifikasi secara molekuler isolat KRC 21.D
adalah Streptomyces macrosporeus.
Enzim kitinase, Kebun Raya Cibodas, Streptomyces
macrosporeus

EP-08
Kemampuan Bacillus licheniformis dalam
menghasilkan enzim α-amilase
Yati Sudaryati Soeka
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.: +62-21-8762066.
Fax. +62-21-8765062. ♥email: ceuceu_lipi@yahoo.com

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan
bakteri Bacillus licheniformis dalam memproduksi enzime

EP-08
Produksi Fruktosoligosakarida dari Sumber
Karbohidrat Lokal Melalui Kultur Sel dan Reaksi
Enzimatik
Rini Handayani♥, Rita Dwi Rahayu, Achmad Dinoto,
Heddy Julistiono, Zahra Noviana, Ninu Setianingrum,
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.: +62-21-8762066.
Fax. +62-21-8765062. ♥email: handayanirini@yahoo.co.uk

Produksi oligosakarida dari substrat gula putih, gula aren
dan air tebu melalui proses fermentasi sel kapang utuh,
yaitu: kapang A. oryzae K1A dipilih karena terbukti dalam
penelitian sebelumnya lebih unggul dari biak lainnya dan
mampu memproduksi oligosakarida. Warna serta rasa
oligosakarida dengan substrat gula aren, gula tebu serta
gula putih hasil fermentasi berbeda-beda namun rasanya
sama, yakni: manis agak asin. Media dengan menggunakan
substrat gula aren kental. Media gula tebu dan gula putih
tetap berbentuk cair. Kandungan oligosakarida tertinggi
terdapat pada media yang mengandung gula putih (12.2%),
kemudian disusul gula aren (7.54%), dan air tebu (4.01%),
tetapi semuanya masih jauh dari kandungan oligosakarida
komersial (62.5%).
Oligosakarida, fermentasi, A. oryzae K1A

EP-09
Upaya menggali umbi minor dan potensinya
sebagai sumber pangan alternatif di Jawa Timur
♥

Ninik Setyowati , Rita Dwi Rahayu
Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong, Bogor
16911, Jawa Barat. Tel.: +62-21-8762066. Fax. +62-21-8765062. ♥email:
sety_wangi@yahoo.com

Studi tentang upaya menggali umbi minor dan potensinya
sebagai sumber pangan alternatif dan pangan fungsional
telah dilakukan di Kabupaten Malang, Pasuruan, Jember
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dan Banyuwangi, Jawa Timur. Metode yang digunakan
adalah survei, data primer dikumpulkan secara pengamatan
langsung di lapangan dan wawancara dengan masyarakat
lokal. Data sekunder dikumpulkan secara penelusuran
pustaka di perpustakaan dan internet. Dicatat juga data
lingkungan tempat tumbuh umbi meliputi ketinggian,
posisi lintang, intensitas cahaya, suhu, kelembaban udara
dan pH tanahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
4 kabupaten yang dikunjungi di Jawa Timur diperoleh
bermacam-macam umbi minor yang berpotensi sebagai
sumber pangan alternatif seperti kelompok Dioscorea
(obi/uwi, gembili, gembolo, gadung), mbote/talas, suweg
porang, ganyong dan garut. Namun, umbi-umbian minor
tersebut belum mendapat perhatian masyarakat, hanya
ditanam dikebun penduduk sebagai tanaman pelengkap
kebun atau sebagai tanaman koleksi yang tidak terlalu
diperhatikan keberadaannya. Umbi-umbian minor tersebut

ditemukan menyebar pada ketinggian 340-829 m dpl,
07°47’32,2”-08°12’38,8” LS, 112º37’32,6”-114°13’ 37,4”
BT. Intensitas cahaya tercatat 14.1 x 200-430 x 2000 Lux
meter. Suhu 28-34 ºC, kelembaban udara 56-73 %, dan pH
tanahnya 5-7. Melihat prospek dan banyaknya variasi umbi
minor di Jawa Timur serta kesesuaian lahan untuk tumbuh
dan berkembang, maka perlu adanya upaya untuk menggali
umbi minor dan potensinya sebagai sumber pangan
alternatif. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif baik
untuk budidayanya, pasca panen dan pengolahan hasil,
serta pemanfaatan umbi minor sebagai pangan fungsional
sehingga dapat meningkatkan kualitas pemanfatannya
sehingga dapat menambah penghasilan keluarga.
Menggali, umbi minor, potensi, sumber, pangan alternatif,
Jawa Timur

