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terhadap Perubahan Struktur Vegetasi pada Beberapa Tipe
Habitat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah
Response of Coprophagus Beetles (Coleoptera: Scarabaeidae) on changes of
vegetation structure in various habitat types at Lore Lindu National Park,
Central Sulawesi
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ABSTRACT
This study analysed the response of dung beetles í a group of beetles which play a major role in decomposition of dung and animal
carcasses í to changes of vegetation structure due to forest conversion to different human-made habitat types at the margin of Lore Lindu
National Park. Therefore, dung beetles were sampled at natural forest, cacao agroforestry systems and open area. A total of 28 species of
coprophagus beetle species were recorded from the sampled sites. Species richness and abundance of dung beetles, particularly of large
species, decreased from forest towards agroforestry systems and open areas. However, more than 80 % of the species recorded in natural
forest were found in cacao agroforestry systems Of the measured habitat parameters, particularly the number of tree species, air
temperature, and canopy cover had a significant power for explaining changes in dung beetle ensembles along the gradient of land-use
intensity.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Coprophagus beetles, forest conversion, vegetation structure, cacao agroforestry.

PENDAHULUAN
Konversi ekosistem alami dalam skala global
merupakan penyebab utama hilangnya keanekaragaman
hayati dan merupakan ancaman terhadap fungsi ekosistem
dan penggunaan lahan secara berkelanjutan (Hoekstra et
al., 2005). Hutan hujan tropis merupakan salah satu
ekosistem terrestrial dengan keragaman hayati yang sangat
tinggi dan memiliki fungsi yang sangat penting (Myers et al.,
2000). Meskipun demikian laju penebangan hutan
cenderung semakin meningkat, tidak terkecuali di Indonesia
yang sudah mencapai rata-rata 1.871 juta hektar/tahun
(FAO, 2005).
Dengan laju kehilangan hutan hujan tropis sedemikian
tinggi maka upaya untuk menciptakan pola penggunaan
lahan yang berkelanjutan menjadi semakin penting. Sistem
agroforestri dan sistem pertanian yang beragam yakni yang
mempertahankan sebanyak mungkin vegetasi alami
dilaporkan cukup efektif dalam upaya konservasi
keragaman hayati (Rice dan Greenberg, 2000; Schroth et

j Alamat Korespondensi:
Perumahan Dosen UNTAD, Blok C9/12
Palu-Sulawesi Tengah, 94118
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al., 2004). Meskipun demikian sejauh mana pengaruh alih
guna hutan menjadi sistem agroforestri terhadap
kehilangan keragaman hayati belum dipahami secara detail
(Perfecto et. al. 1997; Schulze et al. 2004) khususnya pada
hewan-hewan artropoda yang memperlihatkan respons
yang beragam terhadap kerusakan habitat yang diakibatkan
oleh manusia (Lawton, et al. 1998, Schulze et al., 2004;
Grill et al., 2005; Bos et al., in press).
Kumbang koprofagus merupakan salah satu kelompok
yang banyak digunakan sebagai bioindikator tingkat
kerusakan hutan tropis dan habitat pada umumnya karena
struktur komunitas dan distribusi kumbang koprofagus
sangat dipengaruhi oleh tingkat penutupan vegetasi dan
struktur fisik hutan (Davis dan Sutton,1989; Davis et al.
2001) serta kondisi iklim mikro pada suatu habitat (Errouissi
et al. 2004). Kumbang koprofagus tersebar luas pada
berbagai ekosistem (ubiquitous), spesiesnya beragam,
mudah dicuplik dan memiliki peran yang penting secara
ekologis. Kumbang koprofagus berperan dalam penguraian
kotoran hewan sehingga terlibat dalam siklus hara,
penyebaran biji-biji tumbuhan dalam kotoran, dan
pengendalian parasit vertebrata (dengan menghilangkan
sumber infeksi) dan oleh karena itu merupakan komponen
yang penting dalam ekosistem hutan tropis (Klein 1989;
Estrada et al., 1998; Davis et al., 2001; Andresen, 2002).
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Aspek taksonomi, perilaku, dan ekologi kumbang
koprofagus di Asia Tenggara telah banyak dikaji (Hanski
dan Krikken 1991), sehingga
dapat menjadi bahan
informasi dan pembanding terhadap studi ini. Shahabuddin
et al., (2005a) telah mereview perkembangan dan
permasalahan studi kumbang koprofagus dan serangga
pada umumnya di Indonesia. Kerusakan habitat akibat
penebangan hutan dan fragmentasi habitat dilaporkan
menyebabkan penurunan keanekaragaman spesies
kumbang koprofagus (Klein, 1989) dan spesies yang
berukuran besar lebih peka terhadap kerusakan hutan
(Jankielsohn et al., 2001). Studi menggunakan serangga
lainnya sebagai indikator kerusakan habitat lebih
menekankan pada sistem agroforestri dan masih sedikit
yang membandingkannya dengan hutan alami sehingga
tidak memberikan informasi yang bersifat komparatif untuk
mengevaluasi
fungsi
relatif
agroforestri
dalam
mempertahankan keragaman hayati hutan hujan tropis
(Perfecto et al., 1997; Klein et al., 2002). Pada studi ini
dikaji dampak perubahan struktur vegetasi akibat konversi
hutan menjadi sistem agroforestri dan daerah terbuka
terhadap keragaman dan struktur komunitas kumbang
koprofagus.
BAHAN DAN METODE
Lokasi penelitian
Penelitian dilaksanakan di sekitar desa Toro,
Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala. Daerah ini
termasuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu
(TNLL) dengan jarak sekitar 100 km dari kota Palu dan
terletak pada ketinggian 810 – 1080 m d.p.l. Sampel
dicuplik pada 6 tipe habitat yang meliputi 2 jenis hutan
alami (habitat A dan C), 3 sistem agroforestri kakao (habitat
D,E,F) dan 1 daerah terbuka (habitat G) (Tabel 1).
Pencuplikan kumbang koprofagus
Pada setiap tipe habitat ditentukan 4 tempat
pengambilan sampel sehingga secara keseluruhan ada 24
lokasi pengambilan sampel. Kumbang koprofagus dikoleksi
pada petak pengambilan sampel dengan luas rata-rata
2
menggunakan
1500 m di setiap lokasi penelitian
perangkap jebak yang diberi umpan kotoran sapi (Bos
taurus) dan anoa (Bubalus depressicornis) dengan
mengacu pada Jankielsohn et al., (2001) dan Shahabuddin
et. al (2005b). Perangkap yang digunakan adalah gelas
plastik (tinggi 15 cm dan lebar 10 cm) dan pada
pertengahan mulut perangkap digantung kotoran hewan
segar (rata-rata seberat 20 gr) yang telah dibungkus
dengan kain. Perangkap dibenamkan ke dalam tanah
sampai mulut gelas rata dengan permukaan tanah. Untuk
mengawetkan kumbang yang terperangkap gelas plastik
diisi larutan garam 20 % yang dicampur dengan sedikit
detergen sebanyak 1/3 volume. Diatas setiap perangkap
jebak dipasang seng pelindung guna menghindari
masuknya air hujan dan kotoran ke dalam perangkap
Pada setiap petak dibuat 2 garis transek sepanjang 40
m. Sebanyak 5 buah perangkap dipasang di setiap transek
dengan meletakkan perangkap yang menggunakan umpan
kotoran sapi dan kotoran anoa secara berselang-seling
(n=10 perangkap per lokasi). Jarak antara transek dan
antara perangkap sekitar 10 meter. Perangkap dibiarkan
selama dua hari di setiap plot kemudian kumbang yang
terperangkap didalamnya dikoleksi dan diawetkan dalam
larutan Scheerpelz. Pengambilan sampel dilakukan sekali
per bulan dari bulan Maret sampai Agustus 2005.

Tabel 1. Deskripsi tipe habitat pada lokasi penelitian
Tipe
Habitat

Deskripsi habitat

A

Hutan alami dengan pengambilan rotan secara
tradisional, belum ada pengambilan kayu dan tingkat
penutupan tajuk masih tinggi. Hutan ditumbuhi
pohon-pohon yang besar dengan tinggi 25 m - 50 m.

C

Hutan
alami
dengan
pemanfaatan
selektif.
Penebangan dibatasi pada pohon yang berukuran
besar dan rotan sehingga banyak ditemukan
tumbuhan Liana.

D

Sistem agroforestri, didominasi oleh pohon kakao
dengan menggunakan pohon hutan sebagai
pelindung.

E

Sistem agroforestri, didominasi oleh pohon kakao
(umur 3 – 6 tahun), dinaungi berbagai jenis tanaman
pelindung seperti Gamal, Dadap, Rambutan dan
Arenga sp. danErythrina.

F

Sistem agroforestri, didominasi oleh pohon kakao
(umur 3-5 tahun), dinaungi dengan satu atau dua
jenis tanaman pelindung yang didominasi oleh
Erythrina dan Gliciridia

G

Daerah terbuka, merupakan bekas hutan yang tidak
digunakan menjadi sistem agroforestri dan dibiarkan
ditumbuhi oleh rerumputan atau semak.

Identifikasi dan pengelompokan kumbang
Identifikasi spesimen dilakukan bekerjasama dengan
Boris Büche, Ahli Coleoptera dari Goettingen University
(Germany). Kunci identifikasi yang digunakan adalah :
Balthasar (1963). Koleksi kumbang koprofagus pada
Musem Zoology Bogor juga digunakan dalam melakukan
identifikasi spesimen. Spesies yang tidak dapat
diidentifikasi ditentukan secara “morfospesies”.
Spesies
yang
telah
diidentifikasi
selanjutnya
dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuhnya ke dalam
dua kelompok yaitu spesies berukuran besar (B) dengan
panjang tubuh > 10 mm dan spesies berukuran kecil (K)
dengan panjang tubuh  10 mm (lihat Hanski dan
Cambefort,1991).
Pengukuran parameter habitat
Seluruh parameter habitat kecuali pada tipe habitat C
dan daerah terbuka disarikan dari hasil penelitian
Ramadhanil (2006) dan Bos et al. (in press). 1) Tingkat
penutupan tajuk pohon diukur dengan menggunakan
densiometer pada 8 titik pengamatan disetiap plot
penelitian, 2). Penutupan herba (aerial coverage) diukur
2,
dari empat plot 1x1m 3) Jumlah pohon (dbh 10 cm) dan
2
kekayaan spesies pohon diamati pada tiga plot 10x10m ,
4) kekayaan spesies herba diamati dari empat plot 2x2 m2.
(5) Suhu dan kelembaban relatif udara diukur pada pagi
hari (08.00-10.00) setiap 15 menit selama tiga hari perbulan
dengan menggunakan digital data-loggers kecuali pada
habitat C dan daerah terbuka yang diukur dengan
thermohygrometer
Analisis Data
Analisis
keanekaragaman
spesies
mencakup
keanekaragaman alfa (keragaman dalam suatu habitat) dan
keanekaragaman beta (keragaman
antar habitat)
(Magurran 1988). Analisis keanekaragaman alfa dilakukan
berdasarkan kekayaan spesies kumbang koprofagus yang
dikoleksi dari setiap habitat. Berdasarkan nilai pengamatan
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dilakukan estimasi kekayaan spesies di setiap habitat
dengan metode first order Jackknife (Jack-1) (Colwell dan
Codington, 1994) dengan menggunakan EstimateS v. 7.00.
(Colwell, 2004). Perbedaan diantara peubah yang diamati
pada setiap tipe habitat dianalisis dengan uji non parametrik
Kruskal Wallis (KW) (Zar 1999). Untuk membandingkan
komposisi spesies kumbang tinja pada setiap tipe habitat
dilakukan analisis kelompok berdasarkan koefisien
kesamaan
Bray-Curtis
menggunakan
data
hasil
transformasi Log (X+1) (Krebs 1999). Karena hampir
semua habitat parameter yang diukur saling terkait, analisis
faktor dilakukan untuk melihat hubungan antara parameter
habitat dengan kekayaan spesies kumbang koprofagus.
Analisis faktor mengelompokkan semua peubah yang
dianalisis
berdasarkan
tingkat
korelasinya
dan
menghasilkan sekelompok faktor baru yang dapat
menjelaskan hubungan diantara peubah-peubah asli.
Setiap faktor yang dihasilkan merupakan kombinasi linear
diantara peubah asli dan tidak terkait dengan faktor lainnya.
Koefisien kombinasi linear dari peubah-peubah asli disebut
faktor loading atau skor (Johnson dan Wichern, 1982).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelimpahan dan kekayaan spesies kumbang koprofagus
Sebanyak 1429 individu kumbang koprofagus yang
termasuk dalam 28 spesies dan 5 genus dikoleksi dari
lokasi penelitian. Sebanyak 8 spesies yang predominan: (O.
ribbei, O. holosericeus, O. fuscostriatus, O. cf. wallacei, O.
scrutator, O. limbatus, O. sp.2, dan Copris saundersi)
menyusun lebih dari 83 % dari total spesimen yang
dikoleksi dengan rata-rata lebih dari 10 individu per tipe
habitat. Meskipun demikian kelimpahan spesies-spesies
tersebut bervariasi pada setiap habitat (Tabel 2).
Jumlah spesimen yang tertinggi dikoleksi dari hutan
alami (habitat A dan C) dan terendah pada padang rumput
(habitat G), sedangkan agroforestri kakao (habitat D,E, dan
F) berada diantara kedua tipe habitat tersebut. Jumlah
spesimen pada setiap tipe habitat tidak berbeda nyata (Uji
Kruskal Wallis (KW)(5,24) = 9.63, p > 0.05) (Gambar 1A).

Tabel 2. Jumlah individu per spesies pada tiap tipe habitat. Total jumlah individu dan jumlah spesies pada habitat yang berbeda juga
dicantumkan. Spesies disusun berdasarkan kelimpahan relatif (Kr) setiap spesies.
Habitat
Spesies

Total
A

C

D

Onthophagus ribbei BOUCOMONT,1914

160

162

41

Onthophagus holosericeus HAROLD, 1877

13

27

48

Onthophagus fuscotriatus. BOUCOMONT, 1914

48

53

30

Onthophagus cf.wallacei HAROLD,1871

18

17

7

Onthophagus scrutator HAROLD, 1877

4

9

24

Onthophagus limbatus (HERBST, 1789)

0

1

Onthophagus sp.2

3

Copris saundersi HAROLD, 1869

E

Rata-rata

Kr

F

G

9

8

0

380

63.3

26.6

71

50

2

211

35.2

14.8

1

10

0

142

23.7

9.9

41

33

1

117

19.5

8.2

17

46

7

107

17.8

7.5

7

6

12

68

94

15.7

6.6

4

2

49

14

0

72

12.0

5.0

22

29

9

4

2

0

66

11.0

4.6

Onthophagus mentaveiensis BOUCOMONT, 1914

25

8

3

1

1

0

38

6.3

2.7

Onthophagus forsteni LANSBERGE, 1885

4

3

3

14

10

2

36

6.0

2.5

Onthophagus aureopilosus BOUCOMONT, 1914

15

11

0

0

0

0

26

4.3

1.8

Onthophagus sp.6

2

1

16

1

0

0

20

3.3

1.4

Aphodius sp.1

0

0

0

0

0

16

16

2.7

1.1

Paragymnopleurus planus (SHARP, 1875)

2

6

7

1

0

0

16

2.7

1.1

Onthophagus fulvus SHARP, 1875

0

0

0

2

9

2

13

2.2

0.9

Onthophagus sp.7

0

0

9

4

0

0

13

2.2

0.9

Onthophagus rudis SHARP, 1875

0

2

1

3

6

0

12

2.0

0.8

Copris macacus LANSBERGE, 1886

6

2

0

2

0

0

10

1.7

0.7

Phaeochrous emarginatus Laporte, 1840

4

2

0

2

0

0

8

1.3

0.6

Onthophagus sp.5

2

3

0

3

0

0

8

1.3

0.6

Aphodius sp.3

0

0

0

0

0

6

6

1.0

0.4

Aphodius sp.4

0

1

0

4

0

0

5

0.8

0.3

Onthophagus sp.1

4

0

1

0

0

0

5

0.8

0.3

Aphodius sp.2

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.1

Onthophagus sp.3

0

0

1

0

1

0

2

0.3

0.1

Onthophagus sp.4

0

1

1

0

0

0

2

0.3

0.1

Aphodius sp.5

0

0

0

0

1

0

1

0.2

0.1

Onthophagus sp.8

1

0

0

0

0

0

1

0.2

0.1

Total jumlah individu

333

342

210

235

203

106

1429

Total jumlah spesies

17

19

17

19

14

9

28
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Min-Max
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A
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a
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Tipe Habitat

20

B

ab
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14

ab
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12
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b

8
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F

G

Tipe Habitat

Gambar 1. Kelimpahan (A) dan kekayaan spesies kumbang
koprofagus (B) pada setiap tipe habitat. Huruf yang berbeda diatas
batang menunjukkan perbedaan yang nyata antara habitat (Uji
lanjut KW pada Į=0.05)

Jumlah spesies kumbang koprofagus pada setiap tipe
habitat yang diestimasi dengan Jack1 estimator berbeda
nyata (KW-H (5,24) = 15.14, p < 0.01). Kekayaan spesies
kumbang koprofagus mengalami penurunan berturut-turut
dari hutan alami, agroforestri kakao, dan daerah terbuka
(Gambar 1B).
Parameter habitat dan komposisi spesies kumbang
Seluruh parameter habitat yang dianalisis berhubungan
secara nyata dengan tipe habitat (Tabel 3). Beberapa
parameter menurun secara signifikan dari hutan alami ke
area terbuka tetapi parameter lainnya menunjukkan pola
sebaliknya.
Hasil analisis faktorial menunjukkan ada dua faktor
loading yang dapat menjelaskan sebesar 85.42 % dari total
variasi data parameter habitat (KMO = 0.62, Barlett Test =
163.8, p < 0.001). Faktor 1 dan faktor 2 tersebut masingmasing menjelaskan 68.4 % dan 16.9 % dari total variasi
data habitat parameter. Faktor 1 mengindikasikan
pentingnya pengaruh struktur vegetasi (jumlah spesies
pohon, jumlah pohon, dan penutupan tajuk) serta iklim
mikro (suhu dan kelembaban udara) terhadap komposisi

spesies kumbang koprofagus sedangkan faktor 2 hanya
mengindikasikan pentingnya jumlah spesies herba dalam
menentukan komposisi spesies kumbang koprofagus.
Namun demikian hanya faktor 1 yang terkait erat dengan
kekayaan spesies kumbang koprofagus (r = 0.80, p
<0.001). Kemiripan komposisi kumbang koprofagus pada
habitat hutan dan agroforestri kakao diduga terjadi karena
adanya kemiripan kondisi habitat diantara tipe-tipe habitat
tersebut (lihat Tabel 3).
Keberadaan berbagai jenis tanaman pelindung dengan
berbagai tingkat naungannya pada sistem agroforestri
kakao dapat menciptakan mikroklimat (khususnya suhu dan
kelembaban) yang agak mirip dengan di dalam hutan yang
sesuai dengan kebutuhan atau aktifitas kumbang
koprofagus (Estrada et al., 1998). Kombinasi suhu yang
lebih rendah dan kelembaban udara yang lebih tinggi di
dalam hutan dan agroforestri kakao karena tingkat
penutupan vegetasi yang jauh lebih rapat dibandingkan
dengan di daerah terbuka dapat menyebabkan kualitas
kotoran hewan (sebagai sumber makanan utama) pada
habitat ini lebih baik. Suhu yang tinggi dan kelembaban
yang rendah menyebabkan kotoran hewan lebih cepat
kering dan menjadi kurang menarik bagi kumbang
koprofagus. Menurut Barbero et al. (1999) dan Errouissi et
al. (2004), kondisi mikroklimat terutama suhu dan
kelembaban udara merupakan faktor yang sangat
menentukan komposisi spesies kumbang koprofagus
karena selain mempengaruhi aktifitas kumbang, kedua
faktor tersebut mempengaruhi kualitas kotoran yang
tersedia pada suatu habitat.
Adanya kemiripan kondisi habitat pada hutan alami dan
sistem agroforestri ini yang juga menyebabkan tingginya
kemiripan komunitas kumbang koprofagus pada hutan
alami dengan agroforestri kakao dibandingkan dengan di
daerah terbuka (Gambar 2). Dari 19 spesies yang
ditemukan di hutan alami, sebanyak 84 % (16 spesies)
diantaranya juga ditemukan di agroforestri kakao dan hanya
21 % (4 spesies) yang dikoleksi dari daerah terbuka.
Tingginya kemiripan komunitas kumbang koprofagus
antara hutan alami dan sistem agroforestri kakao
menunjukkan
potensi
agroforestri
kakao
untuk
mempertahankan keragaman kumbang koprofagus.
Studi ini juga menunjukkan kemampuan hutan dengan
pemanfaatan selektif dalam mempertahankan keragaman
kumbang koprofagus. Kemampuan agroforestri kakao untuk
mempertahankan sebagian besar spesies serangga hutan
di Taman Nasional Lore Lindu juga dilaporkan oleh Schulze
et al. (2004), Shahabuddin et al. (2005b) dan Bos et al., (in
press) yang masing-masing melaporkan bahwa sistem
agroforestri kakao masih bisa mendukung sekitar 50 %
spesies kupu-kupu, dan 75 % spesies kumbang koprofagus
dan spesies semut dari keseluruhan spesies yang
ditemukan di hutan alami.

Tabel 3. Beberapa parameter habitat pada setiap tipe habitat
Tipe habitat

Parameter habitat

KW

A

C

D

E

F

G

Penutupan tajuk pohon (%)

96.4± 0.9

91.1± 4.1

71.8± 8.7

60.5± 11.5

60± 13.5

0.0± 0.0

Jumlah spesies pohon

56.5±6.4

48.3±4.0

20.8±7.8

19.0±7.5

6.5±3.5

0.0±0.0
0.0±0.0

Jumlah pohon

139.5±22.5

128.8±9.9

78.8±20.8

70.0±22.1

81.0±54.0

Jumlah spesies herba

12.8±5.9

16.5±4.0

33.31±0.2

32.5±5.1

33.8±2.4

2.8±1.0

Penutupan herba (%)

20.6± 12.3

32.4± 4.8

54.1±32.5

90.8± 11.3

53.4± 35.0

97.5±2.9

Kelembaban udara (%)

95.7± 2.7

90.9± 1.2

84.9± 7.2

88± 4.3

84.5± 1.9

78.7±3.4

19.7± 0.6

20± 0.6

23.5± 2.5

22.5± 0.8

23.3± 0.7

25± 1.5

o

Temperatur ( c)

20.73**
21.61**
21.28*
18.37*
16.18*
16.34*
17.8**
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Tabel 4. Kofisien korelasi antara faktor loading dengan beberapa
parameter habitat

0.92

-0.18

Jumlah pohon

0.88

0.19

Jumlah spesies herba

-0.02

0.99

Penutupan tajuk (%)

0.91

0.30

Penutupan tumbuhan herba (%)

-0.82

-0.01

Temperatur ( c)

-0.92

0.18

Kelembaban udara (%)

0.91

-0.07

o

% varians yang dijelaskan
68.42
16.99
Keterangan: Faktor loading adalah hasil analisis faktor dengan
metode Principal Components dan Varimax rotated.

Secara umum hasil yang diperoleh sejalan dengan studi
di wilayah tropis lainnya. Sistem pemanfaatan hutan secara
selektif (Davis, 2000) dan sistem agroforestri (Arellano et
al., 2005; Pineda et al. 2005; Harvey et al., 2006) mampu
mengurangi laju kehilangan spesies kumbang koprofagus
dan taksa lainnya akibat alih guna hutan dibandingkan
dengan sistem pertanian monokultur atau daerah terbuka.
Variasi respons kumbang koprofagus
Meskipun jumlah spesies dan kelimpahan kumbang
koprofagus pada hutan alami dan ketiga sistem agroforestri
kakao tidak berbeda nyata (Gambar 2) jika dianalisis
berdasarkan
ukuran
tubuhnya,
terjadi
penurunan
persentase jumlah spesies (Gambar 3a) dan kelimpahan
(Gambar 3b) kumbang koprofagus yang berukuran besar (>
10 mm) berturut-turut dari hutan alami, agroforestri kakao,
dan area terbuka. Proporsi jumlah spesies dan jumlah
individu kumbang koprofagus yang berukuran besar
berbeda secara nyata pada setiap tipe habitat (kekayaan
spesies: KW(5,24) = 17.37, p < 0.01; jumlah individu: KW(5,24)
=19.16, p < 0.01).
Berkurangnya jumlah spesies dan kelimpahan kumbang
koprofagus seiring dengan penurunan penutupan tajuk dan
keragaman vegetasi menunjukkan bahwa spesies-spesies
tersebut lebih rentan terhadap kerusakan habitat
dibandingkan dengan yang berukuran kecil. Hubungan
antara ukuran tubuh dengan kerentanan terhadap
kerusakan habitat sejauh ini belum jelas (Davies et al.,
2000; Shahabuddin et al., 2005b), tetapi spesies yang
berukuran besar umumnya lebih rentan karena mereka
bereproduksi lebih lambat dan membutuhkan sumber daya
dan energi yang lebih banyak (Tschartnke et al., 2002). Hal
ini dapat juga berlaku bagi kumbang koprofagus karena
spesies yang berukuran besar membutuhkan kotoran yang
lebih banyak untuk kebutuhan makan dan reproduksinya
(Erroussi et al. 2004).
Dari aspek konservasi, berkurangnya proporsi spesies
kumbang koprofagus yang berukuran besar mengikuti
penurunan keragaman vegetasi tumbuhan dari hutan alami
ke daerah terbuka perlu menjadi perhatian karena mereka
memiliki kontribusi yang lebih besar dalam menguraikan
kotoran hewan (Jankielsohn et al., 2001) dan menyebarkan
biji tumbuhan yang terdapat dalam kotoran (Andresen,
2002) dibandingkan dengan spesies yang berukuran kecil.
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Gambar 2. Dendrogram kemiripan komunitas kumbang
koprofagus pada berbagai tipe habitat berdasarkan indeks jarak
Bray-Curtis dengan menggunakan metode Unweighted
Pairgroup Method (UPGMA)
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Gambar 3. Persentase jumlah spesies (a) dan jumlah individu
(b) kumbang koprofagus berukuran besar pada setiap habitat.
B = kumbang berukuran besar, K= kumbang berukuran kecil

KESIMPULAN
Perubahan struktur vegetasi pada beberapa tipe habitat
di pinggiran Taman Nasional Lore Lindu menyebabkan
perubahan komposisi spesies kumbang koprofagus.
Kekayaan spesies dan kelimpahan kumbang koprofagus
terutama dari kelompok yang berukuran besar mengalami
penurunan dari hutan alami ke daerah terbuka. Sistem
agroforestri kakao mampu mempertahankan lebih dari 80 %
dari keseluruhan spesies kumbang koprofagus yang
menghuni hutan alami. Komposisi spesies kumbang
koprofagus terkait erat dengan struktur vegetasi dan iklim
mikro pada setiap tipe habitat terutama dengan jumlah
spesies pohon, tingkat penutupan vegetasi dan temperatur
udara.
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ABSTRACT
The flowering biology of Hoya lacunose Bl. (Asclepiadaceae) has been observed in the Bogor Botanical Garden for 12 months (March 2004
- February 2005). The flower was produced continuously by the adult plant except in May and June, while the peak number of flower was
o
o
on November. The flowering initiation was supposed triggered by the fluctuation to the minimum point on daily temperature (27 C to 25 C),
o
o
temperature gap (8 C to 3 C), light intensity (10.6 to 2.5 MJ/m2/day), and fluctuation to the maximum point on humidity (72% to 85%) on
one day followed by the normal condition afterwards. The duration of the flowering process takes 4-5 weeks, while the fruiting process
takes 4-6 weeks.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Flowering Biology, Hoya lacunosa Bl. (Asclepiadaceae).

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki banyak jenis tanaman berbunga
yang belum dikenal dan berpotensi untuk dibudidayakan.
Salah satunya adalah marga Hoya dari famili
Asclepiadaceae. Hoya termasuk tumbuhan tropis, terutama
di dataran rendah.
Hoya termasuk tumbuhan epifit
merambat. Penyebarannya meliputi Nepal, India bagian
Selatan, Cina bagian Selatan, Jepang bagian Tenggara,
Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Indonesia,
Papua Nugini, Kepulauan Samoa, dan Australia bagian
Utara (Burton, 1992). Kawasan Malesia yang mencakup
Indonesia, Malaysia, Philipina, dan Papua Nugini memiliki
keanekaragaman Hoya terbesar (Goyder, 1990; Kleijn dan
van Donkelaar, 2001).
Hoya memiliki keindahan bunga yang khas dengan
bentuk dan warna yang beraekaragam dan menarik serta
aroma yang harum. Marga Hoya memiliki bunga majemuk
yang tersusun dalam tandan. Perhiasan bunga Hoya
tersusun atas kelopak, mahkota dan korona yang masingmasing berjumlah lima. Korona adalah mahkota tambahan
yang merupakan ciri khas tanaman marga Hoya. Organ
reproduktif bunga Hoya terdiri atas putik dan benang sari
yang tersusun dalam satu badan bunga yang disebut
gynostemium. Stigma melebar berbentuk persegi lima dan
terletak di tengah korona. Benang sari memadat
membentuk struktur yang disebut pollinia. Setiap kuntum
terdiri atas 5 pasang pollinia. Struktur pollinia terdiri dari
korpuskulum yaitu alat melekatnya badan sari pada
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masing-masing sudut kepala gynostemium dan translator
apparatus yaitu tangkai sari yang menghubungkan setiap
pasang pollinia (Rahayu 2001a).
Salah satu jenis Hoya adalah H. lacunosa Blume. H.
lacunosa tersebar di Jawa, Sumatera, Semenanjung
Malaysia, Thailand, dan India (Rahayu, 2001b; Hoffmann et
al., 2002). Hoya lacunosa merupakan salah satu jenis Hoya
yang paling difavoritkan para penggemar di Amerika
Serikat, karena memiliki bunga yang harum dan jumlah
bunga yang banyak (Crews, 1992). Jenis ini masih belum
banyak diketahui aspek biologinya, terutama dalam hal
reproduksi dan pembungaan. Kajian biologi pembungaan
sangat diperlukan dalam usaha budidaya sebagai tanaman
hias maupun dalam rangka konservasi. Pengetahuan
terhadap biologi pembungaan dapat mencerminkan tingkat
mudah atau sulitnya reproduksi tumbuhan di alam yang
dapat pula mencerminkan perkembangan populasinya. Hal
ini akan sangat berguna dalam konservasi tumbuhan
tersebut, terlebih jenis-jenis Hoya merupakan tumbuhan
epifit yang keberadaannya tergantung dari keberadaan
pohon tumpangan.
Pembungaan suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor
internal, seperti genetik, hormon, dan nutrisi, dan faktor
eksternal (lingkungan), seperti air, cahaya dan suhu.
Perubahan lingkungan tersebut dapat mengubah respon
pembungaan suatu tanaman (Darjanto dan Satifah, 1990).
Setiap spesies tanaman dapat mempunyai respon yang
berbeda terhadap lingkungan untuk berbunga (Thomas,
1993).
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari fenologi dan
perkembangan bunga H. lacunosa Bl. serta kondisi
lingkungan yang mempengaruhinya.
Kajian biologi
pembungaan H. lacunosa Bl. ini diharapkan dapat
memberikan informasi yang berguna untuk usaha budidaya
maupun konservasinya.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada Maret 2004 sampai dengan
Februari 2005 di Kebun Raya Bogor (KRB) dan
Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Metode yang
digunakan adalah pengamatan terhadap H. lacunosa yang
tumbuh spontan di KRB. Tumbuhan yang diamati sebanyak
tiga rumpun yang tumbuh pada vak (lokasi) dan pohon
tumpangan yang berbeda – beda yaitu :
i. Vak XIII B yang menumpang pada pohon kelapa sawit
(Elaeis guineensis Jacq.) dan berumur sekitar 7-10
tahun
ii. Vak XI D yang menumpang pada pohon mahoni
(Swietenia mahagoni (L.) Jacq.) dan berumur sekitar 5
tahun
iii. Vak XVI A yang menumpang pada pohon angsana
(Pterocarpus indicus Willd.) dan berumur sekitar 2
tahun.
Pengambilan data jumlah bunga difokuskan pada
tumbuhan di vak XIII B yang menumpang pada pohon
kelapa sawit (E. guineensis Jacq.), yang memproduksi
bunga secara kontinyu, dengan pertimbangan umur
tanaman tersebut yang sudah cukup tua dan posisi
tanaman yang mudah diamati secara detail.
Pengamatan morfologi bunga secara mikroskopik dan
makroskopik.
Pengamatan mikroskopik morfologi bunga meliputi:
letak dan bentuk putik, letak dan bentuk pollinia, serta letak
bakal buah. Pengamatan makroskopik morfologi bunga
meliputi warna dan bentuk bagian bunga seperti tandan
bunga, tangkai bunga, kelopak, mahkota, dan korona.
Pengamatan perkembangan dan fenologi pembungaan
serta pembuahan.
Perkembangan bunga diamati dari mulai tumbuh calon
kuncup, kuncup, mekar sempurna, hingga gugur atau
terjadi pembuahan. Perkembangan tersebut dicirikan
dengan perubahan bentuk dan ukuran bagian bunga.
Diamati pula jumlah tangkai bunga per tandan.
Pengamatan fenologi bunga meliputi waktu bunga mekar,
lama bunga mekar, dan jumlah bunga mekar setiap
bulannya. Kedua pengamatan ini dilakukan setiap hari.
Perkembangan pembuahan diamati mulai gugurnya
mahkota, korona, dan kepala putik, yang merupakan ciri
telah terjadinya penyerbukan. Pengamatan
fenologi
pembuahan
meliputi
waktu
pembuahan,
lama
perkembangan buah, dan jumlah buah yang dihasilkan
selama pembungaan.
Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap
pembungaan
Pengamatan ini meliputi pengambilan data iklim yaitu
intensitas cahaya, suhu udara, kelembaban, kecepatan
angin, dan curah hujan (data sekunder dari Stasiun
Klimatologi IPB) dan pengamatan pengaruh iklim tersebut
terhadap pembungaan H. lacunosa Bl.. Pengamatan
serangga pengunjung siang hari juga dilakukan untuk
melihat adanya kemungkinan penyerbukan pada siang hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN
H. lacunosa memiliki bunga majemuk dalam tandan
payung mendatar. Tangkai tandan langsing, hijau dan

panjangnya 30-80 mm. Jumlah bunga 10-20 kuntum.
Panjang gantilan 5-18 mm. Tangkai bunga bagian dalam
lebih pendek daripada bagian luar. Kelopak bunga
berukuran kecil dan tidak tampak karena tertutup mahkota
bunga. Mahkota bunga 5, ujung lancip yang menggulung ke
luar, permukaan berambut banyak, putih, diameter 4-7 mm.
Mahkota tambahan (korona) 5, membentuk bintang, padat
berlilin, bagian pangkal maupun ujung lancip (Gambar 1.a,
1.d). Putik dan benangsari menyatu dalam badan
gynostegium yang terletak di tengah korona (Gambar
1.b.,1.e.). Benang sari memadat membentuk polinia
(Gambar 1.c., 1.f.) yang terletak pada kelima sudut
gynostegia, masing-masing satu pasang.
Perkembangan dan fenologi bunga
Menurut Arteca (1995), secara umum tahapan
perkembangan reproduktif tanaman terdiri atas:
Tahap i
: Inisiasi bunga; dimana terjadi perubahan
fisiologi internal dalam meristem sebelum
terjadi perubahan morfologi
Tahap ii
: Pembentukan bunga yang merupakan
inisiasi / awal bagian bunga yang terlihat.
Tahap iii
: Perkembangan bunga, yaitu diferensiasi
struktur bunga mulai dari pembentukan
bunga hingga mekar (anthesis).
Syarat terjadinya pembungaan pada suatu tumbuhan
tergantung pada beberapa hal yaitu kemampuan
fisiologis (telah melewati masa juvenil) serta kontrol
pembungaan yang dikendalikan oleh beberapa struktur
gen (Blázquez, 2000). Pada tanaman Arabidopsis, gengen pengatur pembungaan dipengaruhi oleh beberapa
faktor lingkungan seperti kualitas cahaya, suhu, hara
(sukrosa) dan giberelin yang saling berintegrasi dalam
mengatur kontrol pembungaan (Komeda, 2004). Proses
organogenesis yang melibatkan perubahan pucuk dari
organ
vegetatif
menjadi
organ
generatif
juga
membutuhkan kontrol gen tersendiri melalui mekanisme
sistem sinyal bersamaan dengan inisiasi pembungaan
(Fletcher, 2002).
Pengamatan tahap pembungaan H. lacunosa ini
hanya meliputi tahap pembentukan dan perkembangan
bunga, sedangkan pada tahap inisiasi tidak dapat
dideteksi secara morfologis. Pembentukan bunga H.
lacunosa diawali dengan terlihatnya calon kuncup bunga
berwarna hijau pada ujung tandan. Kuncup-kuncup
tersebut berbentuk bulat kecil berwarna hijau dan
awalnya belum memiliki tangkai. Setelah dua minggu
mulai terlihat pertumbuhan tangkai bunga, berjumlah 2427 tangkai per tandan. Tangkai akan semakin panjang
seiring dengan perubahan bentuk kuncup yang semakin
pipih bersegi lima dan berwarna semakin muda. Bunga
akan mekar setelah panjang tangkai bunga mencapai
panjang 16-18 mm dan diameter kuncup 4-7 mm serta
berwana putih pucat (Tabel 1).
Tabel 1. Lama dan fase pembungaan dan pembuahan Hoya
lacunosa Bl.
Fase Pertumbuhan
Waktu
Pembungaan :
a. Kuncup bulat
b. Kuncup pipih Hijau
c. Kuncup pipih putih pucat
d. Mekar

14 – 21 hari
5 – 7 hari
4– 5 hari
3 – 4 hari

Pembuahan
a. Calon buah
b. Pertumbuhan buah

2 – 4 hari
3– 4 minggu

RAHAYU, dkk – Biologi bunga picis Hoya lacunosa Bl.
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Gambar 1. Bunga Hoya lacunosa Blume; a.&d. bunga Hoya lacunosa Blume, b. & e. Irisan tengah, bunga tampak samping; c & f.
sepasang polinia
Tabel 2. Rata-rata suhu, curah hujan, kelebaban, jumlah bunga dan buah H. lacunosa 2004-2005
Bulan
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
0
T ( C)
27,1
27,7
27,6
26,7
26,6
X (slsh T)
7.1
8.1
7.6
8.0
7.4
RH (%)
78
72
76,2
72
75,9
CH (mm)
307,5
418,7
367
83
178,8
BHH
19
18
15
6
13
IC (MJ/m2/hr)
9,28
11,19
10,36
10,61
9,94
Jml.Bunga
75
50
30
(tangkai)
Jml.Buah
Keterangan : T = rata – rata suhu; X = selisih suhu max – min; RH
intensitas cahaya; JB = jumlah bunga; JB = jumlah buah
Sumber: Stasiun Klimatologi Kampus IPB Baranangsiang, Bogor

Lamanya pembungaan H. lacunosa mulai dari tahap
pembentukan bunga hingga anthesis sekitar 4 – 5 minggu.
Bunga mekar pada sore hari sekitar pukul 15.00–18.00 WIB
dan mulai mengeluarkan aroma yang harum serta cairan
nektar berwarna bening. Keharuman bunga akan berkurang
pada siang hari dan menghilang setelah lebih dari tiga hari.
Cairan nektar hanya disekresikan oleh bunga selama
empat hari dan cairan ini biasanya terlihat seperti titik
embun di bawah korona pada pagi hari atau sore hari.
Menurut Percival (1969), jumlah sekresi nektar berkurang
dengan bertambahnya usia bunga. Bunga mekar selama 3
– 4 hari kemudian layu, ditandai dengan tangkai bunga
yang menguning dan mahkota bagian bawah akan terlihat
renggang. Setelah itu akan tumbuh lagi kuncup bunga baru
pada ujung tandan bunga. Jika tidak tumbuh kuncup baru,
maka ujung tandan bunga akan mengering.
Bunga yang mengalami penyerbukan ditandai dengan
luruhnya mahkota, korona, dan kepala putik. Tangkai
bunga, kelopak dan bakal buah tetap menempel pada ujung

Agust
26,8
9.2
71,9
55,9
5
11,75

Sept
26,4
8.5
73,1
413,7
21
11,97

Okt
27,8
9.2
70,4
327,9
13
13,28

70

130

180

Nov
27,6
7,8
77,7
400,8
17
14.28

Des
26,6
6,1
80,5
517,9
21
7,69

Jan
25,8
5,2
84,3
485
21
8,96

Feb
26,2
6,4
83,6
547,2
26
7,68

250

175

20

10

1
1
2
= kelembaban; CH= curah hujan; BHH = banyak hari hujan;IC =

tandan. Pembuahan diawali dengan menebalnya tangkai
bunga dan kelopak yang menutupi bakal buah, kemudian
akan membesar dan bertambah panjang, berwarna hijau
dengan bintik-bintik coklat. Buah yang masak dan siap
pecah berwarna hijau kekuningan dan panjangnya 6-8 cm.
Lama perkembangan buah mulai dari penyerbukan hingga
buah pecah sekitar 4-6 minggu. Jika terdapat dua bakal
buah dalam satu tangkai, maka perkembangan salah satu
bakal buahnya akan terhambat.
Berdasarkan hasil pengamatan, H. lacunosa dapat
tumbuh dan menghasilkan bunga pada kisaran suhu 25,80
27,8 C, kelembaban 70-84 %, intensitas cahaya 9,28-14,28
MJ/m2/hari dan curah hujan 56- 550 mm (Tabel 2).
Faktor lingkungan yang mempengaruhi pembungaan dan
pembuahan
H. lacunosa dapat berbunga sepanjang tahun dengan
bulan tidak berbunga pada bulan Mei dan Juni. Tabel 2.
menunjukkan jumlah tandan yang mekar, sedangkan tandan
yang masih kuncup tidak dihitung. Pada pertengahan bulan
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Juni mulai terjadi pembentukan tandan dan kuncup bunga
baru yang mekar pada bulan Juli. Jumlah bunga meningkat
pada setiap bulannya hingga mencapai jumlah maksimal pada
bulan Nopember, kemudian diikuti dengan penurunan jumlah
bunga pada bulan sesudahnya hingga bulan Pebruari (Tabel
2, Gambar 2). Keadaan ini mengindikasikan bahwa inisiasi
bunga dapat terjadi pada awal bulan Juni (setelah tanggal 10
Juni), dimana terjadi perubahan lingkungan yang cukup
drastis. Pada tanggal 10 Juni, terjadi kondisi minimum pada
o
o
suhu harian rata-rata (27 C menjadi 25 C), sesisih suhu harian
o
o
(rata-rata 8 C menjadi 3 C), dan intensitas cahaya (rata-rata
10,6 MJ/m2/hr menjadi 2,5 MJ/m2/hr) diikuti kondisi
maksimum kelembaban udara (rata-rata 72% menjadi 85%).
Keesokan hari dan seterusnya kondisi lingkungan kembali
normal (Gambar 3).
Perkembangan bunga dari kuncup hingga mekar juga
dipengaruhi oleh lingkungan. Air hujan dapat menyebabkan
kuncup bunga membusuk sebelum mekar. Selain pengaruh
lingkungan, ritme pembungaan ini mungkin juga disebabkan
ketersediaan dan pemulihan energi serta sumber lain yang
digunakan dalam proses pembungaan (Tyler, 2001).

Gambar 2 Ritme produksi bunga H. lacunosa dari Maret 2004
hingga Februari 2005.

Gambar 3. Suhu rata–rata,selisih suhu, radiasi surya, kelembaban
dan curah hujan harian bl. Juni 2004

Gambar 4. Hubungan antara suhu, selisih suhu maksimumminimum dan intensitas cahaya dengan pembungaan Hoya
lacunosa

Gambar 5. Hubungan antara kelembaban dan curah hujan
dengan pembungaan

Cahaya dan suhu merupakan faktor penting yang
mempengaruhi perkembangan reproduktif suatu tanaman.
Fotoperiode dan vernalisasi merupakan contoh respon
langsung tanaman terhadap cahaya dan suhu dalam
proses
pembungaan
yang
menghasilkan
induksi
pembungaan melalui mekanisme sinyal transduksi yaitu
penerimaan sinyal cahaya oleh daun atau sinyal suhu
rendah oleh kuncup apical yang ditransmisikan ke daerah
apek (pucuk) sehingga merangsang terjadinya perubahan
ekspresi gen atau transisi pembungaan pada daerah
tersebut (Lumsden, 1993). Selain itu, cahaya dan suhu juga
merupakan faktor penting dalam proses fotosintesis dan
produksi bunga suatu tanaman terkait dengan produksi
serta pemanfaatan karbohidrat yang dihasilkan dari proses
fotosintesis (Priestley,1978). H. lacunosa merupakan salah
satu jenis tanaman CAM (Yusnaeni, 2002). Menurut LĦttge
(2004), cahaya mempunyai fungsi yang penting sebagai
sumber energi fotosintesis bagi tanaman CAM. Selain
mempengaruhi inisiasi dan pembentukan bunga, cahaya
juga mempengaruhi pola penyebaran bunga H. lacunosa,
terlihat dari bagian tanaman yang tidak terhalang naungan
lebih banyak menghasilkan bunga dibandingkan bagian
tanaman yang berada di bawah naungan. Menurut Darjanto
dan Satifah (1990), pada umumnya tanaman yang
mendapatkan cahaya lebih banyak dalam pertumbuhannya
akan lebih mudah berbunga daripada tanaman yang
kekurangan cahaya dan setiap jenis tanaman mempunyai
kebutuhan cahaya yang berbeda agar dapat berbunga
secara normal.

KESIMPULAN
H. lacunosa dapat tumbuh dan menghasilkan bunga
0
pada kisaran rata-rata suhu 26,4-27,8 C, kelembaban 7084%, intensitas cahaya 9,28-13,28 MJ/m2/hari dan curah
hujan 55-550 mm di Kebun Raya Bogor. Pembungaan
pada tumbuhan dewasa berlangsung hampir sepanjang
tahun diseling dua bulan. Pada tahun 2004, bulan tidak
berbunga adalah Mei dan Juni, dan jumlah bunga
terbanyak terjadi pada bulan Nopember. Inisiasi bunga
diduga dipengaruhi perubahan lingkungan yang cukup
drastis yaitu kondisi minimum pada suhu harian rata-rata
o
o
(rata-rata 27 C menjadi 25 C), selisih suhu harian (rata-rata
o
o
8 C menjadi 3 C), dan intensitas cahaya (rata-rata 10,6
MJ/m2/hr menjadi 2,5 MJ/m2/hr) diikuti kondisi maksimum
kelembaban udara (rata-rata 72% menjadi 85%). Lama
perkembangan dari tahap pembentukan bunga hingga
anthesis sekitar 4-5 minggu dan lama perkembangan buah
mulai dari penyerbukan hingga buah pecah sekitar 4-6
minggu.
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ABSTRACT
Spore production of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) was usually carried out in pot culture with sorghum and P. phaseoloides. as host
plants. Host plant, genotype of AMF, and growth container are important factors for AMF spores production. The objectives of this research
were to observe (i) the effect of growth container, AMF species, and host plants on spore production of G. margarita and A. tuberculata,
(ii) the effect of those combinations on spore productions, and (iii) the compatibility of host plant-AMF interaction on spore production.
The experiment was conducted in green house condition, G. margarita and A. tuberculata were cultured in Petri dish and colored glass
plastic pot containing zeolith as a carrier with sorghum and P. phaseoloides, as host plants. Completely Randomized Design with Factorial
2x2x2x5 was used in this experiment. The results showed that spore production increased in line with the increase of host plant age. The
highest spore number was obtained from G. margarita with P. phaseoloides as host plant producing 155 spores/50 g inoculum, on the other
hand spore production of A. tuberculata with P. phaseoloides as host was 161 spores/50 g inoculum. The average root infection occurred
in 5 month old host plant i.e. around 90 % in 5-month-old host plant. The best container for inoculum production is the coloured plastic pot,
however Petri dish considered as the best growth container for producing uniform spores and the contamination of other spores could be
inhibited. Based on the result It could be concluded that sorghum and P. phaseoloides, can be further developed as host plants for mass
production of Gigaspora margarita and Acaulospora tuberculata spores.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Pueraria phaseoloides, sorghum, Gigaspora margarita, Acaulospora tuberculata, pot culture, AMF production.

PENDAHULUAN
Hal penting untuk diperhatikan dalam perbanyakan
inokulum adalah inang kompatibel, tempat tumbuh, dan
lingkungan. Hal tersebut penting dipertimbangkan karena
cendawan mikorhiza arbuskula (CMA) bersifat obligat, dan
kebutuhan masing-masing CMA terhadap faktor tersebut
tidak selalu sama. Menurut Bagyaraj (1992) perbanyakan
inokulum harus mempunyai daya infektivitas dan efektivitas
tinggi, kolonisasi akar inang cepat dan menghasilkan spora
banyak. CMA tidak memilih inang spesifik, semua tanaman
berpotensi terinfeksi, namun tingkat infektivitas dan
efektivitas berbeda setiap asosiasi inang dan CMA. Bakhtiar
(2002) menyatakan bahwa meskipun CMA menginfeksi
dan mengkolonisasi akar berbagai spesies tanaman, namun
ada yang lebih disukai dengan memperlihatkan respon
kolonisasi akar maksimum.
Spora merupakan inokulum utama CMA, namun akar
bermikorhiza dan ekstraradikal hifa dapat digunakan sebagai
inokulum (Smith & Read 1997). Tidak semua CMA mampu
menggunakan tiga jenis inokulum tersebut, tergantung
perbedaan siklus hidup dan lingkungan. Klironomos & Hart
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(2002) menyatakan bahwa inokulum Gigaspora berupa
spora, sedang inokulum Acaulospora dan Glomus berupa
spora, akar bermikorhiza dan ekstraradikal hifa.
Widiastuti (2004) menyatakan bahwa perbanyakan CMA
indigenous (setempat) di bawah tegakan kelapa sawit
menggunakan tanaman inang P. phaseoloides,
dan
sorghum. Perbanyakan spora
menggunakan sorghum
memperlihatkan hasil lebih rendah bila dibandingkan dengan
inang
P.
phaseoloides.
Namun
pada
trapping
(memperbanyak inokulum dari lapang) menggunakan kedua
inang tersebut menunjukkan hasil yang sama. Fenomena
tersebut menunjukkan bahwa kedua inang kompatibel untuk
perbanyakan CMA dari tegakan kelapa sawit secara in vivo
(konvensional).
Persediaan energi untuk pertumbuhan CMA diperoleh
dari hasil fotosintat tanaman. Manfaat yang diperoleh
tumbuhan tergantung kedua simbion tersebut (tanaman dan
CMA), dan karakteristik lingkungan (Bever 2002, Heijden
2002). Pemanfaatan CMA untuk pertanian dan perkebunan
berkembang pesat, oleh sebab itu CMA perlu dikembangkan
dan diperbanyak secara masal. Kolonisasi dan sporulasi
merupakan hal penting dalam perbanyakan inokulum CMA.
Banyak faktor berpengaruh terhadap kondisi tersebut, salah
satunya adalah lama waktu inkubasi (Vaast & Zasoski 1991).
Abbot & Gazey (1994) melaporkan bahwa faktor dormansi,
tingkat kematangan spora, kelembapan dan inokulum
berpengaruh
terhadap
kolonisasi.
Hasil
tersebut
menunjukkan bahwa secara tidak langsung, tempat tumbuh
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merupakan salah satu faktor berpengaruh terhadap
kolonisasi dan sporulasi CMA.
Bakhtiar (2002) menyatakan bahwa pemilihan inang
kultur pot sangat berpengaruh terhadap sporulasi, dan infeksi
akar. Pertimbangan utama untuk memilih inang adalah
tanaman yang toleran terhadap lingkungan rumah kaca.
CMA tidak memilih inang spesifik, tetapi CMA mampu
bersimbiosis terhadap sebagian besar tanaman, bahkan ada
yang menyatakan 90 % CMA bersimbiosis dengan akar
tanaman
termasuk
Angiospermae,
Gymnospermae,
Pteridophyta dan Briophyta (Varma & Hock 1998). Namun
daya infeksi, serta efektivitas berbeda pada setiap inang.
Hanya inang yang disukai CMA, memberi tanggapan
simbiotik dan kolonisasi maksimal (Bagyaraj 1992).
Beberapa inang sering digunakan untuk perbanyakan
inokulum, di antaranya adalah sorghum, jewawut, kacangkacangan, jagung, asparagus dan kapas (Menge 1984).
Menurut Diop et al. (1994), spora dan propagul (akar
berkoloni) merupakan material efektif sebagai inokulum.
Selain itu akar tanaman mempengaruhi fisiologi CMA.
Pemilihan inokulum dan tanaman inang merupakan kunci
sukses dalam sistem kerjasama kedua organisme tersebut.
Buce et al. (2000) menyatakan bahwa CMA mampu
berkecambah secara spontan tanpa kehadiran inang, namun
memutus langkah perkembangan, pertumbuhan dan
berkolonisasi. Kolonisasi merupakan bentuk awal proses
simbiosis terhadap akar tanaman inang. Pada umumnya
sumber inokulum kultur aksenik CMA in vivo diperoleh dari
kultur pot. Menurut Fortin et al. (2002), perbanyakan spora
kultur pot digunakan sebagai sumber spora, selanjutnya
disterilkan dan digunakan sebagai sumber inokulum steril
untuk perkembangan dan perbanyakan CMA kultur aksenik
secara in vitro.
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaruh
interaksi faktor tempat tumbuh, jenis CMA dan tanaman
inang, shorgum dan P. phaseoloides, (2) jenis tanaman
simbion yang kompatibel untuk perbanyakan inokulum G.
margarita dan A. tuberculata, (3) pengaruh tempat tumbuh
terhadap perkembangan G. margarita dan A. tuberculata
(4) pengaruh lama waktu inkubasi terhadap perbanyakan
inokulum G. margarita dan A. tuberculata terbaik di rumah
kaca.

BAHAN DAN METODE
Pelaksanaan penelitian di laboratorium dan di rumah kaca
Biomolekuler dan Rekayasa Genetik,
Balai Penelitian
Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI) dari bulan
Oktober 2003 –Juli 2004. Penelitian terdiri beberapa tahap,
yaitu, (1) pengaruh interaksi tempat tumbuh, jenis CMA dan
tanaman inang, (2) penyediaan inokulum G. margarita dan A.
tuberculata, (3) inokulasi G. margarita dan A. tuberculata pada
tanaman inang.
Rancangan percobaan digunakan Rancangan Acak
Lengkap dengan faktorial lima ulangan, 2x2x2x5. Faktor
pertama adalah tempat tumbuh tanaman inang terdiri dua
macam, yaitu cawan Petri plastik dan gelas plastik berwarna.
Faktor kedua adalah jenis inokulum, yaitu G. margarita dan A.
tuberculata. Faktor ketiga adalah jenis inang, yaitu sorghum
dan P. phaseoloides, dengan ulangan lima kali. Analisis data
hasil penelitian dengan ANOVA, sedang simpulan diambil
berdasarkan uji F. Apabila hasil uji F tersebut menunjukkan
beda nyata atau beda sangat nyata antar perlakuan, maka
pengujian dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan
(DMRT) tingkat kepercayaan 95 % (P< 0,05).
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Pengaruh interaksi tempat tumbuh, jenis CMA dan inang
Tanaman inang yang digunakan adalah sorghum dan P.
phaseoloides, jenis CMA G. margarita dari koleksi laboratorium
Mikrobiologi dan Bioproses BPBPI di Bogor dan A. tuberculata
diperoleh dari
PT. Inagro Parung. Perbanyakan CMA
dilakukan subkultur menggunakan inang P. phaseoloides, dan
sorghum ditumbuhkan di dalam gelas plastik warna dan
cawan Petri plastik di rumah kaca.
Benih tanaman dicuci, dan diseleksi, selanjutnya benih
direndam dalam air, benih yang terapung dibuang, dan benih
yang tenggelam direndam akuades steril selama 5 jam.
Selanjutnya benih disterilkan dengan NaOCl2 1,56 % (Bayclin
30 %) selama 10 menit, dicuci air mengalir, direndam fungisida
selama 5 menit, dicuci dengan akuades steril, dan direndam
selama 5 jam. Benih steril selanjutnya dikecambahkan di kotak
mika transparan. Benih yang berkecambah dan tumbuh dua
daun, ditanam pada cawan Petri plastik dan gelas plastik
warna yang berisi medium zeolit, sebagai perlakuan, dan
diinokulasi dengan CMA uji.
Penyediaan inokulum G. margarita dan A. tuberculata
Penyaringan CMA menggunakan metode tuang saring
basah (Pacioni 1992), dan dilanjutkan metode sentrifugasi
(Brundrett et al. 1994). Zeolit dihomogenkan, diambil sampel
50 g media, diaduk dalam air 200–300 ml, kemudian disaring
dengan satu set saringan secara berurutan dari atas ke
bawah paling besar berukuran 1000 µm, 250 µm dan 45 µm.
Partikel tertinggal pada saringan berukuran 250 dan 45 ȝm
disentrifus berkecepatan 2.000-2.500 rpm selama 5 menit.
Supernatan dibuang, tabung diisi larutan gula 50 %,
disentrifugasi kecepatan dan waktu yang sama. Lapisan
antara gula dan air diambil dituang dalam saringan berukuran
45 ȝm, selanjutnya dicuci air mengalir sampai larutan gula
hilang, CMA siap digunakan sebagai inokulum.
Inokulasi G. margarita dan A. tuberculata pada tanaman inang
Sebelum spora G. margarita
dan A. tuberculata
digunakan, diseleksi berdasarkan bentuk, ukuran dan warna
spora seragam. Tempat tumbuh tanaman inang berupa cawan
Petri diisi 150 g zeolit, sedang tempat tumbuh gelas plastik
berwarna diisi 250 g zeolit. Cawan Petri diberi lubang
berdiameter 2 cm tepat di bagian tengah berfungsi tempat
keluar tanaman inang sehingga dapat tumbuh dengan baik.
Untuk tempat tumbuh gelas berwarna diberi lima buah lubang
di bagian bawah berfungsi untuk penyerapan air.
Kecambah tanaman inang ditanam pada cawan Petri
plastik dan diinokulasi CMA, selanjutnya ditutup dan diikat
lakban agar cawan Petri plastik tidak terbuka. Ujung akar
lateral tanaman inang diinokulasi G. margarita dan A .
tuberculata, masing-masing sebanyak 10 spora untuk cawan
Petri plastik dan 20 spora untuk gelas plastik warna.
Selanjutnya masing-masing perlakuan disusun dalam bak diisi
air. Penyiraman dilakukan dengan menambahkan air
sebanyak 1 l ke dalam setiap bak setiap 2 hari dan dibiarkan
selama 45 hari tanpa pemupukan (stress). Setelah kultur
berumur lebih 45 hari dilakukan pemupukan setiap minggu
dengan hiponeks merah sebanyak 1,5 g/l.
Pengaruh perlakuan diukur pada tanaman berumur 3, 4
dan 5 bulan setelah tanam. Pengumpulan data tanaman
berumur 4 bulan dilakukan dengan memetik daun tua. Sedang
pengumpulan data tanaman umur 5 bulan, 15 hari sebelum
dipanen, bagian atas tanaman dipangkas dan disisakan 5-10
cm dari permukaan media, kemudian air dikeringkan. Peubah
diamati adalah biomasa tanaman, nisbah pucuk akar, jumlah
spora dan persentase infeksi akar, serta perubahan struktur
CMA pada akar secara histologi menggunakan metode Koske
& Gema (1989) dalam Ezawa et al. (2002 dengan modifikasi
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lama waktu. Penghitungan spora, dilakukan melalui teknik
tuang saring menurut Pacioni (1992), dilanjutkan metode
sentrifugasi sebanyak 50 g medium (Brundrett et al. 1994).
Hasil saringan dituang ke dalam cawan Petri, kemudian
dihitung di bawah mikroskop binokuler.

plastik warna, umur 5 bulan tidak berbeda nyata. Infeksi akar
tanaman terendah pada tanaman sorghum diinokulasi G.
margarita, dan dikultur cawan Petri plastik umur 3 bulan.
Berdasar hasil yang diperoleh ternyata umur pengamatan
berpengaruh terhadap semua peubah dan menunjukkan
peningkatan nyata.
Biomasa Tanaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh interaksi tempat tumbuh, jenis CMA dan tanaman
inang
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaruh
tempat tumbuh, jenis inang, dan jenis CMA berbeda nyata
terhadap peubah biomasa, nisbah pucuk akar, jumlah spora
dan infeksi akar. Biomasa tertinggi diperoleh tanaman inang
sorghum ditanam pada gelas plastik berwarna, baik
diinokulasi G. margarita maupun A. tuberculata, dan
meningkat dengan bertambahnya umur tanaman. Nisbah
pucuk akar menunjukkan keseimbangan pertumbuhan
dimulai umur tanaman 4–5 bulan, sedang nisbah pucuk akar
tertinggi umur 3 bulan pada tanaman P. phaseoloides,
diinokulasi A. tuberculata. Jumlah spora dan persentase
infeksi akar menunjukkan peningkatan, sejalan dengan
meningkatnya umur tanaman inang. Jumlah spora jenis G.
margarita dan A. tuberculata tertinggi diperoleh inang P.
phaseoloides. dikultur gelas plastik warna, umur 5 bulan
setelah tanam, demikian pula hasil infeksi akar. (Gambar 1 A,
B, C dan D)
Pengaruh faktor tempat tumbuh menunjukkan perbedaan
yang nyata pada masing masing peubah umur 3, 4 dan 5
bulan, kecuali nisbah pucuk akar dan infeksi akar umur
tanaman 5 bulan. Biomasa, jumlah spora dan infeksi akar
meningkat sejalan meningkatnya umur tanaman. Sedang
nisbah pucuk akar menunjukkan pertumbuhan seimbang
dengan meningkatnya umur tanaman. Jenis CMA dan
tanaman menunjukkan kecenderungan yang sama pengaruh
masing-masing faktor terhadap semua peubah yang diamati
(Gambar 1; 3.2; 3.3, A,B,C dan D)
Hasil analisis interaksi pengaruh tempat tumbuh cawan
Petri plastik dan gelas plastik terhadap peubah (Biomassa,
nisbah pucuk akar, jumlah spora dan persentase infeksi
akar) menunjukkan perbedaan yang nyata, pada umur 3, 4
dan
5 bulan setelah tanam (Tabel 1.). Jenis CMA
berpengaruh nyata terhadap biomasa tanaman, nilai nisbah
pucuk akar, jumlah spora dan persentase infeksi akar umur
3, 4 dan 5 bulan setelah tanam, kecuali infeksi akar umur 5
bulan setelah tanam (Tabel 1). Jenis inang sorghum dan P.
phaseoloides,
berpengaruh nyata terhadap biomasa
tanaman, nilai nisbah akar pucuk, jumlah spora, kecuali
persentase infeksi akar umur 4 dan 5 bulan setelah tanaman
(Tabel 1).
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa biomasa
tanaman tertinggi adalah sorghum dikultur pada gelas plastik
warna, diinokulasi A. tuberculata, umur 5 bulan. Sedang nilai
terendah adalah tanaman P. phaseoloides, dikultur pada
cawan Petri plastik, diinokulasi G. margarita, umur 3 bulan.
Nisbah pucuk akar tertinggi pada
P. phaseoloides,
diinokulasi A. tuberculata, dikultur pada gelas plastik warna
umur 3 bulan setelah tanam, dan terendah pada P.
phaseoloides, diinokulasi G. margarita umur 3 bulan. Jumlah
spora tertinggi pada tanaman P. phaseoloides, diinokulasi A.
tuberculata, dikultur pada gelas plastik umur 5 bulan setelah
tanam. Jumlah spora terendah pada tanaman sorghum,
diinokulasi G. margarita, dikultur pada cawan Petri plastik
umur 3 bulan. Infeksi akar tanaman sorghum dan P.
phaseoloides, yang diinokulasi A. tuberculata, dikultur gelas
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Gambar 1. Pengaruh jenis tempat tumbuh terhadap Biomasa,
Nisbah pucuk akar, Jumlah spora dan Infeksi akar umur 3, 4 dan 5
bulan setelah tanam
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Gambar 2. Pengaruh G. margarita dan A. tuberculata
terhadap Biomasa, Nisbah pucuk akar, Jumlah spora dan
Infeksi akar umur 3, 4 dan 5 bulan setelah tanam.

Gambar 3. Pengaruh jenis tanaman inang Sorghum dan
P. phaseoloides terhadap Biomasa, Nisbah pucuk akar,
Jumlah spora dan Infeksi akar umur 3, 4 dan 5 bulan
setelah tanam

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan
bahwa biomasa tanaman tertinggi adalah tanaman
sorghum dengan inokulan G. margarita dikultur pada gelas
plastik berwarna umur 5 bulan, sedang nilai terendah pada
tanaman P. phaseoloides dengan inokulan G. margarita

yang dikultur pada cawan Petri plastik umur 3 bulan.
Jumlah spora tertinggi diperoleh dari tanaman P.
phaseoloides dengan inokulan G. margarita dikultur pada
gelas plastik, dan jumlah spora terendah pada tanaman
shorgum dengan inokulan G. margarita dikultur pada cawan
Petri plastik umur 3 bulan.
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Hasil analisis korelasi
Hasil analisis korelasi masing-masing
menunjukkan tidak semua peubah berkorelasi.
spora dan persentase infeksi akar berkorelasi
biomasa tanaman, dan jumlah akar berkorelasi
infeksi akar (Tabel 2).

peubah
jumlah
dengan
dengan

Perubahan struktur CMA di dalam akar inang
Infeksi spora CMA mempunyai formasi karakteristik,
yaitu spora berkecambah, terbentuk hifa dari permukaan
spora, menginfeksi akar membentuk apresorium. Hifa
masuk ke dalam kortek membentuk hifa internal diikuti
pembentukan arbuskula, vesikula, dan hifa gelung. Vesikula
hanya ditemukan pada A. tuberculata (Gambar 4).

grandis) (Suraya 2002), kelapa sawit (Widiastuti 2004) dan
kopi arabika (Winarsih & Baon 1999).
Nisbah pucuk akar
Nilai nisbah pucuk akar tanaman dalam kondisi
seimbang, kecuali umur 3 bulan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa umur 3 bulan, tanaman memperlihatkan
pertumbuhan pucuk cepat. Nilai nisbah pucuk akar
ditentukan perkembangan akar dan pucuk tanaman.
Apabila akar tumbuh baik, maka pucuk juga tumbuh baik.
Pertumbuhan pucuk tanaman baik dan normal ditunjukkan
nilai nisbah pucuk akar mendekati seimbang antara tajuk
dan akar. Banyak faktor mempengaruhi pertumbuhan
pucuk, baik secara internal yaitu kondisi fisiologis tanaman,
faktor
lingkungan, persediaan nutrisi dan air, serta
simbiosis CMA.
Widiastuti (2004) menyatakan bahwa infeksi CMA
terhadap kelapa sawit menyebabkan perubahan bentuk
organ CMA, terlihat hifa eksternal, internal, hifa gelung,
vesikula dan arbuskula dalam kortek akar, serta hifa
eksternal. Citernesi et al. (1998) menyatakan bahwa
kolonisasi CMA merubah sistem dan arsitektur perakaran
tanaman Olea europaea, demikian pula pernyataan
Widiastuti (2004) pada tanaman kelapa sawit. Perubahan
tersebut disebabkan nutrisi (hara), dan peran hormon
terinduksi akibat infeksi CMA. Disatu sisi perakaran
mempunyai arti penting, selain sebagai penopang tegak
tanaman, untuk menyerap hara tidak mudah bergerak,
yaitu P, dan air. Simbiosis CMA mengubah arsitektur

Biomassa Tanaman.
Hasil analisis menunjukkan bahwa biomasa
tanaman berbeda nyata antar jenis tempat tumbuh pada
setiap waktu pengamatan. CMA bersifat obligat, maka CMA
harus bersimbiosis. Pada umumnya tanaman dan CMA
merupakan simbiosis mutualistis, tanaman memberikan
karbon
dari
fotosintat
untuk
pertumbuhan
dan
perkembangan CMA. Jasa paling utama diberikan oleh
CMA kepada tanaman adalah pengambilan, asimilasi, dan
translokasi nutrisi di luar zona rhizosfir ke akar tanaman,
dan tugas tersebut dilaksanakan oleh ekstraradikal
miselium CMA (Johansen et al. 1993, Ezawa et al. 2002).
Hasil fotosintesis berupa karbohidrat, diubah menjadi
senyawa lain, digunakan untuk pembentukan daun, batang,
jaringan baru dan sistem organ
Tabel 1. Pengaruh interaksi jenis tempat tumbuh, CMA dan tanaman inang terhadap biomasa,
lainnya.
Biomasa
juga
nisbah pucuk dan akar, jumlah spora dan infeksi spora.
merupakan
indikator
Umur/
Peubah
Tempat
Gigaspora margarita
Acaulospora tuberculata
pertumbuhan tanaman. Nilai
bln
tumbuh
Sorghum
Sorghum
Pueraria
Pueraria
biomasa tinggi menunjukkan
phaseoloides
phaseoloides
terjadi peningkatan proses
d
h
c
e
3
Biomasa/g
Cawan Petri
1,6
0,3
2,9
1,3
fotosintesis, karena unsur hara
b
f
a
g
Gelas plastik
3,3
1,2
3,9
1,1
c
d
b
c
diperlukan
cukup
tersedia
4
Cawan Petri
2,0
0,9
3,5
2,0
b
c
a
c
sehingga
memberikan
Gelas plastik
4,4
1,6
4,6
2,1
d
h
c
g
pengaruh
nyata
pada
5
Cawan Petri
3,0
1,2
4,0
2,1
a
f
b
e
Gelas plastik
5,2
2,6
4,7
2,9
biomassa tanaman (Suraya
b
h
g
e
3
Nisbah
Cawan Petri
2,1
0,4
0,9
1,7
2002).
Umumnya
CMA
f
b
d
a
pucuk
Gelas
plastik
1,0
2,1
2,0
6,6
meningkatkan
kesuburan
c
i
h
a
4
akar/g
Cawan Petri
1,9
0,5
1,0
2,5
tanaman, daya tahan terhadap
g
b
f
d
Gelas plastik
1,2
2,4
1,6
1,8
serangan
patogen,
dan
c
i
g
b
5
Cawan Petri
2,3
0,5
1,1
2,5
f
a
e
de
kekeringan
serta
Gelas plastik
1,2
3,1
1,7
1,8
e
de
c
b
meningkatkan
biomasa
3
Jum Spora
Cawan Petri
32,2
33,0
43, 2
47,4
d
d
b
a
(Ezawa et al. 2002).
(butir)
Gelas plastik
34,8
35,6
49,4
55,6
b
b
ab
a
Hasil analisis kombinasi
4
Cawan Petri
92,2
93,0
93,2
97,4
ab
ab
ab
ab
Gelas plastik
94,8
95,6
95,0
95,5
dua maupun tiga faktor, yaitu
f
cd
e
c
5
Cawan Petri
136,0
151,4
143,2
147,4
jenis tempat, inokulum, dan
b
b
d
a
Gelas
plastik
156,6
155,6
149,4
161,2
inang
menghasilkan berat
b
ab
ab
a
3
Infeksi
Cawan Petri
68,0
73,0
72,0
75,8
kering (biomasa) tanaman
a
ab
a
ab
akar (%)
Gelas plastik
75,0
71,0
76,0
71,0
berbeda
nyata
dan
c
c
b
b
4
Cawan Petri
86,0
86,2
96,0
96,2
c
c
a
ab
memperlihatkan peningkatan
Gelas plastik
88,2
87,0
98,5
93,3
b
a
b
a
setiap
pertambahan
lama
5
Cawan Petri
93,2
98,8
98,2
98,8
a
a
a
a
waktu
pengamatan.
Hal
Gelas plastik
98,0
98,4
99,6
99,4
tersebut terkait simbiosis G.
Keterangan : Huruf yang sama pada baris dari masing-masing peubah tidak berbeda nyata
berdasarkan uji DMRT (P< 0,05).
margarita dan A. tuberculata,
serta kompatibilitas antara
inang
dan
inokulum
meningkatkan
biomassa
Tabel 3. Analisis korelasi biomasa tanaman, nisbah akar pucuk, jumlah spora dan infeksi akar
tanaman. Simbiosis tanaman
Parameter
Biomasa
Nisbah akar
Jumlah
dengan
CMA
dilaporkan
tanaman
pucuk
spora
meningkatkan berat kering
Nisbah pucuk akar
0,442
)
)
tanaman (biomassa) manggis
Jumlah spora
0,902*
0,613*
)
)
0,227
0,494*
Infeksi akar
0,817*
(Garcinia mangostana) (Lucia
Keterangan : *) ada korelasi positif
2005), klon jati (Tectona
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Gambar 4. Struktur morfologi organ CMA pada kortek akar tanaman inang (A). hifa gelung dan vesikula (Acaulospora sp ); (B).
Arbuskula dan hifa internal ( Acaulospora sp dan Gogaspora sp); (C). Hifa eksternal ( Acaulospora sp dan Gogaspora sp)

perakaran sehingga zona rhizosfir lebih luas, dan
pengambilan nutrisi maupun air digunakan sebagai bahan
dasar proses fotosintesis tersedia optimal. Akibatnya
pertumbuhan dan perkembangan tanaman mencapai
optimal, karena proses fotosintesis berlangsung optimal,
sehingga menghasilkan biomasa optimal (Widiastuti 2004,
Lucia 2005).
Orcutt dan Nielsen (2000) menyatakan bahwa ada
empat cara peningkatan serapan hara tanaman oleh CMA,
yaitu: (i) melalui luas perakaran tanaman, sehingga
memperluas area penyerapan, (ii) hifa eksternal
memperluas area penyerapan karena diameter lebih kecil
dibandingkan dengan akar (1µm), sehingga meningkatkan
serapan hara 60 kali (Bolan 1991), (iii) menyebabkan
pergerakan P lebih baik, (iv) menginduksi pembentukan
asam organik dan fosfatase, masing-masing meningkatkan
persediaan
P
tanaman
melalui
pelarutan dan
mineralisasi, (v) meningkatkan langsung atau tidak
langsung transfer hara sesama tanaman bermikorhiza, dan
(vi) meningkatkan kapasitas serapan hara akar, karena
akar bermikorhiza hidup lebih lama.
Inokulasi CMA mempercepat pertumbuhan akar dan
dapat mengubah
bentuk percabangan akar sehingga
tanaman lebih banyak akar lateral (Tisserant et al. 1996,
Masri & Azizah 1998). Lucia (2005) menyatakan bahwa
semua inokulum
CMA diinokulasi bibit manggis
menghasilkan jumlah akar lateral nyata lebih banyak
dibanding tidak diinokulasi CMA.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
perbaikan struktur akar tanaman akibat terbentuk simbiosis
CMA
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
tanaman,
proses
fotosintesis,
dan
menstabilkan
pertumbuhan.
Perbanyakan Spora
Pengaruh perlakuan tempat tumbuh tanaman inang dan
lama waktu memberikan hasil berbeda nyata terhadap
perbanyakan spora (jumlah spora). Faktor penentu di dalam
perbanyakan spora adalah perkecambahan spora, karena
dari spora berkecambah menginfeksi akar tanaman, dan
hifa berkembang. Perkembangan diikuti sporulasi. Namun,
banyak
faktor
mempengaruhi
proses
sporulasi
(terbentuknya spora) antara lain lingkungan, jenis inang,
kemampuan infektif dan efektif spora dan lama waktu
inkubasi (Sancayaningsih 2005).
Spora merupakan salah satu tahapan di dalam siklus
hidup CMA, (de-Souza 2005) menyatakan bahwa siklus
hidup CMA ada tiga tahap yaitu, tahap pertama penetapan
simbiosis, melibatkan aktivitas propagul, inang tanaman,

apresorium, penetrasi akar dan arbuskula. Pada tahap
tersebut keterlibatan jenis inokulum dan jenis tanaman
sebagai kunci utama, karena energi digunakan untuk
pertumbuhan dan perkembangan CMA berasal dari
fotosintat tanaman, demikian pula sebaliknya CMA
memberikan nutrisi dan air sebagai bahan dasar
fotosintesis (Bever 2002, Heijden 2002, Ezawa et al. 2002).
Tahap kedua pertumbuhan dan perkembangan melibatkan
hifa eksternal, internal dan ekstraradikal secara
keseluruhan meningkatkan biomasa CMA, pembentukan
struktur hifa dan perluasan CMA di luar maupun antar
tanaman. Perkembangan hifa berfungsi sebagai saluran
meluas secara radikal, selanjutnya terjadi perkembangan
struktur arbuskula berperan untuk mengambil nutrien, dan
pembentukan vesikula yang berfungsi untuk penyimpanan
lipid.
Tahap ketiga adalah tahap perbanyakan yang
melibatkan struktur reproduktif, yaitu pembentukan spora
merupakan inokulum utama untuk CMA (Bago et al. 1998).
Diop et al. (1994) menyatakan bahwa pemilihan
inokulum dan tanaman inang merupakan kunci sukses,
sistem penanaman kedua organisme bersimbiosis.
Selanjutnya Buce et al. (2000) menyatakan bahwa eksudat
inang sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan mampu
merangsang perkecambahan spora. Hal ini disebabkan
eksudat akar merupakan isyarat merangsang pertumbuhan
hifa, dengan memecah kantong perkecambahan. Lebih
lanjut spora berkecambah dan mengkolonisasi akar, maka
mulai terjadi simbiosis, dan sporulasi.
Vaast & Zasoski (1991) melaporkan bahwa lama waktu
inkubasi berpengaruh terhadap kolonisasi, demikian pula
faktor dormasi, tingkat kematangan spora, kelembapan,
dan tempat pertumbuhan dan perkembangan inokulum
(Abbot & Gazey 1994). Siqueira et al. (1998) melaporkan
bahwa keadaan spora, cekaman lingkungan, dan media
tumbuh merupakan salah satu faktor mempengaruhi
perkecambahan
spora
dan
kolonisasi
CMA.
Sancayaningsih (2005) menggunakan jenis inokulum dan
jenis inang berbeda, menghasilkan pertumbuhan tanaman,
kolonisasi, dan sporulasi berbeda.
Infeksi akar
Hasil menunjukkan bahwa kombinasi faktor tempat,
jenis inokulum dan jenis inang berbeda nyata terhadap
peubah yang diukur. Banyak faktor mempengaruhi infeksi
akar, antara lain kemampuan spora berkecambah.
Perkecambahan spora berperan penting di dalam
infeksi akar, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di
antaranya kompatibilitas inang,
eksudat akar, jenis
inokulum dan faktor lingkungan.
Bakhtiar (2002)
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menyatakan bahwa eksudat inang berpengaruh terhadap
lingkungan, dan mampu merangsang perkecambahan.
Selain itu Sancayaningsih (2005) melaporkan bahwa
kolonisasi CMA dipengaruhi jenis spora, kemampuan
infeksi dan efektivitas spora, serta kompatibilitas inang dan
faktor lingkungan berpengaruh terhadap induksi akar. Lucia
(2005) menyatakan bahwa keefektivan inokulum CMA
bervariasi
dalam
memberikan
respons
terhadap
pertumbuhan. Hal tersebut berkaitan infektivitas dan
efektivitas inokulum.
Muas (2003) menyatakan bahwa tidak semua species
CMA efektif meningkatkan pertumbuhan tanaman.
Kolonisasi CMA tidak selalu berhubungan jumlah spora
yang dihasilkan, karena proses dipengaruhi kondisi
inokulum, lingkungan, jenis inang, serta media (Siqueira et
al. 1989). Vaast & Zasoski (1991) melaporkan bahwa lama
waktu inkubasi, tingkat kematangan spora berpengaruh
terhadap kolonisasi. Kelembapan, keadaan spora, cekaman
lingkungan, dan media merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi perkecambahan spora dan kolonisasi CMA.
Sejalan penelitian Bakhtiar (2002) menggunakan jenis
inokulum dan jenis inang berbeda, menghasilkan
pertumbuhan tanaman, kolonisasi, dan sporulasi berbeda,
dimana keduanya berpengaruh nyata terhadap peubah
yang diamati, walaupun besar respon tidak sama.
Faktor luar dan dalam berpengaruh terhadap infeksi
akar. Faktor luar di antaranya adalah fotosintat dihasilkan
inang, inang yang kompatibel mampu memacu
pertumbuhan
dan
perkembangan
CMA
melalui
pembentukan struktur CMA di dalam akar. Fotosintat
merupakan faktor eksternal berpengaruh terhadap
penyebaran hifa, selanjutnya berperan terhadap infeksi
akar. Penyebaran tersebut sering berhubungan dengan
efisiensi penggunaan inang terkait perbanyakan fotosintat
(Bago et al. 1998). Faktor internal meliputi infektivitas,
penyerangan, agresif dan kepadatan propagul. Selain itu
dinyatakan bahwa faktor eksternal mencakup pH lahan,
persediaan fosfor dan potensi air. Infektivitas adalah jumlah
akar tanaman terinfeksi oleh CMA tanpa melihat
kemampuan menginfeksi dan penyebaran hifa jenis lain.
Infektivitas tersebut sangat bergantung
pada banyak
inokulum atau kepadatan inokulum, dan penempatan
inokulum (Wilson & Tommerup 1992).
Korelasi Antar Peubah
Hasil analisis korelasi antar peubah, menunjukkan
bahwa peubah jumlah spora dan infeksi akar serta biomasa
tanaman berkorelasi positif. Fenomena terlihat bahwa
jumlah spora berkorelasi dengan infeksi akar dan biomasa.
Hal tersebut dipahami, karena proses infeksi, dipengaruhi
efektivitas dan infektivitas spora CMA, dan melalui struktur
organ CMA dalam korteks akar dapat mengubah arsitektur
tanaman (Widiastuti 2004, Lucia 2005), sehingga zone
rhizosfir lebih luas, nutrisi yang tersedia dan diserap lebih
banyak, proses fotosintesis optimal, sehingga biomasa
meningkat. Bakhtiar (2002) menyatakan bahwa kolonisasi
CMA dipengaruhi jenis spora. Kemampuan infektivitas dan
efektivitas spora, serta kompatibilitas terhadap inang dan
faktor lingkungan berpengaruh terhadap induksi akar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbanyakan
inokulum perlu mempertimbangkan (i) kombinasi tempat
tumbuh tanaman, (ii) jenis CMA dan jenis inang yang
digunakan, (iii) lingkungan, (iv) fisiologi CMA, karena setiap
jenis CMA mempunyai karakter beda.. Selain itu cekaman
fisik mampu meningkatkan sporulasi, yaitu pemotongan
kotiledon (Widiastuti 2004). Di dalam penelitian tersebut
dilakukan cekaman dengan pemotongan daun tua setelah 3

bulan, serta pemotongan tanaman bagian atas setelah
umur 4 bulan, dan diamati pada umur 5 bulan.
Hasil penelitian yang diperoleh mendukung fenomena
lapang dimana inang sorghum dan P. phaseoloides
merupakan inang yang sering digunakan perbanyakan
spora dengan kultur pot terbuka. Percobaan ini memberikan
jawaban bahwa penggunaan kedua tanaman tersebut untuk
perbanyakan spora di rumah kaca dengan kultur pot
memberi informasi peningkatan perbanyakan CMA
berdasar berbagai faktor.
Perbanyakan spora secara massal dilakukan dalam pot
terbuka (konvensional) di rumah kaca mempunyai
beberapa kelemahan, yaitu spora tidak murni dan spora
terkontaminasi CMA jenis lain, atau mikroorganisme lain
menurunkan perbanyakan spora secara cepat, yaitu
Microdochium sp, sebagai mikroba kontaminan sangat
merugikan usaha perbanyakan spora CMA (Hijri et al.
2000). Oleh sebab itu spora steril merupakan kunci
peningkatan kualitas perbanyakan CMA in vitro (Becard &
Piche 1992).
Fortin et al. (2002) menyatakan bahwa sumber inokulum
untuk perkembangan spora CMA in vitro diperoleh dari
kultur pot. Hasil penelitian digunakan sebagai sumber spora
yang disterilkan sebagai sumber inokulum steril, dan
dikultur pada medium kultur ganda, yaitu medium MM
(Becard & Fortin 1988) dan MSR (Strullu & Romand 1986)
dengan inang eksplan tomat dan wortel in vitro. Selain
sebagai sumber spora, spora dihasilkan juga digunakan
untuk uji coba enkapsulasi spora CMA (G. margarita & A.
tuberculata) dengan Na-alginat, serta uji daya viabilitas
perkecambahan spora dengan inang P. phaseoloides.

KESIMPULAN
Tempat tumbuh tanaman (cawan Petri plastik dan gelas
plastik warna), jenis CMA (G. margarita dan A. tuberculata)
serta jenis inang tanaman (sorghum dan P. phaseoloides)
berpengaruh nyata terhadap biomasa tanaman, nisbah
pucuk akar, jumlah spora dan infeksi akar. Terjadi korelasi
antar peubah terkecuali biomasa tanaman dan nisbah
pucuk akar.
Sorghum dan P. phaseoloides merupakan tanaman
inang kompatibel terhadap perbanyakan G. margarita dan
A. tuberculata kultur pot (in vivo) di rumah kaca. Cawan
Petri plastik menghasilkan bentuk dan ukuran spora CMA
uji seragam, menekan kontaminasi, menghasilkan spora
banyak dan infeksi akar tinggi. Gelas plastik warna
menghasilkan ukuran spora bervariasi, kontaminan lebih
tinggi, jumlah spora dan infeksi spora relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan tempat tumbuh cawan Petri. Lama
waktu inkubasi meningkatkan perbanyakan spora dan
persentase infeksi akar G. margarita dan A. tuberculata.
Inang tanaman P. phaseoloides menghasilkan jumlah G.
margarita maupun A. tuberculata tertinggi .
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Uji Viabilitas Koleksi Kapang LIPI-MC dalam Ampul
Penyimpanan Kering-beku L-drying setelah Satu Tahun
Penyimpanan pada Suhu 5º C
Viability tests of LIPI-MC mould collection in ampoule of L-drying preservation after
one year of storage at 5º C
MUHAMMAD ILYASj
Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong.
Diterima: 25 Oktober 2006. Disetujui: 4 Januari 2007.

ABSTRACT
A study on viability test of several LIPI-MC mould isolates in ampoule of L-drying preservation after one year storage at 5º C had been
conducted. In this study, cell survival level of 34 ampoules number from eight mould generas and 17 species had been counted. The
objective of this study was to observe the survival or viability level of several mould isolates in ampoule L-drying preservation after one year
storage at 5º C. The measurement of viability level was based on the average of colony forming unit density (CFU/ml). The result showed
that there were seven mould isolates have hingh viabilitiy, 18 isolates have medium viabilitiy, two isolates have low viability, and five
isolates have lost its viability.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: viability, mould, ampoule, L-drying, colony forming unit (CFU/ml).

PENDAHULUAN
Penyimpanan koleksi kapang pada awalnya dilakukan
dengan melakukan transfer koloni secara berkala
(subculturing) yaitu memindahkan isolat kapang dari satu
media tumbuh ke media tumbuh selanjutnya.
Dalam
perjalanannya metode tersebut tidak dapat lagi diterapkan
karena memiliki banyak kelemahan. Kelemahan metode
penyimpanan berkala diantaranya; isolat kapang menjadi
berubah karakter morfologi dan fisiologinya, berkurang atau
kehilangan viabilitasnya, beresiko tinggi terkontaminasi, serta
membutuhkan banyak dana perawatan, waktu, dan tenaga
pelaksana terlebih bila koleksi kapang yang dimiliki dalam
jumlah yang sangat besar (Flink dan Knudsen, 1983).
Adanya kenyataan tersebut menyebabkan metode
penyimpanan kapang terus berkembang guna mengurangi
kelemahan dan memperpanjang rentang waktu penyimpanan.
Hasil pengembangan metode penyimpanan kapang
menghasilkan beberapa metode yang dapat menyimpan
kapang dalam waktu yang lama dengan tingkat kematian yang
rendah.
Metode tersebut diantaranya adalah metode
penyimpanan beku (freezing method) dan metode
penyimpanan
kering-beku
(freeze
drying/lyophilization
method). Kedua metode tersebut terbukti dapat menurunkan
laju metabolisme kapang dan menginduksi proses dormansi
pada kapang dengan tingkat kematian yang rendah (Flink dan
Knudsen, 1983; Smith, 1991).
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Metode penyimpanan kering-beku terdiri dari liquid drying
(L-drying) dan freeze drying. Kedua metode tersebut
dibedakan berdasarkan pada tahap dan proses pengeringan.
Pada L-drying, proses pengeringan dilakukan dilakukan
melalui proses evaporasi, sedangkan pada freeze drying
proses pengeringan dilakukan secara sublimasi. Selain itu,
pada metode penyimpanan L-drying sampel dibuat hampa
udara dan dikeringkan dari fase cair tanpa melalui proses
pembekuan terlebih dahulu (Malik, 1991; Mikata 1999).
Metode penyimpanan L-drying dalam ampul pada suhu 5º
C telah terbukti dapat menyimpan koleksi mikroba seperti
bakteri, aktinomisetes, khamir, dan kapang pada rentang
waktu lima hingga 20 tahun dengan tingkat kematian yang
rendah (Tommerup dan Kirby, 1979; Sakane dan Kuroshima,
1997; Nagai et al., 2005). Seluruh isolat kapang LIPI-MC yang
disimpan secara L-drying dalam ampul disimpan pada suhu 5º
C. Penelitian uji viabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat
viabilitas isolat kapang LIPI-MC dan efisiensi penyimpanan
kering-beku L-drying selama satu tahun terhadap isolat kapang
yang disimpan. Tingkat viabilitas diukur berdasarkan jumlah
rerata kerapatan koloni kapang (CFU/ml) masing-masing isolat
kapang yang telah disimpan selama satu tahun pada suhu 5º
C dalam ampul penyimpanan kering beku L-drying.

BAHAN DAN METODE

Sampel ampul penyimpanan kering-beku
Sampel ampul isolat kapang yang disimpan keringbeku L-drying berasal dari kultur koleksi LIPI-MC bidang
Mikrobiologi, Puslit Biologi, LIPI, Bogor. Sampel ampul yang
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diuji viabilitasnya sebanyak 34 nomor dan isolat kapang
yang berbeda.
Pengujian Tingkat Viabilitas
Tingkat viabilitas ampul berisi isolat kapang hasil
penyimpanan kering-beku L-drying dilakukan dengan
membuka ampul dan menumbuhkan spora di dalam ampul
ke dalam cawan Petri berisi media Potato Dextrose
Agar (PDA) (Nakagiri, 2005). Koloni kapang yang tumbuh
diamati dan dihitung jumlah dan rerata kerapatan koloninya
(CFU/ml).
Data kerapatan koloni kapang (CFU) diukur dengan
menggunakan metode Total Plate Count (TPC) dengan
tahapan kerja sebagai berikut;
i. Dengan alat pemotong ampul (diamond ampule cutter),
secara aseptik ampul dipotong tepat di bagian
pertengahan sumbat kapas.
ii. Sumbat kapas kemudian diambil dan dilepaskan dari
ujung ampul dengan menggunakan pinset steril
iii. Dengan pipet Pasteur, diteteskan ± 0,1 ml akuades
steril ke dasar ampul yang berisi spora kering kapang,
kemudian didiamkan selama ± 10 detik agar spora
terbasahi dengan sempurna
iv. Seluruh isi ampul (± 0,1 ml) kemudian diambil kembali
dengan pipet Pasteur dan diencerkan dengan 9 ml
-2
akuades steril (pengenceran10 ), voteks hingga
homogen.
v. Sampel kemudian diencerkan kembali hingga pada
konsentrasi 10-3 dan 10-4
vi. Dengan pipet mikro sebanyak 100µl sampel hasil
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pengenceran, disebar ke dalam cawan Petri, kemudian
dituang media PDA. Pada tahap ini untuk kedua
pengenceran dibuat masing-masing sebanyak 3
ulangan dalam cawan Petri berdiameter 9 cm.
vii. Kultur selanjutnya diinkubasi selama 48--72 jam pada
suhu ruang dan diamati pertumbuhannya serta dihitung
jumlah dan rerata koloni (CFU/ml) yang terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan uji viabilitas secara kuantitatif diambil
berupa rerata kerapatan koloni isolat kapang per mililiter
(CFU/ml). Uji viabilitas dilakukan pada 34 nomor ampul
dengan isolat kapang yang terdiri dari 20 jenis dari delapan
marga kapang yang berbeda Hasil penghitungan rerata
kerapatan koloni seluruh isolat kapang disajikan pada Tabel 1.
Selama satu tahun penyimpanan pada suhu 5q C, dari
total 34 sampel isolat
kapang LIPI-MC yang diuji
viabilitasnya, 29 isolat kapang (± 85% dari total sampel)
tetap dapat tumbuh dan tidak kehilangan viabilitasnya.
Hasil uji tersebut menegaskan bahwa metode penyimpanan
kering-beku L-drying dapat mempertahankan viabilitas
isolat-isolat kapang yang disimpan. Beberapa kultur
mikroorganisme yang rentan terhadap proses penyimpanan
jangka waktu lama dapat
disimpan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi
dengan menggunakan metode penyimpanan L-drying.
Keberhasilan
tersebut
didukung
beberapa
faktor
metodologis yang diterapkan dalam penyimpanan L-drying,

Tabel 1. Rerata kerapatan koloni (CFU/ml) isolat kapang LIPI-MC dalam ampul penyimpanan L-drying setelah satu tahun penyimpanan
pada suhu 5º C
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

No.
Isolat
LIPI-MC
465
466
193
473
476
477
192
480
481
482
483
485
487
490
493
494
886
889
TA2
184
499
183
999
570
T 170
NK96
64
712
713
751
856
859
901
900

Jenis Kapang
Aspergillus awamori
Aspergillus carbonarius
Aspergillus flavus
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus niger
Aspergillus oryzae
Aspergillus oryzae
Aspergillus oryzae
Aspergillus parasiticus
Aspergillus spp.
Aspergillus tamarii
Cladosporium herbarum
Eupenicillium sp.
Gliocladium verens
Paecilomyces sp.
Paecilomyces sp.
Penicillium spp.
Scopulariopsis sp.
Scopulariopsis sp.
Trichoderma hamatrum
Trichoderma viridae

CFU/mL
5
( X 10 )
720
10
30
32
60
700
400
10
24
4
200
32
15
10
220
10
20
10
10
15
10
130
1
30
10
20
20
15
10

Tingkat Viabilitas
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi

Keterangan

Tidak Tumbuh

Tidak Tumbuh

Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Tidak Tumbuh

Tinggi
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Tidak Tumbuh
Tidak Tumbuh
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diantaranya adalah tidak adanya proses pembekuan dan
adanya penambahan media protektif pada awal proses
pengeringan. Proses pembekuan dapat membunuh kultur
yang rentan terhadap penurunan suhu yang ekstrim yaitu
kultur-kultur mikroorganisme yang hidup pada suhu tinggi
atau bersifat termofilik. Adapun penambahan protektif
media seperti susu skim, meso-inositol, madu, glutamat,
dan raffinosa pada awal proses penyimpanan berfungsi
melindungi sel-sel mikroorganisme dari kerusakan pada
saat proses pengeringan berlangsung (Malik, 1991).
Hasil uji viabilitas (Tabel 1) menunjukkan bahwa rerata
kerapatan koloni isolat-isolat kapang yang tidak kehilangan
5
6
viabilitasnya berkisar antara 1x10 hingga 72x10 CFU/ml.
Rerata kerapatan koloni tertinggi dicapai pada isolat kapang
Aspergillus awamori (No. LIPI-MC 465) dengan rerata
CFU/ml sebesar 72x106. Batasan tinggi rendahnya tingkat
viabilitas ditentukan berdasarkan banyak sedikitnya rerata
kerapatan koloni isolat kapang yang tumbuh. Isolat yang
menunjukkan tingkat viabilitas tinggi (rerata CFU 
7
6
1x10 /ml) dan sedang (rerata CFU  1x10 /ml) tidak
memerlukan proses pengampulan ulang dan proses
penyimpanan ampul isolat dapat terus dilanjutkan untuk
rentang waktu selanjutnya.
Adapun isolat yang
menunjukkan tingkat viabilitas yang rendah (rerata CFU
5
berkisar 1x10 /ml) atau sangat rendah (rerata CFU 
4
1x10 /ml) proses penyimpanan isolat dalam ampul untuk
rentang waktu selanjutnya tidak dapat dilakukan. Hal
tersebut disebabkan karena proses penyimpanan pada
rentang waktu berikutnya akan dapat menghilangkan
viabilitas isolat dalam ampul secara keseluruhan. Pada
isolat-isolat yang memiliki viabilitas rendah dan sangat
rendah sebaiknya dilakukan proses peremajaan kultur
(subculturing)
yang
dilanjutkan
dengan
proses
pengampulan ulang sehingga tingkat viabilitas isolat dalam
ampul dapat kembali diperbarui (Mikata, 1999).
Beberapa isolat kapang yang tidak menunjukkan
adanya pertumbuhan diantaranya adalah Aspergillus niger
(No. LIPI-MC 192, 485, dan 889), Eupenicillium sp. (No.
LIPI-MC NK96), dan Gliocladium verens ( No. LIPI-MC 64).
Hilangnya viabilitas isolat pada penyimpanan L-drying pada
rentang waktu satu tahun penyimpanan lebih banyak
disebabkan karena faktor teknis khususnya pada saat
proses
pengampulan
dan
bukan
atau
sedikit
kemungkinannya karena perubahan fisiologis isolat yang
disimpan. Kematian isolat mikroba pada penyimpanan
kering-beku umumnya tidak disebabkan oleh faktor
fisiologis seperti dehidrasi atau kekeringan sel tetapi lebih
disebabkan oleh derajat dan jumlah air residu yang
terdehidrasi pada saat proses pengampulan (Mikata, 1999).
Faktor teknis yang menyebabkan kematian isolat
diantaranya adalah pada saat proses pemotongan leher
ampul dengan api las. Pemaparan api las yang terlalu lama
dan dekat dengan dasar ampul akan menyebabkan dinding
kaca ampul bersuhu tinggi dan memuai sehingga kumpulan
spora isolat kapang yang terdapat disekitar dasar ampul
ikut terbakar. Indikasi pemaparan api las yang terlalu lama
dapat diamati berupa adanya sumbat kapas yang terbakar.
Semakin banyak bagian sumbat kapas yang menghitam
karena terbakar menunjukkan semakin lama proses
pemaparan api dilakukan dan semakin besar resiko
kematian isolat yang disimpan.

Beberapa nomor isolat kapang dari jenis yang sama
yaitu Aspergillus niger menunjukkan adanya tingkat
viabilitas yang bervariasi, dan pada beberapa nomor isolat
kehilangan viabilitasnya.
Perbedaan tingkat viabilitas
tersebut diantaranya disebabkan adanya perbedaan variasi
dalam jenis dan umur isolat yang digunakan. Adanya
variasi dalam jenis akan mempengaruhi perbedaan karakter
fisiologis dan morfologis, termasuk di dalamnya
kemampuan viabilitas dan tingkat toleransi terhadap
adanya perubahan kondisi lingkungan. Adapun dari sisi
umur isolate, secara umum isolat kapang yang baik untuk
dibuat suspensi spora dan disimpan dalam ampul L-drying
adalah isolat yang telah dewasa dan matang spora. Hal
tersebut dapat dicapai dengan cara menginkubasi kultur
kapang minimal satu minggu sebelum dijadikan suspensi
spora. Secara morfologis dan fisiologis spora yang telah
matang sempurna memiliki ketahanan yang tinggi terhadap
perubahan kondisi lingkungan sehingga secara alamiah
dapat melakukan proses dormansi tanpa kehilangan
kemampuan viabilitasnya. Sebaliknya, penggunaan kultur
yang belum matang spora secara sempurna akan
menyebabkan spora lebih rentan terhadap perubahan
lingkungan sehingga mudah kehilangan viabilitasnya.

KESIMPULAN
Pengujian tingkat viabilitas isolat kapang LIPI-MC yang
disimpan dalam ampul penyimpanan kering-beku L-drying
diukur berdasarkan jumlah rerata kerapatan koloni kapang
(CFU/ml) masing-masing isolat. Hasil uji viabilitas
menunjukkan dari 34 sampel ampul isolat kapang yang diuji
tingkat viabilitasnya, tujuh isolat memiliki viabilitas tinggi,
18 isolat viabilitasnya sedang, dua isolat viabilitasnya
rendah, dan lima isolat kehilangan viabilitasnya. Secara
umum penyimpanan isolat kapang LIPI-MC dengan metode
penyimpanan kering-beku L-drying pada suhu 5º C selama
satu tahun penyimpanan telah berhasil dilakukan dengan
tingkat keberhasilan viabilitas mencapai 85%.
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Aktivitas Fosfatase dan Pelarutan Kalsium Fosfat oleh beberapa
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ABSTRACT
A study was undertaken to investigate the ability of phosphate solubilizing bacteria to solubilize insoluble phosphate. Seventeenth
phosphate solubilizing bacteria were isolated from soil in Wamena, Papua. These organism was identified as Bacillus sp, Bacillus
pantothenticus, Bacillus megaterium, flavobacterium sp, Flavobacterium breve, Klebsiella aerogenes , Chromobacterium lividum and
Pseudomonas sp. Four isolates (B. pantothenticus, K. Aerogenes, B megaterium and C. lividum) are choosen for further study. B
pantothenticus Solubilizer greatest amounth of tricalsium phosphate indicated by increasing of orthophosphate about 12.39 mg/l in liquid
medium. Four isolates also produces phosphatase and the higest phosphatase activity is from B. pantothenticus about 1.947 ug pnitrophenol/g/h.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words : phosphate solubilizing bacteria

PENDAHULUAN
Fosfor (P) merupakan salah satu unsur utama yang
diperlukan tanaman dan memegang peranan penting dalam
proses metabolisme. Dalam tanah dijumpai fosfor organik
dan anorganik, keduanya merupakan sumber penting bagi
tanaman .
Tanaman menyerap fosfor dalam bentuk
=
=
H2PO4 , HPO4 dan PO4 . Pada umunya bentuk H2PO4
=
=
lebih tersedia bagi tanaman daripada HPO4 dan PO4 .
Ketersediaan fosfor anorganik sangat ditentukan oleh pH
tanah, jumlah dan tingkat dekomposisi bahan organik serta
kegiatan jasad mikro dalam tanah (Lal, 2002).
Ketersediaan P dalam tanah pada umumnya rendah.
Hal ini disebabkan P terikat menjadi Fe-fosfat dan Al-fosfat
pada tanah masam atau Ca3(PO4)2. pada tanah basa.
Tanaman tidak dapat menyerap P dalam bentuk terikat dan
harus diubah menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman.
Mikroba tanah berperan dalam beberapa aktivitas dalam
tanah seperti pelarutan P terikat oleh sekresi asam, dan
mineralisasi
komponen
fosfat
organik
dengan
mengubahnya menjadi bentuk anorganik (Cunningham and
Kuiack, 1992).
Beberapa bakteri tanah seperti bakteri pelarut fosfat
mempunyai kemampuan untuk melarutkan P organik
menjadi bentuk fosfat terlarut yang tersedia bagi tanaman.
Efek pelarutan umumnya disebabkan oleh adanya produksi
asam organik seperti asam asetat, asam format, asam
laktat, asam oksalat, asam malat dan asam sitrat yang
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dihasilkan oleh mikroba tersebut. Mikroba tersebut juga
memproduksi asam amino, vitamin dan growth promoting
substance seperti IAA dan asam giberelin yang dapat
meningkatkan pertumbuhan tanaman (Richardson, 2001;
Gyaneshwar, et al., 2002; Ponmugaran, 2006).
Mineralisasi fosfat organik juga melibatkan peran
mikroba tanah melalui produksi enzim fosfatase seperti
fosfatase asam dan basa. Beberapa enzim fosfatase
seperti
fosfomonoesterase,
fosfodiesterase,
trifosfomonoesterase dan fosfoamidase pada umumnya
terdapat didalam tanah.
Enzim-enzim tersebut
bertanggung jawab pada prosses hidrolisis P organik
=
menjadi fosfat anorganik (H2PO4 , HPO4 ) yang tersedia
bagi tanaman. (Pang, 1986; Mearyard, 1999; Lal, 2002).
Untuk menentukan aktivitas enzim fosfomonoesterase
(PME), dapat digunakan berbagai fosfat yang dihasilkan
dari mineralisasi esterfosfat organik alami atau komponen
organik buatan seperti fenilfosfat dan p-nitrofenilfosfat
(p-NPP) sebagai substrat. Penggunaan fenil fosfat dan
p-nitrofenil fosfat (p-NPP) sebagai substrat secara potensial
akan menginduksi produksi enzim fosfomonoesterase serta
mengindikasikan kemampuan hidrolisis bentuk P organik
oleh enzim fosfomonoesterase (Tabatabai and Premner,
1965).
Pengukuran aktivitas PME dapat dilakukan dari tanah
dan kultur murni. Dalam percobaan ini akan dilakukan
pengukuran PME dari kultur murni yang bertujuan untuk
memilih biak dengan PME yang tinggi dan dapat dipilih
sebagai biak yang potensial yang dapat digunakan sebagai
pupuk hayati.
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BAHAN DAN METODE
Isolasi Bakteri Pelarut Fosfat (BPF) dari tanah Wamena,
Papua.
Tanah diambil secara acak dari kedalamam 0 – 15cm
dari beberapa tempat
di kawasan Wamena, Papua
kemudian dicampur. Campuran tanah dikeringanginkan
dan digerus kemudian diayak dengan ayakan berdiameter
2mm. Sepuluh gram tanah yang telah dikeringanginkan
dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml berisi 90 ml
aquades steril, kemudian di gojok selama 1 jam pada
shaker dengan kecepatan 120 rpm (sampai homogen).
-1
-7
Dibuat satu seri pengenceran 10 – 10 dari ekstrak tanah
dan masing-masing pengenceran diambil 0,2 ml dengan
pipet steril dan dituangkan ke dalam cawan petri steril,
kemudian dituangkan media agar pikovskaya yang terdiri
dari Ca3(PO4)2 5 gr, (NH4)2SO4 0,5 gr; NaCl 0,2 gr; MgSO4.
7H2O 0,1 gr; KCl 0,2 gr; Glukosa 10 gr; ekstrak ragi 0,5 gr;
agar 20 gr; MnSO4 dan FeSO4 sedikit, akuades 1000 ml
(SubbaRao, 1982; Gaur 1981). Biakan yang ditanam pada
cawan petri yang telah yang telah memadat disimpan
o
secara terbalik dalam inkubator dengan suhu sekitar 30 C.
Setelah tiga sampai tujuh hari inkubasi koloni diamati setiap
hari. Keberadaan bakteri pelarut fosfat akan ditunjukkan
dengan terbentuknya koloni yang dikelilingi daerah bening
(holozone). Koloni tersebut dimurnikan dan dipindahkan ke
tabung reaksi agar miring berisi media pikovskaya,
selanjutnya diidentifikasi. Jenis BPF yang didapatkan
disimpan untuk penelitian selanjutnya.
Uji Kemampuan BPF Melarutkan P dalam Media
Pikovskaya Padat.
Bakteri pelarut fosfat yang telah diidentifikasi dari
percobaan pertama, lalu diuji pada cawan petri yang berisi
media pikovskaya padat steril. Sebagai sumber fosfat
digunakan Ca3(PO4)2..
Bakteri pelarut fosfat yang
membentuk daerah bening paling cepat dengan diameter
paling besar akan digunakan sebagai inokulum pada
percobaan selanjutnya.
Uji Kemampuan BPF Melarutkan Tricalcium fosfat dalam
Media Pikovskaya Cair.
Pengujian dilakukan menurut metoda Gaur (1981).
Pada erlenmeyer 250 ml yang berisi 100 ml media
pikovskaya cair yang berisi Ca3(PO4)2 diberi BPF. Sumber
P yang digunakan dalam media tersebut adalah Ca3(PO4)2
dengan dosis 5 g/l. Masing-masing erlenmeyer diberi
ekstrak BPF dengan spesies yang berbeda (A= B.
Pantothenticus B= Klebsiella aerogenis, C=Bacillus
megaterium, D= Chromobacterium lividum).
Erlenmeyer yang masing-masing berisi biakan tersebut
digojok dalam shaker dengan kecepatan putar 120 rpm
selama 1 minggu. Setiap hari diamati P yang dapat larut
yang dicirikan dengan adanya ortofosfat pada media cair.
Pengukuran pH dan Rapat Optis (OD)
Sebanyak 20 ml sampel diukur pH-nya. Sebanyak 0,5
ml sampel diencerkan dengan 7 ml air destilasi, digunakan
untuk pengukuran OD dengan spektrofotometer dengan
panjang gelombang 600 nm dan sisanya disentrifugasi
selama 30 menit dengan kecepatan 6000 rpm. Supernatan
yang dihasilkan digunakan untuk pengukuran lebih lanjut.
Pengukuran aktivitas enzim fosfomonoesterase (PME-ase)
Sebanyak 1 ml supernatan sampel ditambahkan
dengan 1 ml substrat p-NPP fosfat 115 Mn dan 4 ml buffer

asetat pH 6,5 dan diinkubasikan selama 1 jam pada suhu
38oC. Pada hasil inkubasi ditambahkan 1 ml CaCl2 0,5M
lalu dikocok. Kontrol dibuat dengan prosedur yang sama
pada sampel, tetapi penambahan 1 ml larutan substrat
dilakukan setelah penambahan 1 ml CaCl2 0,5M. Sampel
dan kontrol diukur absorbannya pada panjang gelombang
400 nm. Standar dan blanko mendapat perlakuan yang
sama seperti sampel. Standar menggunakan larutan pnitrofenol dengan konsentrasi 1-6 ppm, sedangkan untuk
blanko menggunakan air destilasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Isolasi dan Identifikasi
Hasil isolasi dan identifikasi dari contoh tanah dapat
dikoleksi 17 isolat BPF dan didominasi oleh genus Bacillus
yaitu 4 (empat) isolat Bacillus sp., 4 (empat) isolat B.
pantothenticus dan 1 (satu) isolat B. megaterium. Diikuti
oleh Flavobacterium sp., (3 isolat) dan F. Breve (1 isolat),
jenis lainnya
Klebsiella aerogenes (2 1solat).
Pseudomonas sp dan Chromobacterium lividum masingmasing 1 1solat (Tabel 1). Keberadaan mikroba dalam
tanah tergantung dari faktor kimia tanah, fisik tanah,
vegetasi, rotasi tanaman dan kondisi lingkungan (Taha, et.
al.,1969). Swaby dan Sperber serta Monkina dalam Taha,
et. al., (1969) mendapatkan bahwa genus BPF yang umum
ditemukan
dalam
tanah
adalah
Arthrobacter,
Pseudomonas,
Xanthomonas,
Acrobobacter
dan
Flavobacterium. Bacillus megaterium diketahui juga aktif
dalam melarutkan P. Rodriguez and Fraga (1999)
melaporkan
bahwa
strain
dari
genus
Bacillus,
Pseudomonas dan Rhizobium mempunyai kemampuan
dalam melarutkan fosfat.
Kemampuan BPF melarutkan P dalam media Pikovskaya
padat.
BPF yang telah teridentifikasi tersebut kemudian diukur
kemampuannya dalam melarutkan P pada media
Pikovskaya padat. Bakteri yang tumbuh pada media akan
melarutkan P yang ditandai oleh daerah bening (holozone)
yang mengelilingi koloni bakteri tersebut. Hal ini disebabkan
adanya pelarutan partikel halus dari Ca3(PO4)2. Isolat yang
menunjukkan daerah bening tersebut selama pengamatan
1 minggu yaitu Bacillus pantothenticus dengan diameter
1,35 cm dan yang terkecil adalah Flavobacterium sp. (0,45
Tabel 1. Kemampuan BPF melarutkan P dalam media Pikovskaya
No. Isolat
Jenis BPF
Diameter
Halozone*
Bacillus pantothenticus
0,95
1
Bacillus pantothenticus
1,10
2
Bacillus pantothenticus
1,35
3
4
Flavobacteium sp
0,45
Klebsiella aerogenes
0,90
5
6
Bacillus sp
1,15
7
Pseudomonas sp
0,85
8
0,65
Flavobacterium breve
9
Bacillus sp
0,90
Bacillus pantothenticus
1,00
10
Chromobacterium lividum
1,15
11
Klebsiella aerogenes
0,85
12
13
Bacillus sp
1,20
14
Bacillus sp
0,95
15
Flavobacterium sp
0,90
Bacillus megaterium
1,30
16
17
Flavobacterium sp
0,95
*rata-rata dari 1 minggu pengamatan/cm
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Kemampuan BPF melarutkan P dalam media Pikovskaya
cair.
Dari 17 isolat yang didapat kemudian diambil 4 isolat
untuk diuji kemampuannya dalam melarutkan P yaitu isolat
3 (B. pantothenticus), isolat 5 (Klebsiella aerogenes), isolat
11 (Chromobacterium lividum) dan isolat 16 (B.
megaterium). Gambar 1 menunjukkan kemampuan BPF
dalam melarutkan Ca3(PO4)2 dalam media pikovskaya cair.
Setiap spesies bakteri mempunyai kemampuan secara
genetik yang berbeda dalam menghasilkan asam-asam
organik baik dalam jumlah maupun jenisnya selama
pertumbuhan. Jumlah dan jenis asam-asam organik inilah
yang berperan dalam menentukan tingginya pelarutan P
(Tatiek, 1991). Konsentrasi fosfat terlarut pada media cair
berfluktuasi dan yang tertinggi didapat pada pengamatan
hari ke pertama ( setelah 2 hari inkubasi) untuk semua
isolat yang diamati. Konsentrasi fosfat tertinggi untuk isolat
3 yaitu sebesar 12,387 mg/l, terjadi penurunan pada hari
ke-2 dan ke 4 dan kenaikan pada hari ke -3 dan ke 5.
Konsentrasi tertinggi untuk isolat 5 yaitu 12,305 mg/l dan
pola pelarutannya hampir sama dengan isolat 3.
Konsentrasi fosfat tertinggi untuk isolat 11 dan 16 masingmasing sebesar 11,766 mg/l dan 11,570 mg/l, kemudian
terjadi penurunan sampai tidak terjadi aktivitas pelarutan P
pada hari ke-6.
Perubahan nilai pH pada media cenderung menurun
untuk semua isolat yang diamati. (gambar 2). Nilai pH pada
isolat 3 dan 5 masih terjadi kenaikan kemudian cenderung
menurun sampai hari ke-6. Nilai pH tertinggi untuk isolat 11
dan 16 terjadi pada hari ke-1 kemudian menurun sampai
hari ke-6. penurunan pH pada media disebabkan oleh
asam-asam organik yang dibebaskan oleh BPF dalam
aktivitasnya, BPF akan membebaskan sejumlah asamasam organik antara lain asam sitrat, glutamat, suksinat,
laktat, oksalat, glikooksalat, malat, fumarat, tartarat dan
asam alpha ketobutirat. Meningkatnya asam-asam organik
tersebut biasanya diikuti dengan penurunan pH yang tajam,
sehingga berakibat terjadinya pelarutan Ca-fosfat. Asamasam organik ini akan membentuk “khelat” (kompleks
stabil) dengan kation Al, Fe dan Ca yang mengikat P,
_
sehingga ion H2PO4 ( Taha ,1969; Kucey, 1983 dan Subba
Rao, 1982).
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cm) (Tabel 1). Dilihat dari luas daerah bening yang
dihasilkan dapat diketahui bahwa kemampuan bakteri
dalam melarutkan fosfat bervariasi. Luas daerah bening
secara kualitatif menunjukkan besar kecilnya kemampuan
bakteri melarutkan P dari fosfat tak larut (Rachmiati, 1995).
Tatiek (1991) juga mengemukakan bahwa daerah bening
pada media padat tidak dapat menunjukkan banyak
sedikitnya jumlah P terlarut yang dapat disumbangkan oleh
setiap bakteri, meskipun luas sempitnya daerah bening
dapat menunjukkan besar kecilnya bakteri melarutkan P
sukar larut.

25

0,8

Isolat 3

0,6

Isolat 5

0,4

Isolat 11
Isolat 16

0,2
0
1

2

3

4

5

6

Waktu (hari)

Pertumbuhan Populasi
Pertumbuhan populasi pada media cair dapat dilihat
dengan menggunakan metoda ‘optical density (OD)/ Rapat
Optis. Rapat Optis dari suspensi bakteri pada umunya
berkorelasi dengan jumlah sel yang terdapat pada media.
Pertumbuhan populasi BPF pada media pikovskaya cair
dapat dilihat pada gambar 3.
Pertumbuhan populasi
tertinggi terjadi pada hari ke-1 untuk isolat 3, 5 dan 11,
kemudian menurun sampai hari ke-3 dan terjadi lagi
peningkatan populasi/ kekeruhan sampai hari ke-5.
Peningkatan rapat optis pada hari ke-5 kemungkinan bukan
disebabkan adanya populasi BPF yang tumbuh, tetapi

Gam bar 3. Pertum buhan Populasi

Gambar 3 . Pertumbuhan populasi
adanya jumlah sel yang mati menjadikan media lebih keruh.
Pertumbuhan isolat 16 masih berlangsung sampai hari ke-5
dan pada hari ke-6 terjadi penurunan populasi yang tajam.
Aktivitas enzim PME-ase
Aktivitas enzim PME-ase dapat dilihat pada gambar 4.
Aktivitas enzim tertinggi terjadi pada hari ke-3 untuk semua
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isolat yang diamati. Aktivitas enzim tertinggi didapat oleh
isolat-3 yaitu sebesar 1,947 ug p-nitrophenol/g/ jam. Diikuti
oleh isolat-5, isolat-11 dan isolat-16 masing-masing
sebesar 1,934 ug p-nitrophenol/g/ jam; 1,849 ug pnitrophenol/g/ jam dan 1,818 ug p-nitrophenol/g/ jam.

KESIMPULAN
Hasil isolasi dari tanah Wamena dapat dikoleksi 17 jenis
BPF dan didominasi oleh genus Bacillus. Dari 4 isolat yang
diuji semuanya dapat melarutkan Ca3(PO4)2 pada media
cair dan mempunyai kemampuan untuk memproduksi
enzim fosfatase. Isolat yang menghasilkan zona bening
dengan diameter terbesar pada media padat dan
tertinggi pada media cair juga
melarutkan Ca3(PO4)2
aktivitas fosfatase yang tinggi didapat oleh B.
pantothenticus.
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ABSTRACT
The objective of this research was to increase the viability of the paddy straw mushroom spawn by adding natural stone on the media’s
composition for the paddy straw mushroom spawn. Mycelium of the paddy straw mushroom was take from the pure development of the
paddy straw mushroom which was planted on the various treatment for media e.i. 100% cotton media and rice bran + 0% zeolite (A), 75%
cotton media and rice bran + 25% zeolite (B), 50% cotton media and rice bran + 50% zeolite (C), 25% cotton and rice bran + 75% zeolite
(D), 0% cotton media and rice bran + 100% rice bran (E). Each treatment was observed for the length of mycelium, the concentration of
reduced sugar, total carbon and water content, spawn media weight, pH and temperature. Results demonstrated that there is a positive
effect of zeolite added to the paddy straw mushroom media. The zeolite able to adsorbed nutrient through its pores, so the mycelium of the
paddy straw mushroom able to use the nutrient gradually and equally appropriate with its growth. Therefore the viability of the paddy straw
mushroom is increase. Result showed that the B is the best viability in the Potetos Dectrose Agar (PDA) media, that has viability power up
0
to 50 days after inoculation and the temperature are 29,6 C, then followed by treatment C, D, A and E, each has viability power up to 42;
38; 34; 22 days after inoculation and the maximum length of each mycelium are 17.5; 9.2; 0.9; 0.5 cm, but in the treatment D being
contaminated by Aspergillus sp.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Zeolite, viability, paddy straw mushroom spawn.

PENDAHULUAN
Kualitas bibit merupakan salah satu sarana yang sangat
penting bagi keberhasilan budidaya jamur. Bibit harus
berasal dari biakan murni, bebas dari kontaminasi dan
memiliki sifat-sifat genetik unggul sehingga mampu
memberikan hasil yang optimal (Oei, 1996). Mengingat hal
tersebut maka pembuatan bibit jamur merang, baik bibit
induk maupun bibit siap tanam, selama ini hanya dapat
dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman; dengan
demikian terbuka peluang usaha penyediaan bibit jamur
merang yang memiliki standar mutu tertentu yang mampu
menjamin keberhasilan budidaya jamur merang (Sinaga,
1999).
Bibit jamur merang selama ini disediakan dalam botol
atau plastik, dengan viabilitas hanya sampai 2-3 minggu
setelah diinokulasi. Pertumbuhan miselium yang tidak
merata menyebabkan produk tiap bedengan media jerami
tidak sama. Penyimpanan bibit harus ditempat dingin dan
bila botol atau plastik bibit telah dibuka untuk ditanam maka
2
seluruh bibit harus digunakan. Untuk setiap 1m jerami
membutuhkan bibit setiap tanaman yang relatif banyak
yaitu dua botol atau kantong plastik bibit sehingga secara
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ekonomi tidak efisien. Permasalahan-permasalahan diatas
menunjukkan belum adanya standar mutu bibit jamur
(Sinaga, 1999). Menurut Davis (1991) zeolit mempunyai
sifat-sifat kimia dan struktur yang menarik diantaranya sifat
penyerap (adsorpsi), penukar kation dan sebagai katalis
aktif. Suganda (1999), mengemukakan bahwa zeolit
terbentuk sebagai suatu hasil pelapukan batu-batu gunung
berapi yang mengalami zeolitisasi, karena adanya air hujan
yang masuk ke dalam lava selama bertahun-tahun, lalu
terjadilah perubahan sampai akhirnya terbentuk zeolit.
Husaini (1992) mengemukakan bahwa zeolit mempunyai
kerangka kristal padat dan kompak, terbuka dengan ciri
adanya jaringan rongga atau pori-pori. Kandungan air
bervariasi pada batas tertentu tergantung karakter kation
dapat mengisi volume saluran yang kosong dan ruang
hampa pada struktur zeolit (Weller, 1994).
Penelitian ini dilakukan untuk mengamati viabilitas bibit
jamur merang dengan cara menambahkan batuan alam
zeolit yang memiliki daya adsorpsi tinggi ke dalam media
tumbuhnya. Lowel dan Shield (1984) menerangkan bahwa
adsorpsi disebabkan oleh gaya permukaan zat padat
(adsorben) yang menarik ion atau molekul luar (adsorbat).
Menurut Warren et al (1990) adsorpsi adalah proses
pemisahan dimana komponen tertentu dari suatu fase cair
berpindah ke permukaan zat padat yang mengadsorpsi
(adsorben). Sarto dkk (1993), menyebutkan bahwa
adsorpsi adalah gejala yang ditimbulkan pada permukaan,
sehingga banyak sedikitnya zat yang dapat diadsorpsi
tergantung pada luas permukaan zat pengadsorpsi.
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Semakin besar luas permukaan maka semakin banyak zat
yang dapat diadsorpsi. Zat-zat pengadsorpsi pada
umumnya berstruktur mikro kristal yang mempunyai
permukaan pori-pori besar. Struktur zeolit yang terbuka
memungkinkan molekul yang kecil dapat teradsorpsi ke
dalam strukturnya.
Ukuran dan bentuk molekul yang teradsorpsi akan
tergantung pada geometri dalam pori zeolit (Tsitsihveli, et al
1992). Zeolit juga mampu memisahkan suatu larutan
berdasarkan perbedaan ukuran, bentuk dan polaritas dari
molekul yang disaring dan diserap (Othmer, 1981). Bahan
batuan zeolit sangat murah, terdapat dalam jumlah
melimpah, mempunyai ketahanan fisik sangat kuat dan
tidak banyak terpengaruh oleh suhu maupun pH (Permana
dan Sukara, 1992). Riyanto dan Husaini (1991) melaporkan
bahwa dengan melimpahnya zeolit alam telah melahirkan
berbagai kajian baru, khususnya di bidang pemanfaatan
zeolit tersebut. Hingga saat ini zeolit telah banyak
digunakan sebagai katalis, adsorben, bahan tambahan dan
penukar ion. Untuk mencari kemungkinan penggunaan
bantuan lokal guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas
bibit jamur merang, khususnya untuk meningkatkan
viabilitas bibit jamur merang, maka upaya pencarian matrik
bagi proses pengikatan secara adsoprsi dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas
miselium jamur merang (Volvariella volvaceae Bull.
Fr.)Sing) dalam media kapas dan dedak dengan
penambahan batuan zeolit.

BAHAN DAN METODE
Biakan murni jamur merang (Volvariella volvaceae Bull.
Fr.)Sing) berasal dari hasil isolasi tubuh buah jamur
dibiakkan, pada agar miring PDA (Potatoes Dectrose Agar).
Dari biakan murni tersebut dibuat bibit jamu merang siap
tanam, pada media kantong plastik. Pertumbuhan miselium
yang murni pada media PDA, hasil isolasi dari tubuh buah
disajikan dalam Gambar 1.
Zeolit alam diperoleh dari pabrik batuan alam zeolit PT
Purosani Prima, Jl. Wates KM 7 Gamping, Sleman,
Yogyakarta.
Bahan media pembuatan bibit terdiri dari limbah kapas
yang direndam air selama 9 hari dengan kandungan air
60%, dicampur kapur pertanian dan urea dengan
perbandingan 100:15:1,5:1,5. Bahan media PDA adalah
200g kentang, 20g dektrosa dan 20g agar dalam 1L
akuades.
Bahan kimia untuk analisis gula reduksi menurut
metode Nelson-Somogyi (Plumer, 1976) dalam Patmasari
(2001) yaitu reagen Nelson A, B dan arsenomolibdat.
Standar dibuat dengan seri pengenceran larutan glukosa.
Bahan kimia untuk analisis karbon total dengan metode
fenol asam sulfur adalah H2SO4 pekat H2SO4 0,8N, larutan
fenol 8,2% (W/V) berdasarkan Dubois et al (1959) dalam
Patmasari (2001).
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap,
dengan 5 perlakuan media. Uraian dari perlakuan tersebut
adalah :
Perlakuan A : 100% media kapas, dedak + 0% zeolit
Perlakuan B : 75% media kapas, dedak + 25% zeolit
Perlakuan C : 50% media kapas, dedak + 50% zeolit
Perlakuan D : 25% media kapas, dedak + 75% zeolit
Perlakuan E : 0% media kapas, dedak + 100% zeolit
Pada masing-masing perlakuan diinokulasi biakan murni
jamur merang dari media PDA yang telah dipersiapkan
sebelumnya. Setiap perlakuan dilakukan uji viabilitas pada

Gambar 1.
jamur merang
miselium (a);
kancing (b);
telur (c) dan
dewasa (d)

Profil
fase
fase
fase
fase

media PDA, analisis kadar gula reduksi, kadar C total,
bobot media bibit pada polibag, dan parameter lingkungan
pH dan suhu. Analisis yang digunakan untuk mengetahui
keragaman antar perlakuan adalah ANOVA (Analysis of
Variance) selanjutnya dilakukan uji beda nyata DMRT
(Duncan’s Multiple Range Test) dengan probabilitas
kepercayaan 5% atau memiliki derajat kepercayaan 95% .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan panjang miselium
Hasil pengukuran panjang miselium setiap perlakukan
bibit pada media uji PDA di cawan petri ditunjukkan pada
Gambar 2. Viabilitas bibit jamur merang menunjukkan
perbedaan pada kelima perlakuan. Perlakuan B campuran
media kapas dan dedak +25% zeolit menunjukkan panjang
miselium tertinggi 18,2 cm dengan viabilitas bibit hingga
umur 50 hari setelah inokulasi. Secara morfologi bibit jamur
merang perlakuan B menunjukkan pertumbuhan miselium
paling merata. Perlakuan lainnya memperlihatkan
pertumbuhan miselium yang lebih pendek waktunya. Hasil
uji ANOVA pertumbuhan miselium jamur merang
menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini disebabkan
perbedaan persediaan zat hara yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan miselium jamur merang. Persediaan zat hara
diduga tergantung persentasi penambahan zeolit pada
media bibit jamur merang, semakin sedikit persentasi
penambahan zeolit semakin banyak zat hara yang tersedia.
Gani et al (1998), mengemukakan bahwa daya serap zeolit
berdasarkan diameter lorong (chanel) dan secara teoritis
unsur-unsur akan terserap oleh zeolit apabila diameternya
lebih kecil dari pada diameter lorong zeolit. Banyaknya
persediaan zat hara tidak dapat menjamin lamanya daya
tahan hidup miselium jamur merang, karena zeolit pada
media bibit mampu menyerap atau menyimpan sebagian
zat hara sehingga penggunaannya oleh miselium jamur
merang menjadi lebih lambat dan efektif. Lowell dan Shield
(1984), menerangkan bahwa adsorpsi pada zeolit diartikan
sebagai gaya permukaan zat (adsorpsi) yang menarik ion
atau molekul luar (adsorbat). Menurut Warren et al (1990)
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adsorpsi merupakan proses pemisahan komponen tertentu
dari suatu fase cair berpindah ke permukaan zat padat
yang mengadsorpsi (adsorben). Banyak sedikitnya zat yang
dapat diadsorpsi tergantung pada luas permukaan zat
pengadsorpsi (Sarto, 1993). Pertumbuhan miselium jamur
merang ditandai dengan bertambahnya volume, jumlah
sitoplasma dan inti sel (Sulia dan Shantaram, 1998).
Analisis gula reduksi

29

Data standar gula reduksi pada 540 nm dan yang
dihasilkan alat spektrofotometer (Jenway) dan standar total
karbon pada panjang gelombang 478 nm terlihat pada
Gambar 3 dan Gambar 4. Persediaan gula dan karbon
tertinggi dihasilkan pada perlakuan A (tanpa penambahan
zeolit) seperti terlihat pada Gambar 5.
Kondisi ini
menunjukkan bahwa zat hara segera digunakan dan
menjadi cepat habis sehingga umur miselium jamur merang
menjadi relatif pendek yaitu hanya berumur 34 hari.

Gambar 2. Uji bibit jamur merang pada berbagai perlakuan
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Tabel 1. Data kurva standar gula reduksi
Konsentrasi glukosa
Absorbansi
(mg/100ml)
(OD)
0
0,00
2
0,081
4
0,159
6
0,275
8
0,333
10
0,485
Tabel 2. Data konsentrasi total karbon
Konsentrasi glukosa
Absorbansi
(mg/100ml)
(OD)
0
0,0000
5
0,0241
10
0,0746
20
0,168
40
0,352
60
0,535
80
0,718
100
1,051

Gambar 3. Kurva standar gula reduksi pada panjang gelombang
540nm

Gambar 4. Standar total karbon pada panjang gelombang 478 nm

Ketersediaan karbohidrat dan gula pada masing-masing
perlakuan diperlihatkan pada hasil analisis karbon dan gula
reduksi (Gambar 5). Karbohidrat dibutuhkan sebagai sumber
C untuk menyusun tubuh dan sumber energi. Selain karbon,
jamur merang membutuhkan nitrogen yang diperoleh dari
bahan-bahan organik dan anorganik. Sumber nitrogen yang
bersifat organik bersumber dari protein, peptida dan asam
amino, sedangkan yang bersifat anorganik adalah garamgaram nitrat dan ammonium (Kaul, 1997). Komposisi media
pertumbuhan tergantung dari persentasi campuran limbah
kapas, dedak, kapur dan urea. Semakin besar persentasi
campuran media tersebut dibandingkan dengan persentasi
penambahan zeolit, maka kadar karbon dan gula dalam
media akan semakin besar pula. Media kapas adalah salah
satu bahan yang apabila terdegradasi akan menghasilkan
karbohidrat, gula dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh
miselium jamur merang untuk pertumbuhannya (Sinaga,
1999). Total karbon pada media perlakuan sejak awal tinggi
dan tersedia lalu meningkat. Gula pada awal pengamatan

cenderung relatif kecil kemudian naik hingga maksimal dan
selanjutnya menurun karena gula tersebut digunakan oleh
miselium jamur merang. Nilai total karbon jauh lebih besar
dibandingkan dengan nilai gula reduksi. Hal ini disebabkan
limbah kapas dan dedak didegradasi oleh miselium jamur
merang menjadi karbohidrat yang terdiri dari karbon dan gula
sederhana karena pada media jamur merang tidak
ditambahkan gula. Perlakuan B + 25% zeolit merupakan
persentasi penambahan zeolit yang efektif, terbukti miselium
jamur merang meningkat viabilitasnya hingga umur 50 hari
setelah inokulasi. Nilai total karbon awal pada media
perlakuan B 247,45mg/ml perlahan-lahan menurun menjadi
33,15mg/ml pada hari ke 36, hingga akhirnya tinggal
30,45mg/ml. Ketersediaan gula pada perlakuan B ini
mengalami fluktuasi dari awal sebesar 1,95mg/ml kemudian
meningkat menjadi 3,79mg/ml puncaknya pada hari ke 8
selanjutnya menurun lambat hingga 0,25mg/ml pada hari ke
36 lalu menjadi 0,20mg/ml pada akhir pengamatan. Nilai gula
reduksi maupun kadar karbon dari setiap perlakuan selama
pertumbuhan jamur merang secara umum menunjukkan
perbedaan yang nyata.
Kadar air bibit jamur merang.
Selain pada perlakuan A dan E kadar air media bibit
jamur merang sudah sesuai untuk pertumbuhannya. Pada
perlakuan B, C dan D memiliki kadar air lebih rendah
daripada perlakuan A, hal ini membuktikan bahwa
penambahan zeolit pada media bibit ketiga perlakuan efektif
menyerap air (Breck,1974). Secara rinci kadar air perlakuan
A (kontrol) tanpa penambahan zeolit berkisar 58,39-70,01%,
perlakuan B + 25% zeolit 44,46–54,24%, perlakuan C + 50%
zeolit 34-50,22%, perlakuan D+ 75% zeolit 31,55–42,74%
dan perlakuan E + 100% zeolit (tanpa media asli) persentasi
kadar air sangat rendah 14,91-21,59% dibandingkan
perlakuan lainnya (Gambar 6).
Dari seluruh perlakuan, sejak awal pengamatan hingga
akhir terlihat kecenderungan penurunan persentasi kadar air,
hal ini disebabkan penggunaan air oleh miselium jamur
merang selain itu juga karena penguapan. Hasil uji ANOVA
dan uji DMRT taraf kepercayaan 5% yaitu P (0,05) pada nilai
kadar air secara garis besar menunjukkan perbedaan yang
nyata dari masing-masing perlakuan selama pengamatan.
Perubahan bobot media bibit jamur merang
Pada perlakuan selain perlakuan A, pada tiap
pengamatan selalu mengalami penurunan bobot media
bibit (Gambar 7). Secara rinci bobot media bibit pada
masing-masing perlakuan adalah sebagai berikut, pada
awalnya media bibit memiliki bobot yang sama yaitu
400g,
selanjutnya
hingga
akhir
pengamatan
menunjukkan penurunan sebagai berikut, perlakuan B
287,45g, perlakuan C 272,61g, berikut perlakuan D
333,41g,dan perlakuan E menurun 386,52g.
Kondisi derajat kesamaan (pH) dan suhu
Kedua parameter ini tidak begitu mempengaruhi
pertumbuhan miselium jamur merang yang ditumbuhkan
pada media bibit. Penambahan zeolit pada media bibit
tidak mempengaruhi besarnya derajat keasaman
maupun suhu. Nilai suhu pada semua perlakuan tersebut
menurut Sinaga (1999) relatif sesuai karena suhu untuk
0
pertumbuhan bibit jamur merang adalah 28-32 C,
pertumbuhan miselium bibit jamur merang adalah 290
29,6 C. Derajat keasaman (pH) perlakuan A 7,18-8,97,
perlakuan B 6,21-8,73, perlakuan C 6,53-8,31, perlakuan
D 5,40-7,85, dan perlakuan E 6,70-8,11.
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Gambar 5. Hubungan panjang miselium terhadap gula reduksi dan total karbon selama uji pertumbuhan
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Gambar 6. Kondisi perubahan kadar air selama uji

Gambar 7. Kondisi perubahan bobot bibit jamur merang selama uji
viabilitas

Faktor suhu lingkungan yang optimal untuk
pertumbuhan jamur merang adalah suhu siang dan malam
o
rata-rata 25-30 C (Royse, 1995). Pada Gambar 8 diatas
tampak secara umum terjadi penurunan pH, yang
disebabkan oleh produksi asam piruvat hasil degradasi
glukosa oleh miselium jamur merang. Pada kondisi tertentu
dapat terjadi peningkatan pH media menjadi cenderung
bersifat basa, hal ini karena produksi ammomia hasil
degradasi nitrogen dari urea oleh miselium jamur merang
yang lebih banyak daripada produksi asam piruvat. Dengan
melihat panjang miselium maksimun dari masing-masing
perlakuan terlihat bahwa pH terbaik untuk pertumbuhan
miselium jamur merang di media bibit adalah pada
perlakuan A pH 7,94, perlakuan B pH 7,53, perlakuan C pH
6,21, perlakuan D pH 7,04 dan perlakuan E pH 7,11.
Dengan demikian pH yang optimal untuk menumbuhkan
miselium jamur merang pada media bibit berkisar 6,2-7,94.

KESIMPULAN
Dari kelima perlakuan media bibit jamur merang pada
penelitian ini, perlakuan B dengan media kapas dan dedak
+ 25% zeolit menghasilkan media bibit jamur terbaik. Daya
viabilitas bibit jamur merang pada perlakuan ini memiliki
umur waktu terpanjang hingga 50 hari serta panjang
miselium 18,2 cm. Morfologi bibit jamur merang pada

Gambar 8. Kondisi derajat keasaman (pH) dan suhu pada berbagai
perlakuan

perlakuan B memiliki pertumbuhan miselium paling merata.
Disarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk uji bibit
jamur merang dari semua komposisi media bibit pada budi
daya jamur merang agar dapat diketahui kualilitas maupun
produktivitasnya secara lebih nyata pada media
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ABSTRACT
This research aims to find out the health condition of catfish (Clarias gariepinus) based on hematology and to find out the blood
endoparasite type of catfish (Clarias gariepinus) bred in Mangkubumen Boyolali. The sample collection of catfish in this research was
conducted in Mangkubumen, Boyolali. The catfish becoming the sample had following criteria: 3 month old, 100-150 gr weight, and 20-25
cm long. The sample of catfish was taked from 5 pools, it was taken 10 fishes from each pool. The hematological parameter measurement
including erythrocyte number , leukocyte number, hemoglobin content, hematocrit value, and the preparation of blood smear preparation
was conducted in UNS central laboratory. The hematological parameter data of catfish sample obtained was compared with the
hematological parameter of the healthy catfish. The smear preparation was used for observing the endoparasite existence on sample blood
6
3
of catfish. The result of research shows the hematocrit value of 19.3 – 23.3 %, the erythrocyte number of 1.4 – 2.5 x 10 cells/mm , the
3
3
hemoglobin content of 6.46 – 7.93 Hb/100ml below that of the healthy catfish. The leukocyte number 650 – 750 x 10 cells/mm above that
of the healthy catfish. Entire catfish indicate the sickness due to the parasite infection. Endoparasit found in the blood of catfish are:
Trypanosoma sp, Sanguinicola sp, Haemogregarina sp.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Catfish, hematology, blood endoparasite.

PENDAHULUAN
Desa Mangkubumen Boyolali, adalah salah satu daerah
pengembangan budidaya ikan lele dumbo secara intensif.
Lahan yang digunakan untuk budidaya ikan lele dumbo ini
seluas 15 Ha dengan jumlah kolam sebanyak 900 kolam.
Hasil produksi mencapai 6 - 7 ton per-hari, sehingga
masyarakatnya mengembangkan budidaya ikan lele dumbo
sebagai mata pencaharian utama dengan daerah
pemasaran meliputi pulau Jawa dan Madura, serta akan
dipersiapkan menjadi daerah pengekspor ikan lele dumbo.
Bentuk budidaya yang dilakukan adalah spesifik pada
pembesaran hingga mencapai ukuran ikan konsumsi.
Sistem budidaya tradisional yang diterapkan oleh petani
ikan lele dumbo di desa Mangkubumen menggunakan
kolam tanah dengan sumber air yang berasal dari irigasi
sungai, dengan penambahan air sepuluh hari sekali dan
penggantian air 3-4 bulan sekali saat akan panen.
Puspowardoyo dan Djariyah ( 2002 ) menyatakan ikan
lele dumbo cocok dibudidayakan pada kolam air tenang
tanpa penggantian air, tetapi hal ini membuat air sebagai
media pemeliharaan ikan lele dumbo tercemar oleh limbah
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organik dan mineral organik yang berasal dari dekomposisi
(perombakan) sisa pakan dan kotoran ikan. Limbah
tersebut berpengaruh secara langsung terhadap kualitas air
yang secara langsung ataupun tidak langsung akan
berpengaruh negatif terhadap kehidupan dan pertumbuhan
ikan.
Pada budidaya ikan, air dapat menjadi perantara bagi
penularan bibit penyakit. Apabila air yang digunakan dalam
budidaya telah tercemar atau mempunyai kualitas yang
tidak memenuhi persyaratan untuk budidaya lele dumbo,
maka ikan budidaya tersebut akan terserang bibit penyakit
atau parasit yang hidup pada air tersebut (Anonim, 2003).
Pada ikan yang terserang penyakit terjadi perubahan
pada nilai hematokrit, kadar hemoglobin, jumlah sel darah
merah dan jumlah sel darah putih (Bastiawan, dkk., 1995).
Pemeriksaan darah (hematologis) dapat digunakan sebagai
indikator tingkat keparahan suatu penyakit (Bastiawan,
dkk., 2001). Studi hematologis merupakan kriteria penting
untuk diagnosis dan penentuan kesehatan ikan (Lestari,
2001).
Kondisi kesehatan ikan lele dumbo sulit ditentukan
secara visual, karena ikan lele dumbo seringkali tidak
menunjukkan tanda-tanda yang mengindikasikan ikan
tersebut terserang suatu penyakit. Oleh karena itu, para
petani ikan tetap mempertahankan cara budidaya yang
selama ini mereka lakukan. Dengan demikian, diperlukan
metode lain untuk mengetahui kondisi kesehatan ikan lele
dumbo, selain pengamatan morfologi, dan gejala klinis yang
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tampak dari luar. Pemeriksaan parameter hematologis
terhadap ikan lele dumbo yang dibudidayakan di desa
Mangkubumen perlu dilakukan. Pemeriksaan parameter
hematologis meliputi pemeriksaan nilai hematokrit, kadar
hemoglobin, jumlah sel darah merah, jumlah sel darah putih
dan pengamatan parasit yang terdapat dalam darah.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – November
tahun 2005. Pengukuran kualitas air yang meliputi : suhu,
pH, transparansi, DO, CO2 bebas, dan alkalinitas dilakukan
langsung pada kolam. Setiap kolam dibagi menjadi 3
stasiun yaitu “in let”, bagian tengah, dan “out let”. Tiap
stasiun dilakukan tiga pengulangan pengukuran. Ikan yang
dijadikan sampel adalah ikan lele dumbo siap panen
dengan
kriteria umur 3 bulan, berat 100 - 150 gr,
panjang 20 - 25 cm. Sampel ikan lele dumbo diambil dari 5
kolam, tiap kolam diambil sebanyak 10 ekor. Pengambilan
sampel darah, pemeriksaan parameter hematologis yang
meliputi : nilai hematokrit, kadar hemoglobin, jumlah
eritrosit, jumlah leukosit, pembuatan preparat apus darah
dan pengamatan parasit dilakukan di Laboratorium Pusat
MIPA UNS.
Analisis data kualitas air dilakukan dengan
membandingkan kualitas air kolam budidaya dengan nilai
optimal parameter kualitas air budidaya ikan lele dumbo
dalam Pedoman Teknis Pembenihan Ikan Lele dumbo Seri
Pengembangan
Hasil
Penelitian
Perikanan
No.
PHP/KAN/PT/20/1992
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Pertanian dan diuji korelasi untuk
mengetahui hubungan antara kualitas air kolam dengan
parameter hematologis ikan lele. Parameter hematologis
ikan lele dumbo dibandingkan dengan parameter
hematologis ikan lele dumbo sehat dalam Jurnal Penelitian
Perikanan Indonesia Volume 7 Nomor 3 ( Bastiawan, dkk.,
2001). Pengamatan dan identifikasi endoparasit darah pada
preparat apus darah ikan lele dumbo dengan
menggunakan buku: Kabata, (1985) Parasites and
Diseases of Fish Cultured In The Tropics dan Amlacher,
(1970) Text Book of Fish Disease.
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dibudidayakan di desa Mangkubumen Boyolali terkena
anemia.
Anemia
berdampak
pada
terhambatnya
pertumbuhan ikan, karena rendahnya jumlah eritrosit
mengakibatkan suplai makanan ke sel, jaringan dan organ
akan berkurang sehingga proses metabolisme ikan akan
terhambat.
Menurut Bastiawan dkk, (2001) apabila ikan terkena
penyakit atau nafsu makannya menurun, maka nilai
hematokrit darahnya menjadi tidak normal, jika nilai
hematokrit rendah maka jumlah eritrositpun rendah. Ratarata nilai hematokrit ikan lele dumbo budidaya berkisar
antara 19,3 – 23,3 % dan jumlah eritrosit berkisar antara
6
3
1,4 - 2,5 x 10 sel/mm , sedangkan ikan lele dumbo sehat
mempunyai nilai hematokrit sebesar 30,8 – 45,5 % dan
jumlah eritrosit sebesar 3,18 x 106 sel/mm3. Hal ini
menguatkan bahwa kondisi ikan lele dumbo budidaya di
desa Mangkubumen Boyolali sedang sakit.
Rata-rata kadar Hb ikan lele dumbo budidaya sangat
rendah di bawah kadar Hb ikan lele dumbo sehat, yaitu
berkisar antara 6,46 – 7,93 Hb/100ml, sedangkan kadar Hb
ikan lele dumbo sehat berkisar antara 12 – 14 Hb/100ml.
Hb berfungsi mengikat oksigen yang kemudian akan
digunakan untuk proses katabolisme sehingga dihasilkan
energi (Lagler et al, 1997 dalam Bastiawan dkk, 2001).
Kemampuan mengikat oksigen dalam darah tergantung
pada jumlah hemoglobin yang terdapat dalam sel darah
merah. Bastiawan dkk, (2001) menulis bahwa rendahnya
kadar Hb menyebabkan laju metabolisme menurun dan
energi yang dihasilkan menjadi rendah. Hal ini membuat
ikan menjadi lemah dan tidak memiliki nafsu makan serta
terlihat diam di dasar atau menggantung di bawah
permukaan air.
Jumlah rata-rata leukosit ikan lele dumbo kolam
budidaya mencapai 4 kali lipat di atas jumlah leukosit ikan
3
lele dumbo normal, yaitu berkisar antara 650 - 750 x 10
3
sel/mm . Hal ini mengindikasikan bahwa ikan lele dumbo
budidaya terkena serangan penyakit. Meningkatnya
produksi jumlah sel darah putih ikan lele dumbo budidaya
menunjukkan adanya respon perlawanan tubuh terhadap
zat asing penyebab penyakit. Leukosit ikan lele dumbo
terdiri dari monosit, limfosit, dan neutrofil. Menurut
Bastiawan dkk (2001) monosit berfungsi sebagai fagosit
terhadap benda-benda asing yang berperan sebagai agen
penyakit. Limfosit berfungsi sebagai penghasil antibodi
untuk kekebalan tubuh dari gangguan penyakit. Neutrofil
berperan dalam respon kekebalan terhadap serangan
organisme patogen dan mempunyai sifat fagositik. Neutrofil
dalam darah akan meningkat bila terjadi infeksi dan
berperan sebagai pertahanan pertama dalam tubuh
(Dellman dan Brown, 1989 dalam Bastiawan dkk., 2001).
Ikan lele dumbo budidaya mengalami produksi lendir
yang berlebih, hal ini menunjukkan adanya mekanisme
pertahanan ikan lele dumbo budidaya terhadap rangsangan
ektoparasit yang menginfeksi ikan lele dumbo budidaya.
Ektoparasit yang menyerang ikan lele dumbo budidaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan ikan lele
dumbo yang dibudidayakan di desa Mangkubumen Boyolali
tidak sehat (sakit). Hal ini ditandai dengan rendahnya nilai
eritrosit, hematokrit dan hemoglobin (Hb) ikan lele dumbo
yang dibudidayakan di desa Mangkubumen Boyolali
dibandingkan dengan nilai eritrosit, hematokrit dan Hb ikan
lele dumbo sehat; produksi sel darah putih dan lendir
meningkat; bagian abdominal ikan berwarna kemerahmerahan
(terjadi
perdarahan)
dan
ditemukannya endoparasit yang hidup dalam
Tabel 1. Parameter hematologis ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang
darah ikan lele dumbo budidaya.
dibudidayakan di desa Mangkubumen Boyolali
Analisis Hematologis
Berdasarkan data tabel 1 dapat dilihat
bahwa jumlah eritrosit, nilai hematokrit dan
kadar hemoglobin (Hb) ikan lele dumbo
budidaya berada jauh dibawah jumlah
eritrosit, nilai hematokrit dan kadar Hb ikan
lele
dumbo
sehat,
diagnosa
awal
menunjukkan bahwa ikan lele dumbo yang

Parameter
Sehat
hematologis
(Normal)*
3,18
Eritrosit
6
3
(x 10 sel/mm )
Leukosit
20 – 150
3
3
(x 10 sel/mm )
Hemoglobin
12 – 14
(Hb/100 ml)
Hematokrit (%)
30,8–45,5
* sumber: Bastwain, dkk. (2001)

Klm
1
1,46

Klm
2
2,42

Klm
3
2,14

Klm
4
1,89

Klm
5
1,54

651,18

731,13

669,32

741,76

701,76

7,93

7,84

6,46

6,78

6,48

23,30

22,30

22,80

19,70

19,30
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diperkirakan adalah lintah, yang juga berperan sebagai
inang perantara endoparasit yang hidup pada darah ikan
lele dumbo budidaya. Pada bagian abdominal tubuh ikan
budidaya terlihat warna kemerahan, hal ini menunjukkan
terjadi perdarahan di tubuh ikan lele dumbo bagian
abdominal.
Perdarahan
yang
terjadi
pada
ikan
menunjukkan bahwa serangan parasit sudah parah.
Gambar 1 menunjukkan perbedaan antara ikan lele
dumbo yang dibudidayakan di desa Mangkubumen Boyolali
(A) dengan ikan lele dumbo sehat (B). Tanda panah (a)
menunjukkan daerah perdarahan yang terdapat sepanjang
daerah abdominal tubuh ikan lele dumbo. Kulit ikan yang
mengkilap pada gambar (A) menunjukkan produksi lendir
yang banyak. Pada gabar (B) ikan lele dumboyang
berwarna gelap adalah ikan jantan sedangkan ikan lele
dumbo yang berwarna terang adalah ikan betina.

A
a

Trypanosoma sp menurut Kordi, (2004) menunjukkan
gejala-gejala ikan kekurangan oksigen, gerakan ikan sangat
lemah, dan kerusakan pada kulit dan perdarahan pada
insang. Infeksi berat ditandai ketika ikan menderita anemia,
insangnya pucat dan lembam. Pada ikan lele dumbo yang
dibudidayakan di desa Mangkubumen Boyolali infeksi
Trypanosoma sp menyebabkan ikan menderita anemia, hal
ini menunjukkan bahwa Trypanosoma sp telah menginfeksi
ikan lele dumbo cukup parah.
Beberapa
teori
mengungkapkan
pengaruh
Trypanosoma sp pada inang. Teori pertama menyatakan
bahwa Trypanosoma sp mempunyai metabolisme gkukosa
yang tinggi, sehingga bila Trypanosoma sp mengambil
glukosa inang maka terjadilah kematian inang karena
terjadi hipoglikemia. Teori yang kedua kadar kalium di
dalam serum meningkat pada tripanosomosis, tingginya
kadar kalium pada plasma menyebabkan kerusakan pada
eritrosit (Levine, 1995). Pada penelitian ini Trypanosoma sp
mempengaruhi ikan lele dumbo budidaya menurut teori
yang pertama, karena dampak yang diakibatkan oleh
infeksi Trypanosoma sp adalah ikan mengalami anemia,
sedangkan darah ikan lele dumbo budidaya tidak
menunjukkan adanya kerusakan.

B
Gambar 1. Perbandingan sampel ikan lele dumbo dengan ikan lele
sehat. (Gambar A) Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) yang
dibudidayakan di desa
Mangkubumen Boyolali; a :perdarahan
daerah abdominal. (Gambar B) Clarias sp sehat

Identifikasi Endoparasit Darah
Endoparasit yang ditemukan pada darah ikan lele
dumbo budidaya adalah Trypanosoma sp, Sanguinicola sp,
Haemogregarina sp. Trypanosoma sp, Sanguinicola sp,
Haemogregarina sp merupakan parasit yang hidup pada
darah ikan air tawar, walaupun Trypanosoma sp dan
Haemogregarina sp bisa hidup pada darah ikan air asin.
Trypanosoma sp dan Sanguinicola sp hidup di plasma
darah sedangkan Haemogregarina sp hidup di dalam sel
darah.
Pada tabel 2 dapat dilihat ketiga parasit yaitu
Trypanosoma sp, Sanguinicola sp, Haemogregarina sp
tersebar merata, menyerang ikan lele dumbo di kelima
kolam. Hal ini menunjukkan bahwa inang perantara yang
menjadi pembawa parasit juga terdapat pada lima kolam
budidaya.
Tabel 2. Endoparasit yang ditemukan pada darah ikan lele
dumbo (clarias gariepinus) yang dibudidayakan di desa
mangkubumen Boyolali.
Parasit
Lele
Lele
Lele
Lele
Lele
Klm 1
Klm 2
Klm 3
Klm 4
Klm 5
Trypanosoma sp
+
+
+
+
Sanguinicola sp
+
+
+
+
+
Haemogregarina sp
+
+
+
-

Trypanosoma sp
Menurut Moller dan Anders, (1986) Trypanosoma sp
menyebabkan
menurunnya jumlah eritrosit, nilai
hematokrit, dan kadar hemoglobin. Ikan yang terserang

Gambar 2. Trypanosama sp
Keterangan : (gambar A) Trypanosama sp pada sampel darah ikan
lele dumbo (Clarias gariepinus). a) nukleus, 1000x. (gambar B)
sketsa ukuran Trypanosoma sp. a) jarak dari nukleus ke anterior
tubuh akhir; b) lebar tubuh besar; d) panjang flagellum bebas; e)
jarak antara titik kinetoplasma dengan posterior tubuh; f) jarak
antara nukleus dan kinetoplas.

Gambar 2A adalah Trypanosoma sp yang terdapat
pada darah ikan lele dumbo yang dibudidayakan di desa
Mangkubumen Boyolali. Pada perbesaran 1000x flagel
yang berfungsi sebagai alat gerak Trypanosoma sp belum
kelihatan. Nukleus terlihat jelas ditunjukan oleh tanda
panah (a), ujung anterior runcing dan posterior tumpul.
Gambar B adalah gambar sketsa Trypanosoma sp, bagianbagian tubuh dengan ukurannya dapat terlihat dengan
jelas.
Sanguinicola sp
Pada siklus hidup Sanguinicola sp, cercaria muncul dari
inang perantara kemudian menembus masuk dan
berkembang menjadi dewasa di system peredaran darah
ikan, setelah dewasa Sanguinicola sp menghasilkan telur
dan dilepaskan melalui pembuluh darah. Telur-telur
tersebut mencapai insang (branchia), jantung (cor), ginjal
(ren), hati (hepar), limpa, pankreas, atau organ lainnya. Hal
tersebut dapat menyebabkan peradangan dan menurunnya
fungsi fisiologis dan daya guna mekanik dari organ tersebut

Alamanda – Penetapan Kesehatan Ikan Lele Dumbo Clarias gariepinus
Gambar 3A adalah Sanguinicola sp yang terdapat
pada darah ikan lele dumbo yang dibudidayakan di desa
Mangkubumen Boyolali, pada perbesaran 400x terlihat
Sanguinicola sp 5x lebih besar dari eritrosit ikan lele
dumbo. Gambar 3B adalah sketsa Sanguinicola sp yang
terdapat pada pembuluh darah Clarias lazera satu genus
dengan Clarias gariepinus. Bagian bagian tubuh
Sanguinicola sp dapat dilihat pada keterangan gambar.
Menurut Kordi (2004) Sanguinicola sp (cacing darah)
dewasa
dapat menyebabkan pembekuan darah
(trombosis) dan tersumbatnya pembuluh kapiler inang
yang diakibatkan oleh telur-telurnya. Jika terjadi infeksi
akut ikan mengalami pendarahan (hemorrhage), nekrosis,
dan akhirnya mati. Pada ikan lele dumbo yang
dibudidayakan di desa Mangkubumen Boyolali bagian
abdominal ikan memperlihatkan terjadinya perdarahan,
hal ini menunjukkan ikan telah terinfeksi kronis oleh
Sanguinicola sp.

Gambar 3. Sanguinicola sp
Keterangan : (gambar A) Sanguinicola sp dari darah ikan lele
dumbo (400x). Gambar B. Sanguinicola sp dewasa dari sistem
pembuluh darah Clarias lazera. d) vasdeferens; i) usus; l) vagina
(tidak berfungsi); o) ovari; od) oviduk; ot) ootyp; t) testis; u) uterus;
v) vitelaria.

a
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Tabel 3. Hasil pengukuran suhu, pH, DO, CO2, alkalinitas, dan transparansi
kolam budidaya ikan lele dumbo di desa mangkubumen, boyolali.
Parameter air

Nilai
Optimum*

Klm
1

Klm
2

Klm
3

Klm
4

Klm
5

Suhu ( C)

28 - 30

27,7

27,4

27,2

28,3

27,8

pH
DO (ppm)

6,5 - 9
>5

6,5
7,12

6,7
16,8

6,8
8,14

6,8
7,05

6,9
12,6

<12
>50

5,7
64,3

5,3
61,0

5,0
163,7

4,9
53,7

6,3
45,4

8,00

14,6

4,44

4,78

7,33

o

CO2 (ppm)
Alkalinitas (ppm)

42 - 45
Transparansi
(cm)
* sumber: Ilyas , dkk (1992)

Boyolali, parameter hematologis menunjukkan terjadi
penurunan jumlah eritrosit dan meningkatnya jumlah
leukosit, tetapi belum terlihat adanya nodul dalam berbagai
organ atau bagian badan ikan. Hal ini menunjukkan ikan
belum terinfeksi akut oleh Haemogregarina sp.
Gambar 4 menunjukkan Haemogregarina sp yang
terdapat pada darah ikan lele dumbo yang dibudidayakan di
desa Mangkubumen Boyolali.
Tanda panah (a)
menunjukkan Haemogregarina sp yang terdapat pada
plasma
darah,
tanda
panah
(b)
menunjukkan
Haemogregarina sp sedang menginfeksi eritrosit merah,
dan tanda panah (c) menunjukkan Haemogregarina sp
yang telah berada di dalam eritrosit.
Pengukuran kualitas air
Data pada tabel 3 menggambarkan keadaan kualitas air
kelima kolam yang menjadi tempat hidup ikan lele dumbo
yang diambil sebagai sampel. Data menunjukkan bahwa
kualitas air lima kolam masih berada dalam kisaran nilai
optimum kualitas air untuk budidaya ikan lele dumbo, hanya
nilai transparansinya berada dibawah nilai transparansi
optimum. Keadaan ini dapat diatasi oleh ikan lele dumbo
dengan cara mengambil oksigen langsung dari udara
dengan bantuan alat pernafasan tambahan yaitu
aborescen, yang terpenting permukaan air tidak tertutup
seluruhnya oleh tanaman air karena jika permukaan air
kolam tertutup seluruhnya oleh tanaman air dapat
menghambat pengambilan oksigen lansung dari udara.
Kualitas air lima kolam budidaya masih dalam batas
toleransi sehingga tidak terlalu berpengaruh pada
kesehatan ikan lele dumbo yang dibudidayakan. Uji korelasi
antara parameter kualitas air kolam dengan parameter
hematologis ikan lele dumbo tidak menunjukkan adanya
hubungan yang signifikan. Hal ini juga dikemukakan oleh
Sutrisno dkk, (1992) bahwa penelitiannya belum dapat
menentukan pengaruh kualitas air terhadap budidaya ikan
lele dumbo, baik yang dilakukan di kolam percobaan
(laboratorium) maupun kolam budidaya di tingkat petani

b

Gambar 4. Haemogregarina sp
Keterangan : Haemogregarina sp pada preparat apus darah ikan
lele dumbo yang dibudidayakan di desa Mangkubumen, Boyolali.
(A) perbesaran 100x, (B) perbesaran 400x, a dan b
Haemogregarina sp.

Haemogregarina sp
Tanda-tanda klinis ikan yang terinfeksi Haemogregarina
sp adalah menurunnya jumlah eritrosit, meningkatnya
jumlah leukosit dan terbentuknya tumor seperti nodul dalam
berbagai organ atau bagian badan ikan. Pada ikan lele
dumbo yang dibudidayakan di desa Mangkubumen

KESIMPULAN
Berdasarkan metode hematologi kondisi ikan lele
dumbo (Clarias gariepinus) yang dibudidayakan di desa
Mangkubumen Boyolali menunjukkan ada indikasi sakit.
Endoparasit yang terdapat pada darah ikan lele dumbo
(Clarias gariepinus) yang dibudidayakan di desa
Mangkubumen Boyolali adalah: Trypanosoma sp,
Sanguinicola sp, dan Haemogregarina sp.
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ABSTRACT
Syzygium cumini belongs to Myrtaceae family. It is known as duwet, juwet, jamblang, etc in Indonesia. Although this species is well known
by Indonesian, the information about character of growth this species still limited. Germinations process of this species is one of important
information that must be known. This research aims to know about germinations of seed and growth of seedling this species. Seed
germinations start at 18 day after sowing. The percentage of seed viability was 53.33%.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: germination, Syzygium cumini (L.) Skeels

PENDAHULUAN
Syzygium cumini termasuk ke dalam keluarga suku
jambu-jambuan
(Myrtaceae).
Masyarakat
Indonesia
mengenal jenis ini dengan berbagai nama, antara lain :
Sumatera: jambe kleng (Aceh), jambu kling (Gayo), jambu
kalang (Mink.). Jawa: jamblang (Sunda), juwet, duwet, duwet
manting (Jawa), dhalas, dhalas bato, dhuwak (Madura).
Nusa Tenggara: juwet, jujutan (Bali), klayu (Sasak), duwe
(Bima), jambulan (Flores) . Sulawesi: raporapo jawa
(Makasar), alicopeng (Bugis). Maluku: jambula (Ternate).
Melayu: jamlang, jambelang, duwet. Dalam bahasa Inggris
orang mengenalnya dengan nama java plum, black plum,
jambolan, jambul.
Jenis ini merupakan jenis asli Kawasan Indo-Malaysiana,
termasuk Indonesia. Masyarakat di kawasan ini telah lama
mengenalnya sebagai tanaman buah yang dapat dimakan.
Beberapa bagian tanaman ini digunakan sebagai bahan
baku obat. Pengetahuan terakhir mengenai jenis ini adalah
kegunaannya sebagai bahan baku obat diabetes militus.
Bagian yang digunakannya adalah buah, biji dan kulit
batangnya (Dalimarta, 2003; Annonim, 2005). Jenis ini juga
dapat digunakan sebagai obat disentri batuk rejan dan
sariawan.
Walaupun telah banyak diketahui kegunaannya, namun
masih sedikit informasi mengenai perilaku pertumbuhan jenis
ini. Belum banyak sentra produksi jenis ini ataupun kawasan
budidaya jenis ini. Pengetahuan tentang perilaku
pertumbuhan dan perkembangan suatu jenis tanaman
sangat diperlukan untuk mengetahui cara penanganan dan
pemeliharaan ataupun pembudidayaan jenis Syzygium
cumini. Salah satu perilaku pertumbuhan dan perkembangan
jenis ini adalah proses perkecambahan biji serta
pertumbuhan semai setelah perkecambahan tersebut.
Perkecambahan adalah proses terbentuknya kecambah

j Alamat Korespondensi:
Jl. Raya Surabaya Malang Km 65, Purwodadi, Pasuruan 67163
Telp.: +62-341-426046 /Fax.: +62-341-426046
Email: dmudiana@yahoo.com

(plantula). Kecambah sendiri didefinisikan sebagai tumbuhan
kecil yang baru muncul dari biji dan hidupnya masih
tergantung pada persediaan makanan yang terdapat dalam
biji (Tjitrosoepomo, 1999). Kecambah tersebut akan tumbuh
dan berkembang menjadi semai/anakan/ seedling, yang
pada tahap selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan
dewasa.
Penelitian
ini
bertujuan
mengamati
proses
perkecambahan biji Syzygium cumini, mengetahui
prosentase tumbuh serta pertambahan tinggi semainya.

BAHAN DAN METODE

Alat dan bahan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bak
semai, mistar, dan alat tulis. Bahan yang digunakan berupa
biji Syzygium cumini yang berasal dari buah masak pohon
sebanyak 45 buah. Biji tersebut dikumpulkan dari buah
masak pohon yang jatuh di sekitar pohon. Media semai yang
digunakan berupa campuran tanah gembur dan pasir dengan
perbandingan 1 : 1.
Waktu dan tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan di areal pembibtan Unit
Reintroduksi dan Pengembangan Kebun Raya Purwodadi.
Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, dari Bulan
September sampai dengan November 2005. Pengamatan
pertama kali dilakukan pada tanggal 17 September 2005,
yaitu satu hari setelah tanam/ semai. Waktu tersebut
merupakan waktu pada saat pohon koleksi Syzygium cumini
di Kebun Raya Purwodadi berbuah lebat.
Metode penelitian
Penelitian ini pada dasarnya merupakan kegiatan
observasi terhadap perkecambahan dan pertumbuhan semai
Syzygium cumini. Biji yang digunakan dalam penelitian ini
berasal dari buah Syzygium cumini yang jatuh disekitar
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pohon. Pohon induk tersebut tumbuh di dekat areal
pembibitan Kebun Raya Purwodadi. Buah yang telah
terkumpul tersebut selanjutnya diseleksi. Dipilih yang
memiliki bentuk yang normal dan baik kondisinya. Buah
tersebut selanjutnya dicuci dan dibuang daging buahnya
untuk
mendapatkan
bijinya.
Biji
yang
diperoleh
dikeringanginkan selama satu hari. Biji-biji tersebut ditanam
pada media tanam yang telah disiapkan dalam bak plastik
untuk penyemaian biji.
Parameter yang diamati dan dicatat adalah : waktu
semai, waktu biji berkecambah, jumlah biji yang
berkecambah, prosentase biji yang berkecambah dan tinggi
semai. Pengamatan dan pencatatan data dilakukan setiap
hari selama 60 hari. Data yang diperoleh selanjutnya
dianalisa secara deskriptif, untuk mengetahui karakter dari
perkecambahan dan pertumbuhan semai Syzygium cumini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosentase perkecambahan biji pada penelitian ini
sebesar
53.33%. Nilai ini menunjukan nilai Daya
Kecambah Total. Dari sebanyak 45 biji yang disemai, hanya
24 biji yang mampu berkecambah dan tumbuh menjadi
semai. Biji yang tidak tumbuh sebanyak 21 biji. Nilai dari
Daya Kecambah Normal dari jenis Syzygium cumini yang
diamati pada penelitian ini hanya sebesar 6.67 %.
Hasil yang diperoleh selama pengamatan berupa datadata yang ditampilkan dalam gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Grafik jumlah dan waktu perkecambahan biji Syzygium
cumini (L.) Skeel. berdasarkan Hari Setelah Tanam (HST)

Gambar 2. Grafik jumlah biji Syzygium cumini (L.) Skeel. yang
berkecambah berdasarkan Hari Setelah Tanam (HST)

Proses perkecambahan merupakan tahap awal dari
proses terbentuknya individu baru pada tumbuhan berbiji.
Untuk tetap menjamin kelangsungan jenisnya, kelompok
tumbuhan berbiji menghasilkan biji yang merupakan
propagul untuk tumbuh menjadi individu baru. Di dalam biji
tersebut terdapat berbagai komposisi kimia yang berperan
sebagai embrio yang dapat aktif tumbuh menjadi individu
baru apabila berada pada kondisi lingkungan yang sesuai.
Kondisi lingkungan yang sesuai untuk perkecambahan biji
ini mencakup kesesuaian akan air, udara, cahaya dan
panas.
Proses pengaktifan komponen-komponen kimiawi
dalam biji yang berperan sebagai embrio dan selanjutnya
tumbuh sebagai individu baru dalam bentuk seedling
disebut sebagai proses perkecambahan (Kamil, 1979).
Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga macam tipe biji
berkaitan dengan sifat daya simpan biji, yaitu :
i.
Biji ortodoks Biji ini biasanya dapat disimpan dalam
waktu yang relatif lama bila dikeringkan dengan kadar
air 5-10%, atau apabila disimpan dalam suhu yang
rendah. Biasanya biji ortodoks berukuran kecil dan
kering.
ii. Biji rekalsitran. Biji ini tidak dapat disimpan lama,
karena akan menyebabkan hilangnya daya kecambah
dan menimbulkan kematian biji, sehingga biji semacam
ini harus segera disemaikan. Biasanya biji rekalsitran
berukuran besar dan berdaging.
iii. Biji intermediate. Biji semacam ini memiliki karakter
antara biji ortodoks dan biji rekalsitran.
Melihat sifat-sifatnya, maka biji Syzygium cumini dapat
digolongkan ke dalam biji rekalsitran. Bijinya berukuran
relatif besar dan berdaging, serta tidak dapat disimpan
lama. Dalam penelitian ini biji yang disemaikan adalah biji
yang berasal dari buah masak pohon, sehingga tidak terlalu
lama disimpan. Bijinya akan kehilangan viabilitas
berkecambahnya setelah 2 minggu (Annonim, 2006).
Berdasarkan pengalaman dari Unit Museum dan Bank Biji
Kebun Raya Purwodadi, biji dari jenis Syzygium akan rusak
apabila terlalu lama disimpan. Bentuk kerusakannya berupa
hancurnya biji karena berubah menjadi tepung, sehingga
biji tersebut tidak dapat lagi dikecambahkan.
Prosentase perkecambahan Syzygium cumini pada
penelitian ini sebesar 53.33 %. Nilai ini lebih kecil jika
dibandingkan dengan literatur lainnya yang melaporkan
bahwa prosen perkecambahnnya dapat mencapai 90%
(Annonim, 2006). Nilai dari Daya Kecambah Normalnya
sangat kecil, yaitu hanya sebesar 6.67%. Banyak faktor
yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. Biji yang
dikecambahkan kemungkinan tidak benar-benar dalam
kondisi yang baik untuk dikecambahkan. Biji-biji tersebut
kemungkinan telah mengalami gangguan dan kerusakan
baik secara fisik ataupun fisiologis, yang menyebabkan
menurunkan daya kecambah dan kemampuan hidupnya.
Roemantyo, dkk. (1994) mengemukakan hasil
penelitiannya di Kebun Raya Bogor, yaitu bahwa biji-biji
tanaman koleksi yang jatuh berserakan di atas permukaan
tanah memiliki daya hidup yang lebih rendah dari pada biji
yang berasal dari buah yang dipanen di pohon pada saat
masak fisiologis. Beberapa diantaranya tidak mampu
tumbuh. Kondisi semacam ini disebabkan oleh faktor
kerusakan fisik dan fisiologis dari biji-biji tersebut akibat
faktor lingkungan yang tidak mendukung, seperti telah
dimakan oleh binatang, organisme pelapuk, jamur, hama
biji, dan lainnya.
Faktor
lingkungan
tempat
penyemaian
dapat
berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Dari
pengamatan yang dilakukan terhadap biji-biji yang tidak

MUDIANA, dkk – Perkecambahan Syzygium cumini (L.) Skeels.

berkecambah, umumnya mereka rusak karena biji-biji
tersebut hancur berbentuk bubuk menyerupai tepung.
Hoesen (1997); Annonim (2006), mengemukakan ada dua
faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih., yaitu :
i. kondisi benih yang meliputi : kemasakan biji/benih,
kerusakan mekanik dan fisik, serta kadar air biji.
ii. faktor luar benih, yang meliputi : suhu, cahaya,
oksigen, kelembaban nisbi serta komposisi udara di
sekitar biji.
Kehadiran jamur patogen yang mengkontaminasi
biji/benih pun dapat menurunkan viabilitas biji serta
menurunkan daya kecambah benih tersebut.
Berdasarkan pada observasi yang dilakukan, kuat sekali
dugaan bahwa daya kecambah yang rendah ini diakibatkan
oleh media yang terlalu lembab. Campuran tanah gembur
dan pasir yang disiram secara rutin dapat mengakibatkan
biji Syzygium cumini menjadi rusak dan busuk, sehingga biji
tersebut tidak dapat berkecambah.
Kemungkinan hasil yang diperoleh dapat lebih baik
apabila media yang digunakan untuk penyemaiannya tidak
terlalu basah atau lembab. Hal ini bisa dilakukan dengan
pengaturan intensitas penyiraman media yang jarang atau
dilakukan sesuai kebutuhan saja.
Perkecambahan biji Syzygium cumini dalam penelitian
ini terjadi paling cepat pada waktu 18 HST (Hari Setelah
Tanam).
Pada
umumnya
biji
Syzygium
cumini
berkecambah setelah 2-4 minggu setelah semai (Annonim,
2005). Penelitian serupa terhadap Eugenia uniflora (Hassk.)
Leenh. yang masih dalam suku yang sama dengan
Syzygium cumini (Myrtaceae) menyatakan bahwa
perkecambahan bijinya paling awal terjadi pada hari ke-19
setelah tanam (Handayani, dkk., 2001). Jumlah biji yang
berkecambah akan terus bertambah hingga waktu 40 HST.
Setelah itu, maka tidak lagi terjadi pertambahan jumlah biji
yang berkecambah.
Proses perkecambahan biji Syzygium cumini
Secara morfologis, biji yang berkecambah akan ditandai
dengan munculnya akar dan atau daun. Kedua organ
tersebut selanjutnya akan tumbuh secara sempurna dan
segera melakukan perannya masing-masing. Akar akan
menyerap zat hara dari dalam tanah, sedangkan daun akan
melakukan proses fotosintesis.
Tahapan yang terjadi pada proses perkecambahan
secara garis besar meliputi :
i. Penyerapan air oleh biji yang menyebabkan melunaknya
kulit biji. Calon akar mulai keluar dan tumbuh ke arah
bumi (geotropisme).
ii. Mulai terjadi aktifitas sel dan enzim-enzim yang terdapat
dalam biji, serta ditandai dengan meningkatnya proses
respirasi biji. Pada tahap ini secara morfologis dapat
diamati dengan mulai tumbuhnya hypocotyl dan
cotyledon atau daun lembaga.
iii. Penguraian komponen kimia kompleks (karbohidrat,
protein dan lemak menjadi unsur yang lebih sederhana
untuk ditranslokasikan ke titik-titik tumbuh. Penyusutan
keping lembaga mulai tampak seiring dengan mulai
terbentuknya paracotyledon yang menyerupai daun
tersusun berhadapan.
iv.Terjadinya proses asimilasi untuk menghasilkan energi
bagi pertumbuhan sel-sel baru. Pembentukan calon daun
muda mulai terlihat pada fase ini.
v. Pertumbuhan kecambah berlanjut melalui proses
pembelahan,
pembesaran
dan
pembagian
sel.
Terbentuknya daun yang tetap merupakan ciri morfologis
yang bisa diamati pada tahap ini. ( Annonim, 2006;
Siregar & Utami, 1994).
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Pada biji Syzygium cumini, proses perkecambahan
yang dapat diamati ditandai dengan munculnya epikotil ke
atas permukaan tanah. Pada awalnya hanya terlihat
sebagai tonjolan kecil berwarna hijau muda, namun
selanjutnya akan terus bertambah panjang dan semakin
terangkat ke permukaan tanah. Selanjutnya akan terangkat
pula ke atas keping lembaganya dan terbelah menjadi dua.
Keadaan semacam ini merupakan ciri dari seedling yang
perkecambahannya bersifat epigeal, artinya pada proses
perkecambahan keping lembaganya terangkat ke atas
permukaan tanah. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat
dua macam tipe perkecambahan, yaitu : perkecambahan di
atas tanah (epigeal) dan perkecambahan di bawah tanah
(hypogeal). Yang membedakan keduanya adalah
keberadaan atau posisi daun lembaga pada saat
berkecambah, muncul di atas permukaan tanah atau tetap
berada di bawah tanah ( Tjitrosoepomo, 1999).
Epokotil selanjutnya akan tumbuh menjadi daun
pertama, sementara keping lembaganya yang berisi
cadangan makanan akan menyusut seiring dengan
terbentuknya daun baru dan akar baru. Bagian akar
terbentuk dari hipokotil, yang pada proses perkecambahan
tumbuh ke dalam tanah searah gaya grafitasi. Hipokotil
inilah yang menjadi asal terbentuknya akar tanaman.
Pertumbuhan semai Syzygium cumini
Setelah terbentuk daun, berkerutnya keping lembaga
dan terbentuknya akar yang nyata, maka sesungguhnya
tahap ini telah masuk ke dalam fase semai, bibit atau
seedling. Pada tahap ini akan terjadi pertambahan jumlah
daun serta ukuran tinggi semai. Berdasarkan pada hasil
pengamatan yang dilakukan terhadap pertambahan tinggi
semai Syzygium cumini, maka terlihat adanya laju
pertambahan tinggi semai yang cepat terjadi pada 40-50
HST.

Gambar 3. Grafik tinggi rata-rata semai Syzygium cumini
Skeel.

(L.)

Perkecambahan telah terjadi pada 18 HST, namun
pengukuran terhadap tinggi semai Syzygium cumini baru
dapat dilakukan setelah 25 HST (tanggal 11 Oktober 2005).
Hal ini disebabkan tidak semua biji yang berkecambah
selanjutnya tumbuh menjadi semai yang baik. Beberapa
diantaranya tidak berkembang bahkan mati.

KESIMPULAN
Biji Syzygium cumini tergolong ke dalam tipe biji
rekalsitran. Perkecambahannya tergolong ke dalam tipe
perkecambahan epigeal.
Biji Syzygium cumini berkecambah pada hari ke-18
setelah tanam (hst). Prosentase perkecambahannya
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sebesar 53.33% dengan nilai Daya Kecambah Normal
sebesar 6.67%.
Pertambahan tinggi semai Syzygium cumini mengalami
percepatan setelah hari ke-40 sampai dengan hari ke-50
setelah biji disemaikan. Tinggi semai pada umur 1-2 bulan
setelah berkecambah adalah berkisar 5-7 cm.
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ABSTRACT
Jabon Mekar village is well-known as the central of fruit supplayer at subdistrict of Parung. Many kinds of fruit were planted and developed
in this area. Durian ‘lai-mas’ or durian jabon’s cultivar is the superior product of fruit. However it was estimated as a buffer zone of Jakarta
and subject of the urban development. Due to the increasing number of the urbant development in Jakarta, it is concerned that this will
have an effect to the function of home-garden.The aim of the research is to study the potential riches and fruit plant diversity at homegarden of community in the village of Jabon Mekar. The methods used for vegetation analysis were the quadratic method. The result of the
research found 57 species of fruit plants from 41 genus, 23 families and 30 local cultivars. From all fruit of plants, there are 7 species as the
main compositer of the community at home-garden i.e. Musa sp., Durio zibethinus, Nephelium lappaceum, Cocos nucifera, Artocarpus
heterophyllus, Sandoricum koetjape, Carica papaya. It was found also that the diversity of plant species at home-garden was at the high
level. While all fruit of plant species found a tendency SDR value under 50%, means that none of the plant species dominant toward other
fruit of plants species.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Jabon Mekar, home-garden, fruit plant, riches, diversity

PENDAHULUAN
Desa Jabon Mekar merupakan salah satu desa di
Kecamatan Parung terkenal karena berbagai jenis buah-buahan
yang ditanamnya, seperti di antaranya Durio zibethinus,
Nephelium
lappaceum,
Artocarpus
integer,
Lansium
domesticum, Musa sp., Carica papaya, Sandoricum koetjape,
dan beberapa lagi jenis buah lainnya. Durian merupakan salah
satu buah yang dihasilkan dari daerah ini, dikenal dengan nama
kultivar lokal “durian jabon” atau “durian lai-mas”. Menurut
Untung (1999), diduga “durian jabon” merupakan hibrid alam
antara Durio zibethinus dan Durio kutejensis (lai dari
Kalimantan).
Desa ini berlokasi kurang lebih lima kilometer ke arah timur
ibukota Kecamatan Parung. Sebagai salah satu daerah
penyangga perluasan dan pengembangan di wilayah selatan
kota Jakarta, tidak menutup kemungkinan dikhawatirkan akan
berpengaruh terhadap peruntukkan maupun luas lahan
pekarangan yang ada di desa ini. Berdasarkan pengamatan di
lapangan diperkirakan mulai tahun 1994 sampai sekarang
perdagangan buah-buahan di sepanjang jalan raya Parung
menuju Bogor sudah tidak seramai tahun-tahun sebelumnya,
baik keragaman jenis maupun jumlah buah yang dijualnya.
Bahkan sebagian besar durian yang dijajakan di pinggir jalan
tersebut berasal dari luar daerah Parung, antara lain berasal dari
kota-kota di Sumatera seperti Lampung, Palembang, Jambi, dan

Padang. Apabila kondisi semacam ini dibiarkan berjalan terus,
bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan desa ini
sebagai salah satu pusat penghasil buah-buahan di Kecamatan
Parung akan berangsur-angsur terdesak keberadannya. Alih
fungsi kebun dan pekarangan buah-buahan menjadi lahan
pemukiman dengan segala keterbatasan luasan dan
keanekaragaman sumberdaya hayatinya terus berjalan selaras
dengan berjalannya waktu, sehingga diduga keanekaagaman
sumberdaya nabati pun akan berkurang.
Sementara itu Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kota
metropolitan dan wilayah konsentrasi dari berbagai kegiatan
perekonomian nasional dan internasional, berpotensi besar
untuk menciptakan dan meningkatkan skala urbanisasi ke
Jakarta, diperkirakan angka urbanisasi ini tiap tahun mencapai
200.000 – 250.000 orang (Kompas, 2001). Sebagai
konsekuensi dari peningkatan skala urbanisasi maka
kecenderungan untuk terjadinya kegiatan pencarian dan
perpindahan tempat pemukiman ke daerah pinggiran kota
Jakarta besar sekali, sehingga menyebabkan tumbuh
berkembangnya pembangunan fisik di daerah pemukiman baru.
Berasumsi dari kekhawatiran ini maka dilakukan penelitian
yang bertujuan untuk mempelajari potensi kekayaan dan
keanekaragaman tanaman buah di pekarangan masyarakat
Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Bogor.
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parang, gunting stek, kantong plastik, kertas koran, alkohol
70%, selotip, alat tulis, buku lapangan, kertas mounting,
lem, cutter, envelope sample, dan tali rafia. Penentuan plot
didasarkan atas hasil dari perhitungan metode kurva
spesies area dan data sebaran kepemilikan pekarangan
yang tertulis di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang,
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2004. Yaitu
dikelompokkan menjadi 3 bagian, untuk luasan pekarangan
2
2
1-500 m diwakili oleh luasan 400 m sebanyak 36 KK,
untuk luasan pekarangan 501-1000 m2 diwakili oleh luasan
2
800 m sebanyak 14 KK, sedangkan untuk luasan
pekarangan >1000 m2 diwakili oleh luasan 1200 m2
sebanyak 9 KK dan luasan 2000 m2 sebanyak 7 KK.
Sedangkan untuk menganalisis vegetasi pekarangan
digunakan metode kuadrat (Muller and Ellenberg, 1974)
agar diperoleh nilai-nilai kerapatan jenis, frekuensi jenis,
dominasi jenis, dan nilai penting jenis tanaman buahbuahan. Adapun untuk pengamatan struktur komunitas
tumbuhan di setiap luasan cuplikan pekarangan yang
terpilih, dilakukan dengan mencacah dan mengidentifikasi
seluruh jenis tanaman buah yang ada dengan mengacu
pada buku Flora of Java (Backer and Brink, 1963, 1965,
1968), PROSEA, Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2,
Buah-buahan Yang Dapat Dimakan (Verheij and Coronel,
1997), dan buku Banana Cultivar Names and Synonyms in
Southeast Asia (Valmayor et al., 1999, dalam Molina and
Roa, 1999). Untuk jenis-jenis yang belum diketahui nama
ilmiah botaninya akan diidentifikasi di Herbarium
Bogoriense, LIPI, Bogor.
Perhitungan
indeks
keanekaragaman
tanaman
menggunakan metode Shannon-Wiener (Barbour et al.,
1987).
s

H1 = -

¦

(pi) (ln pi)

i 1

Keterangan:
1
H = Indeks Diversitas Shannon – Wiener
pi =

ni
N

ni = Jumlah nilai penting satu jenis
N = Jumlah nilai penting seluruh jenis
ln = Logaritme natural (bilangan alami)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan dan Keanekaragaman Jenis
Berdasarkan hasil studi di lapangan diketahui bahwa
total kekayaan jenis tanaman buah yang tumbuh di
pekarangan Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Bogor
berjumlah 57 jenis dari 41 marga, dan 23 suku (Tabel 1,
Tabel 4).
Tabel 1. Jumlah jenis, marga, dan suku tanaman buah dalam
empat tipe luasan pekarangan
Jumlah yang dicatat
Tipe Luasan
Pekarangan
Jenis
Marga
Suku
2
400 m
47 ( 81%)
35
21
2
800 m
38 (66%)
28
21
2
37 (64%)
27
18
1200 m
2
39 (67%)
27
19
2000 m
Keseluruhan
57
41
23

1

Tabel 2. Indeks Keanekaragaman Jenis (H ) pada empat tipe
luasan pekarangan
Tipe Luasan Pekarangan
Indeks Keanekaragaman Jenis
1
(H )
2
800 m
3,17
2
2000 m
3,14
2
3,11
400 m
2
2,85
1200 m
Tabel 3. Jenis tanaman buah yang mempunyai kultivar lokal
dicatat di empat tipe luasan pekarangan
Nama Jenis
No.
Daerah
Ilmiah
Pisang
Musa sp.
1
P. batu
Musa x paradisiaca diploid BB
2
P. nangka
Musa x paradisiaca triploid AAB
3
P. pulo
Musa x paradisiaca triploid AAB
4
P. raja
Musa x paradisiaca triploid AAB
5
P. raja sereh
Musa x paradisiaca triploid AAB
6
P. tanduk
Musa x paradisiaca triploid AAB
7
P. uli
Musa x paradisiaca triploid AAB
8
P. siem
Musa x paradisiaca triploid ABB
9
P. kepok
Musa x paradisiaca triploid BBB
10
P. lampung
Musa acuminata diploid AA
11
P. mas
Musa acuminata diploid AA
12
P. ambon
Musa acuminata triploid AAA
13
P. angleng
Musa acuminata triploid AAA
14
P. susu
Musa acuminata triploid AAA
Mangga
Mangifera indica L.
1
M. harumanis
Mangifera indica cv. harumanis
2
M. indramayu
Mangifera indica cv. indramayu
3
M. kopyor
Mangifera indica cv. kopyor
4
M. manalagi
Mangifera indica cv. manalagi
Pepaya
Carica papaya L.
1
P. bangkok
Carica papaya cv. bangkok
2
P. cibinong
Carica papaya cv. cibinong
3
P. jingga
Carica papaya cv. jingga
Rambutan
Nephelium lappaceum L.
1
R. aceh
Nephelium lappaceum cv. aceh
Nephelium lappaceum cv. rafiah
2
R. rafiah
Duku
Lansium domesticum Correa
1
Kokosan
Lansium domesticum cv. kokosan
2
Duku
Lansium domesticum cv. duku
Durian
Durio zibethinus Murray
1
Durian
Durio zibethinus Murray
2
Durian jabon
Durio zibethinus x D. kutejensis
Kelapa
Cocos nucifera L.
1
Kelapa
Cocos nucifera L.
2
Kelapa gading
Cocos nucifera cv. Gading

Di antara jumlah jenis tanaman buah tersebut, beberapa
jenis di antaranya memiliki keanekaragaman dalam
kultivarnya, misalnya pada tanaman pisang, jumlah kultivar
lokal terbanyak berasal dari marga Musa x paradisiaca (9
kultivar), Musa accuminata (5 kultivar). Sedangkan jenis
yang lain misalnya mangga (Mangifera indica) ada 4
kultivar, Carica papaya (4 kultivar), Nephelium lappaceum
(2 kultivar), Lansium domesticum (2 kultivar), Durio
zibethinus (2 kultivar), dan Cocos nucifera (2 kultivar)
(Tabel 3).
1
Hasil perhitungan indeks keanekaragaman jenis (H ) di
empat tipe luasan pekarangan (Tabel 2) menunjukkan
bahwa hampir keseluruhan tipe luasan pekarangan, kecuali
2
1
pada tipe luasan 1200 m (2,85) memiliki nilai H di antara
3,11 – 3,17. Menurut Barbour et al. (1987), jika nilai H1
berkisar antara 3,1 sampai 4,0 termasuk kategori tinggi,
sedangkan apabila besarnya nilai H1 berkisar antara 2,1
sampai 3,0 termasuk kategori sedang. Akan tetapi kriteria
Barbour ini bukan untuk menilai keanekaragaman tanaman
pekarangan melainkan untuk vegetasi hutan.
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Tabel 4. Nama Jenis, Suku, dan Jumlah Individu yang dicatat di empat tipe luasan pekarangan
No.

Jenis

Nama Suku

Jumlah Individu

Daerah

Nama
Ilmiah

1

Jambu monyet

Anacardium occidentale L.

Anacardiaceae

2

Gandaria

Bouea macrophylla Griffith

Anacardiaceae

1

3

Bacang

Mangifera foetida Lour

Anacardiaceae

24

4

Mangga

Mangifera indica L.

Anacardiaceae

38

5

Kemang

Mangifera kemanga Blume

Anacardiaceae

4

6

Bembem

Mangifera odorata Griffith

Anacardiaceae

1

7

Kedondong

Spondias cytherea Sonnerat

Anacardiaceae

5

8

Sirsak

Annona muricata L.

Annonaceae

5
1

1

9

Mulwo

Annona reticulata L.

Annonaceae

10

Srikaya

Annona squamosa L.

Annonaceae

11

Durian

Durio zibethinus Murray

Bombacaceae

101

2

12

Nanas

Ananas comosus (L.) Merr.

Bromeliaceae

163

13

Pepaya

Carica papaya L.

Caricaceae

21

14

Bisbol

Diospyros blancoi A. DC.

Ebenaceae

3

15

Buah ceri

Prunus avium L.

Elaeocarpaceae

6

16

Buni

Antidesma bunius (L.) Sprengel

Euphorbiaceae

12

17

Menteng

Baccaurea racemosa Muell.Arg.

Euphorbiaceae

1

18

Cerme

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

Euphorbiaceae

2

19

Asam kranji

Dialium indum L.

Fabaceae

16

20

Pohon asam

Tamarindus indica L.

Fabaceae

3

21

Mundu

Garcinia dulcis Kurz, J. As. Soc. Beng

Guttiferae

1

22

Manggis

Garcinia mangostana L.

Guttiferae

25

23

Adpokat

Persea americana Miller

Lauraceae

6

24

Duku/Kokosan

Lansium domesticum Correa

Meliaceae

71

25

Kecapi

Sandoricum koetjape (Burm. F) Merr.

Meliaceae

62

26

Nangka

Artocarpus heterophyllus Lamk

Moraceae

63

27

Cempedak

Artocarpus integer (Thunb.) Merr.

Moraceae

56

28

Pisang

Musa sp.

Musaceae

192

29

Pala

Myristica fragrans Houtt.

Myristicaceae

3

30

Jambu batu

Psidium guajava L.

Myrtaceae

44
51

31

Jambu air

Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston.

Myrtaceae

32

Jambu bol

Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry

Myrtaceae

6

33

Gowok

Syzygium polycephalum (Miq.) Merr. & Perry

Myrtaceae

10

34

Belimbing wuluh

Averrhoa bilimbi L.

Oxalidaceae

12

35

Belimbing

Averrhoa carambola L.

Oxalidaceae

16

36

Pinang sirih

Areca catechu L.

Palmae

63

37

Aren

Arenga pinnata (Wurmb.) Merr.

Palmae

2

38

Kelapa

Cocos nucifera L.

Palmae

44

39

Kelapa sawit

Elaeis guineensis Jack.

Palmae

2

40

Salak

Salacca zalacca (Gaertner) Voss.

Palmae

75

41

Markisa

Passiflora edulis Sims

Passifloraceae

19

42

Jeruk nipis

Citrus aurantifolia (Christm.&Panzer) Swingle

Rutaceae

7

43

Jeruk purut

Citrus hystrix DC.

Rutaceae

2

44

Jeruk limun

Citrus limon (L.) Burm.f.

Rutaceae

41

45

Jeruk bali

Citrus maxima (Burm.) Merr.

Rutaceae

3

46

Jeruk sitrun

Citrus medica L.

Rutaceae

5

47

Jeruk garut

Citrus nobilis Loureiro

Rutaceae

10

48

Jeruk

Citrus sp.

Rutaceae

11

49

Jeruk kingkit

Triphasia trifolia (Burm.f.) P. Wilson

Rutaceae

6

50

Lengkeng

Litchi chinensis Sonn.

Sapindaceae

2

B I O D I V E R S I T A S Vol. 8, No. 1, Januari 2007, hal. 43-47

46

Tabel 4 (lanjutan). Nama Jenis, Suku, dan Jumlah Individu yang dicatat di empat tipe luasan pekarangan
No.

Nama Jenis

Nama Suku

Jumlah Individu

51

Rambutan

Nephelium lappaceum L.

Sapindaceae

78

52

Kapulasan

Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leennh.

Sapindaceae

39

53

Matoa

Pometia pinnata J.R. & G. Forster

Sapindaceae

1

54

Sawo ijo

Chrysophyllum cainito L.

Sapotaceae

1

55

Sawo kecik

Manilkara kauki (L.) Dubard

Sapotaceae

2

56

Akesa

Pouteria campechiana (Kunth.) Baehni.

Sapotaceae

10

57

Tomat

Lycopersicum esculentum Mill.

Solanaceae

1

Tabel 5. Jenis tanaman buah-buahan yang memiliki INP jenis terbanyak di setiap luasan pekarangan
Tipe Luasan Pekarangan
Jenis
Tanaman

2

2

400 m (%)

2

800 m (%)

2

1200 m (%)

2000 m (%)

INP

SDR

INP

SDR

INP

SDR

INP

SDR

Pisang

57,31

19,10

43,11

14,37

84,50

28,17

33,52

11,17

Durian

21,32

7,11

30,32

10,11

20,13

6,71

45,29

15,10

Rambutan

22,99

7,66

21,02

7,01

20,00

6,67

25,23

8,41

Kelapa

16,44

5,48

14,61

4,87

27,82

9,27

19,77

6,59

Nangka

12,57

4,19

16,76

5,59

16,66

5,55

15,90

5,30

Kecapi

13,10

4,37

15,67

5,22

7,41

2,47

11,69

3,90

Pepaya

14,78

4,93

8,28

2,76

8,45

2,82

10,79

3,60

Apabila asumsi ini dipergunakan untuk lahan
pekarangan maka terdapat 3 luasan pekarangan yang
1
tergolong memiliki nilai H tinggi. Atas dasar angka ini
secara keseluruhan pekarangan Desa Jabon Mekar
memiliki nilai keanekaragaman jenis tanaman buah yang
tergolong tinggi. Tingginya nilai keanekaragaman jenis di
desa ini dapat dibuktikan melalui besarnya total jenis
tanaman buah yang dicatat lebih dari 50% di seluruh
Desa Jabon Mekar (Tabel 1). Hampir 81% dari total jenis
tanaman buah yang dicatat di seluruh tipe luasan
2
pekarangan ditemukan di tipe luasan pekarangan 400 m ,
2
kemudian berturut-turut pada tipe pekarangan 2000 m
2
ditemukan sebanyak 67%, tipe pekarangan 800 m sebesar
2
66% dan tipe pekarangan 1200 m sebesar 64%. Kecuali
karena faktor manusia sebagai pemilik pekarangan,
tingginya nilai keanekaragaman jenis mungkin juga karena
faktor lain misalnya tingginya tingkat adaptasi jenis-jenis
yang ditanam itu sendiri. Sejalan dengan pendapat
Deshmukh (1992) bahwa keanekaragaman yang tinggi di
daerah tropika dapat disebabkan karena: (a) lebih banyak
jenis yang terdapat dalam masing-masing habitat; (b) lebih
banyaknya habitat yang masing-masing berisi jenis dengan
jumlah sama; atau (c) kombinasi dari keduanya. Sedangkan
Soegianto (1994) menegaskan pula bahwa, suatu
komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman jenis tinggi
jika disusun oleh banyak spesies dengan kelimpahan jenis
yang sama atau hampir sama.
Indeks Nilai Penting
Indeks Nilai Penting (INP) jenis merupakan besaran
yang menunjukkan kedudukan suatu jenis terhadap jenis
lain di dalam suatu komunitas. Besaran INP diturunkan
dari hasil penjumlahan nilai kerapatan relatif, frekuensi
relatif, dan dominasi relatif dari jenis-jenis yang menyusun
tipe komunitas. Semakin besar nilai indeks berarti jenis
yang bersangkutan semakin besar berperanan di dalam
komunitas yang bersangkutan. Menurut Setiadi (1998),

agar INP jenis mudah untuk diinterpretasikan maka
digunakan
Perbandingan Nilai Penting (Some Dominance
Ratio/SDR) karena jumlahnya tidak lebih dari 100%,
adapun cara perhitungannya adalah SDR = INP/3. Dan
apabila besarnya nilai SDR lebih mendekati 100%, maka
INP jenis tanaman tergolong tinggi. Sebaliknya jika
besarnya nilai lebih mengarah ke 0% maka INP jenisnya
termasuk kategori kecil
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai SDR terbanyak
untuk jenis tanaman pisang (Musa sp.) terdapat di luasan
2
pekarangan 1200 m , diduga hal ini terjadi karena jumlah
individu yang ditemukan cukup banyak, selain itu juga
sebaran tanaman ini merata dan mempunyai nilai
dominasi relatif cukup tinggi. Secara keseluruhan dari
Tabel 5 ini juga mengindikasikan bahwa di antara
tujuh jenis tanaman buah tersebut, Musa sp. merupakan
jenis yang paling dominan. Hal ini ditandai dengan
besarnya nilai kerapatan relatif (20% - 42%),
persebarannya yang merata maupun banyaknya nilai
dominasi relatif (8% - 36,7%) di semua tipe luasan
pekarangan. Meskipun secara keseluruhan rata-rata nilai
SDR tanaman ini besarnya lebih kecil dari 50% (11,2% 28,2%). Pola pemikiran sederhana dan praktis masyarakat
setempat untuk bertanam jenis tanaman buah yang dapat
dipanen secara periodik, bernilai ekonomi, perawatan
mudah dan murah, serta tingginya tingkat adaptasi
dengan lingkungannya, diduga sebagai pendorong
besarnya nilai SDR tanaman pisang. Bahkan dari 14
kultivar lokal tanaman pisang yang dicatat, setengahnya
tumbuh tersebar di empat luasan pekarangan, yaitu
pisang nangka (Musa x paradisiaca triploid AAB), ambon
(Musa acuminata triploid AAA), kepok (Musa x paradisiaca
triploid BBB), batu (Musa x paradisiaca diploid BB),
lampung (Musa acuminata diploid AA), raja sereh (Musa x
paradisiaca triploid AAB), dan pisang uli (Musa x
paradisiaca triploid AAB).
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Tanaman Durio zibethinus di tipe luasan pekarangan
2
2000 m memiliki INP terbanyak apabila dibandingkan
dengan tiga luasan pekarangan lainnya (Tabel 5).
Diperkirakan penyebab utamanya adalah jumlah individu
yang ditemukan di luasan pekarangan ini cukup banyak,
dan rata-rata telah mencapai masa puncak produksi,
sehingga berdampak pada nilai dominasi yang tinggi.
Namun secara keseluruhan Durio zibethinus menempati
urutan ke dua tingginya nilai SDR (6,7% - 15,1%). Hal ini
ditandai oleh besarnya nilai kerapatan relatif antara 4,7%
sampai 10,2%, nilai frekuensi relatif 4,8% - 6,5%, serta nilai
dominasi relatif 9,9% - 30,3%. Nilai SDR Durio zibethinus
ini sangat rendah, diduga karena kurangnya kepedulian
masyarakat dan pemilik pekarangan untuk melakukan
regenerasi dan pelestarian terhadap jenis tanaman ini.
Keadaan ini juga didukung oleh kenyataan di lapangan
bahwa banyak dari jenis tanaman buah-buahan termasuk di
antaranya Durio zibethinus yang masih produktif ditebang
untuk dijual kayunya.
Sementara itu Nephelium lappaceum (rambutan)
memiliki nilai SDR yang besarnya lebih kecil dari pada
Durio zibethinus, yakni 6,7% - 8,4%. Ini menunjukkan
bahwa jumlah individu rambutan di lapangan tidak begitu
banyak, indikator ini terlihat dari besarnya nilai kerapatan
relatif yang tidak terpaut jauh dengan tanaman durian, yaitu
4,3% - 8,1%.
Keberadaan rambutan juga dapat dijumpai di empat tipe
luasan pekarangan, hanya saja nilai frekuensinya rendah
(4,8% - 6%).
Di samping itu beberapa jenis tanaman buah yang lain
mempunyai nilai SDR cukup kecil, di antaranya adalah
Cocos nucifera, Artocarpus heterophyllus, Sandoricum
koetjape, Carica papaya.
Secara keseluruhan dari peta sebaran nilai penting jenis
tanaman buah-buahan di empat tipe luasan pekarangan
menunjukkan bahwa semua jenis tanaman memiliki nilai
SDR jauh di bawah 50%, ini berarti tidak ada satu jenis
tanaman buah yang dominan terhadap jenis tanaman buah
yang lain di pekarangan Desa Jabon Mekar.

KESIMPULAN
Keanekaragaman jenis tanaman buah yang tumbuh di
pekarangan Desa Jabon Mekar tergolong tinggi. Hasil
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identifikasi memperlihatkan bahwa kekayaan jenis tanaman
buahnya terdiri atas 57 jenis dalam 41 marga, 23 suku, dan
30 kultivar lokal. Kultivar terbanyak didominansi oleh marga
pisang-pisangan, Musa spp. Di antara seluruh jenis
tanaman buah tersebut, terdapat kurang lebih 7 jenis
tanaman utama penyusun komunitas pekarangan desa ini,
yaitu Musa sp., Durio zibethinus, Nephelium lappaceum,
Cocos nucifera, Artocarpus heterophyllus, Sandoricum
koetjape, Carica papaya.
Keberadaan setiap jenis tanaman buah di pekarangan
Desa Jabon Mekar menunjukkan nilai SDR jauh di bawah
50% berarti tidak ada satu jenis tanaman buah yang
dominan terhadap jenis tanaman buah yang lain.
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ABSTRACT
The objective of this research was to know the antibacterial activity from the Porphyridium cruentum. P. cruentum is the Rhodophyceae
algae. The extraction of microalgae biomass used dichloromethane solution and resulted three types extracts. Antibacterial activity of the
extracts using the clear zone method to Escherichia coli, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus bacteria. Identification of
antibacterial substance of the extracts were using Gas Chromatograph Mass Spectrophotometer (GCMS). The results showed that C type
extract have antibacterial activity to all of indicator bacteria, neither do A type extract. Whereas the B type extract inhibited to B. subtilis
and S. aureus growth. Analysis of the antibacterial compound by GC-MS was fatty acid. The major component of antibacterial from the P.
cruentum was metil hexadecanoate acid (palmitic acid), the percent area was 41,15 % of B type extract and 60,36 % of C type extract.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words : Porphyridium cruentum, dichlorometane extract, antibacterial activity, GCMS

PENDAHULUAN
Porphyridium cruentum adalah mikroalga merah bersel
satu yang termasuk kelas Rhodophyceae, hidup bebas atau
berkoloni yang terikat dalam mucilago. Senyawa mucilago
dieksresikan secara konstan oleh sel membentuk sebuah
kapsul yang mengelilingi sel.
Mucilago merupakan
polisakarida sulfat yang bersifat larut dalam air (Borowitzka
& Borowitzka, 1988). Sel P. Cruentum berbentuk bulat
dengan diameter 4 - 9 Pm. Struktur selnya terdiri dari
sebuah nukleus (inti), kloroplas, badan golgi, mitokondria,
lendir, pati dan vesikel. Setiap sel memiliki kloroplas
dengan pirenoid di tengahnya (Lee, 1989). Porphyridium
dapat hidup di berbagai habitat alam seperti air laut, air
tawar, maupun pada permukaan tanah yang lembab dan
membentuk lapisan kemerah-merahan yang sangat
menarik. Habitat asli dari P. cruentum diduga berasal dari
laut karena dapat hidup dengan baik pada media cair
maupun media padat air laut (Borowitzka & Borowitzka,
1988). Biomasa kering sel P. cruentum mengandung
protein 28-40%, karbohidrat 22-57%, lipid 6-14%,
phycoerythrin 8%, asam arachidonat 2%, phycocyanin 0,20,3% dan klorofil 0,1-0,3% (Anonim, 2004).
Sel P.
Cruentum dapat menghasilkan metabolit-metabolit yang
aktif secara biologi seperti antibiotik. Kelompok senyawa
kimia utama yang merupakan antibakteri adalah fenol dan
senyawa fenolat, alkohol, halogen, logam berat, detergen,
aldehid, dan gas kemosterilisator (Borowitzka & Borowitzka,
1988).
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Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan
bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa perusakan
dinding sel dengan cara menghambat pembentukannya
atau mengubahnya setelah selesai terbentuk, perubahan
permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan
keluarnya bahan makanan dari dalam sel, perubahan
molekul protein dan asam nukleat, penghambatan kerja
enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan
protein. Di bidang farmasi, bahan antibakteri dikenal
dengan nama antibiotik, yaitu suatu substansi kimia yang
dihasilkan oleh mikroba dan dapat menghambat
pertumbuhan mikroba lain. Senyawa antibakteri dapat
bekerja sebagai bakteristatik, bakterisidal, dan bakterilitik
(Pelczar & Chan 1986).
Proses ekstraksi senyawa antibakteri dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu aqueus phase dan organic phase.
Ekstraksi aqueus phase dilakukan dengan pelarut air,
sedangkan ekstraksi organic phase menggunakan pelarut
organik. Prinsip kelarutan yaitu polar melarutkan senyawa
polar, pelarut semi polar melarutkan senyawa semi polar,
dan pelarut non polar melarutkan senyawa non polar
(Harborne , 1978).
Pengukuran aktivitas antibakteri dapat dilakukan
dengan metode difusi dan metode pengenceran
(Pharmacopeial, 1993). Metode difusi merupakan salah
satu metode yang sering digunakan, metode difusi dapat
dilakukan 3 cara yaitu metode silinder, lubang dan cakram
kertas. Metode silinder yaitu meletakkan beberapa silinder
yang terbuat dari gelas atau besi tahan karat di atas media
agar yang telah diinokulasi dengan bakteri. Tiap silinder
ditempatkan sedemikian rupa hingga berdiri di atas media
agar, diisi dengan larutan yang akan diuji dan diinkubasi.
Setelah diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk
melihat ada tidaknya daerah hambatan di sekeliling silinder.
Metode lubang yaitu membuat lubang pada agar padat
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yang telah diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak
lubang disesuaikan dengan tujuan penelitian, kemudian
lubang diisi dengan larutan yang akan diuji. Setelah
diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada
tidaknya daerah hambatan disekeliling lubang. Metode
cakram kertas yaitu meletakkan cakram kertas yang telah
direndam larutan uji di atas media padat yang telah
diinokulasi
dengan
bakteri.
Setelah
diinkubasi,
pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya
daerah hambatan disekeliling cakram.
Metode pengenceran yaitu
mengencerkan zat
antimikroba dan dimasukkan ke dalam tabung-tabung
reaksi steril. Ke dalam masing-masing tabung itu
ditambahkan sejumlah mikroba uji yang telah diketahui
jumlahnya. Pada interval waktu tertentu, dilakukan
pemindahan dari tabung reaksi ke dalam tabung-tabung
berisi media steril yang lalu diinkubasikan dan diamati
penghambatan pertumbuhan.
Tujuan percobaan ini untuk menguji ekstrak mikroalga
P. cruentum terhadap beberapa bakteri patogen indikator
(Escherichia coli, Bacillus subtilis dan Staphylococcus
aureus) dan mengidentifikasi senyawa antibakteri dalam
ekstrak tersebut.
.

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
mikroalga Porphyridium cruentum, tiga bakteri indikator
yaitu Escherichia
coli,
Bacillus
subtilis dan
Staphylococcus
aureus. Semua mikroba tersebut
merupakan koleksi Puslit Bioteknologi-LIPI, Cibinong.
Media Pertumbuhan
Porphyridium cruentum dikultur dalam media Becker
(1994) yang terdiri dari: natrium klorida (27 g/L),
magnesium sulfat heptahidrat (6,6 g/L), magnesium klorida
heksahidrat (5,6 g/L), kalsium klorida dihidrat (1,5 g/L),
kalium nitrat (1 g/L), kalium dihidrogen fosfat (0,07 g/L),
natrium bikarbonat (0,04 g/L), tris hidroklorida (20 mL/L),
campuran larutan besi (III) klorida dan etilen diamin tetra
asetat (EDTA) dan mikroelemen (1 mL/L). Media diatur
0
pada pH 7,6 dan disterilkan dengan autoklaf pada 121 C,
tekanan 1 atm, selama 15 menit.
Pengukuran kepadatan biomassa P. cruentum
Pengukuran
biomasa
berdasarkan
kurva
pertumbuhan P.cruentum dengan menggunakan metode
turbidimetri. Kultur P. cruentum diukur serapan cahaya
pada panjang gelombang 680 nm dengan spektrofotometer
(Spectronic 21 D). Kurva pertumbuhan merupakan
hubungan antara waktu inkubasi dan kepadatan biomassa.
Kultivasi mikroalga P. cruentum
P. cruentum dikultivasi dalam botol berisi 500 ml media
Becker . Setelah stok kultur mencapai optical density (OD)
1,6, sebanyak 250 ml kultur tersebut dipindahkan ke botol 2
L diencerkan dengan 750 ml media yang sama sehingga
Od sekitar 0,4.
Ekstraksi senyawa antibakteri
Pemanenan kultur P. cruentum dilakukan pada fase
stasioner awal. Kultur dipisahkan dari media dengan
sentrifus berkecepatan 4000 rpm selama 15 menit.
Endapan yang dihasilkan, dikeringkan dalam oven vakum
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pada suhu 380C. Endapan kering ditimbang selanjutnya
diekstraksi menggunakan metode Naviner et al (1999).
Sejumlah 5 g biomassa mikroalga disuspensikan dalam
30 ml etanol 96%, kemudian diaduk selama 30 menit dan
disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 15
menit. Pekerjaan tersebut diulangi 4 kali. Filtrat hasil
sentrifugasi dikumpulkan dan diuapkan menggunakan
0
vakum rotavapor pada suhu 37 C. Residu ditambah 10 ml
akuades dan 10 ml diklorometan.
Lapisan akuades
ditambah 10 ml diklorometan dan dikocok. Pekerjaan ini
dilakukan tiga kali. Lapisan diklorometan dikumpulkan,
0
kemudian dikeringkan dengan oven vakum pada suhu 38 C
(ekstrak A). Ekstrak A dilarutkan dalam 53 ml diklorometan
dan 21 ml NaOH 0,5 N kemudian dikocok. Lapisan
diklorometan ditambah 21 ml NaOH 0,5N kemudian
dikocok. Pekerjaan ini dilakukan lima kali. Lapisan NaOH
dinetralkan dengan HCl 8N. Lapisan NaOH dilarutkan 20
ml diklorometan dan dikocok. Pekerjaan ini dilakukan enam
kali. Lapisan diklorometan dikumpulkan, kemudian
0
dikeringkan dengan oven vakum pada suhu 38 C (ekstrak
B). Ekstrak B dilarutkan dalam 82 ml metanol-air (90:10),
kemudian dicampur dengan 31 ml n-heksana. Lapisan
heksana dibuang dan lapisan metanol-air ditambah
akuades sampai diperoleh perbandingan 70:30 metanol:air.
Selanjutnya ekstraksi dengan 31 ml diklorometan dilakukan
sebanyak enam kali. Lapisan diklorometan dikumpulkan,
0
kemudian dikeringkan dengan oven vakum pada suhu 38 C
(ekstrak C).
Persiapan Bakteri Uji
Peremajaan bakteri indikator. Media yang digunakan
adalah NA (Nutrient Agar) dengan komposisi: Ektrak daging
1%, pepton 1%, dan Agar 1,5%. Media dilarutkan dalam
akuades dan dipanaskan hingga larut sempurna, lalu
dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 4 mL dan
disterilkan dalam autoklaf pada suhu 1210C, tekanan 1 atm
selama 15 menit. Setelah steril, tabung dimiringkan dan
didiamkan hingga memadat.
Sejumlah 1 ose stok bakteri E. coli, B. subtilis dan S.
aureus masing-masing diinokulasi ke dalam media
0
regenerasi kemudian diinkubasi pada suhu 37 C selama 48
jam.
Kultur bakteri indikator. Bakteri (E. coli, B. subtilis
dan S. aureus) yang segar diinokulasikan sebanyak 1 ose
ke dalam media NB, diinkubasi semalam pada suhu 37qC.
Selanjutnya masing-masing bakteri uji diinokulasi sebanyak
2% ke dalam 10 mL media cair, kemudian diinkubasi pada
suhu 370C dengan kecepatan putaran 150 rpm selama 1824 jam sampai kekeruhannya mencapai 25% T. Kultur
bakteri diukur kekeruhannya secara turbidimetri dengan
menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang
gelombang 580 nm.
Pengujian aktivitas senyawa antibakteri P. Cuentum
terhadap bakteri indikator (E. coli, B. subtilis dan S.
Aureus) (Holo et al, 1991). Pengujian dilakukan dengan
menggunakan metode lubang. Sampel antibakteri
merupakan senyawa aktif hasil proses ekstraksi bertingkat
(A,B,C) dari kultur mikroalga P. cruentum. Proses pengujian
menggunakan metode berlubang sebagai berikut: Bakteri
(E. coli, B. subtilis dan S. aureus) yang telah diinokulasi ke
dalam
media
pertumbuhan
(NB),
masing-masing
dimasukkan ke dalam media NA lunak (0,7%) steril.
Selanjutnya media agar lunak mengandung bakteri uji
dituang di atas media padat steril dalam cawan petri yang
telah memadat. Media menjadi dua lapisan dan didiamkan
pada suhu kamar sehingga memadat. Pada lapisan atas
dibuat 4 lubang dengan diameter 4 mm. Ke dalam lubang
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tersebut dimasukkan ekstrak mikroalga P cruentum dengan
konsentrasi 10.000, 8.000, 7.500 dan 6.000 bpj. Perlakuan
kontrol positif yaitu menggunakan antibiotika kloramfenikol
untuk bakteri E. coli, Streptomisin untuk bakteri B. Subtilis
dan tetrasiklin untuk bakteri S. aureus dengan konsentrasi
1.000, 500, 250 dan 125 bpj. Kontrol negatif menggunakan
diklorometan. Kemudian cawan petri diinkubasi pada suhu
0
37 C selama 24 jam dan dilakukan pengukuran zona
hambatan yang terbentuk di sekeliling lubang dengan
menggunakan jangka sorong (mm).
Identifikasi senyawa antibakteri dengan kromatografi Gas
Spektrofotometer Massa (Rood, 1995, Skoog, 1985, Grant,
1996).
Pembentukan senyawa metil ester .
Ekstrak
senyawa antibakteri dari mikroalga P. cruentum
ditambahkan larutan Boron tri flourida-Metanol 7% ke
dalam labu didih yang diberi beberapa butir batu didih.
Kemudian direfluks selama 20 menit dengan suhu 700C,
ditambahkan 5 ml n-heksan melalui kondensor, direfluks
kembali selama satu menit kemudian didinginkan. Ambil
fase heksan pada lapisan atas dan ditambahkan natrium
sulfat anhidrat, disaring dengan mikrofilter dan
dimasukkan ke dalam botol dan diuapkan hingga kering
untuk diidentifikasi pada KGSM.
Identifikasi
senyawa
antibakteri
dengan
Kromatografi Gas Spektrofotometer Massa. Sampel
yang diperoleh dilarutkan dalam n-heksan, kemudian
diidentifikasi dengan KGSM untuk mengetahui jenis
senyawa dalam sampel dan bobot molekul. Alat yang
digunakan yaitu
Agilent Technologies 6890 Gas Chromatograph with
Auto Sampler and 5973 Mass Selective Detector and
Chemstation data system dengan Kolom INNOWAX.
Kondisi alat meliputi volume injeksi 5 PL, suhu injektor
0
250 C, gas pembawa Helium, energi 70 eV, mode
aliran gas konstan, split 25:1, suhu Detektor 2300C dan
o
suhu kolom 85 C selama 3 menit, dinaikkan setiap menit
o
5 C hingga mencapai suhu 200oC dan stabil pada 200oC
selama 25 menit

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kultur Porphyridium cruentum dan Kepadatan Biomasa
Pola pertumbuhan
mikroalga dapat dilakukan
berdasarkan kepadatan biomasa dengan metode
turbidimetri, gravimetri dan penghitungan langsung selselnya
di
bawah
mikroskop
menggunakan
haemositometer.
Untuk mikroalga P cruentum cara
terahir sulit dilakukan karena meskipun P. cruentum
merupakan mikroalga uniseluler namun kadang-kadang
terikat
oleh
suatu
lendir
(mucilago)
sehingga
menyebabkan tidak merata dan sulit dihitung (Kabinawa
, 2001).
Mikroalga P. cruentum memerlukan nutrisi yang
mengandung mineral dan kondisi lingkungan yang
sesuai
untuk
pertumbuhannya
yang
optimum
(Borowitzka & Borowitzka, 1988). Pada penelitian ini
pengamatan kurva pertumbuhan dilakukan dengan
metode turbidimetri. Kurva pertumbuhan P. cruentum
dapat dilihat pada Gambar 1.
Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa fase logaritmik
terjadi pada hari ke-1 hingga ke-7 sedangkan fase
stasioner awal terjadi pada hari ke-8. Kultur tidak
mengalami fase lag karena pemindahan kultur ke media

Tabel 1. Bobot senyawa aktif
Porphyridium cruentum
Ekstrak
Warna
A
B
C
*)

hasil ekstraksi bertingkat kultur

Hijau kecoklatan
Coklat muda
Coklat muda

Bobot(mg)

*

367,7 ± 21,2
268,1 ± 13,4
39,0 ± 2,2

merupakan 4 kali ulangan

pengamatan berasal dari stok yang sudah mencapai fase
logaritma,
sehingga
kultur
cepat
melanjutkan
perbanyakan sel tanpa adaptasi terlalu lama. Pada fase
logaritma senyawa antibakteri pada mikroalga telah
terbentuk sedangkan pada fase stasioner pembentukan
senyawa
antibakteri
telah
maksimal
sehingga
pemanenan biomassa P. cruentum dilakukan pada fase
stasioner awal (Stewart , 1974).
Ekstraksi Senyawa Antibakteri dari Mikroalga
Porphyridium cruentum
Proses ekstraksi merupakan isolasi senyawa yang
terdapat dalam campuran larutan atau campuran padat
dengan menggunakan pelarut yang cocok (Harborne,
1978). Pemanenan kultur P. cruentum untuk ekstraksi
senyawa antibakteri dilakukan pada fase stasioner awal
yang dicapai saat kultur berumur 8 hari. Supernatan
kultur dan endapan P. cruentum dipisahkan dengan
menggunakan sentrifuse selama 15 menit dengan
kecepatan 4000 rpm. Teknik pemisahan antara endapan
sel dengan supernatan dari kultur mikroalga dengan
metode sentrifugasi merupakan cara yang sangat efisien
(Borowitzka & Borowitzka, 1988).
Biomasa P. cruentum yang telah dikeringkan,
diekstraksi dengan metode Naviner et al (1999). Prinsip
metode ini adalah mengisolasi komponen senyawa
antibakteri dalam biomassa mikroalga P. cruentum.
Ekstraksi dilakukan beberapa kali dengan pelarut
diklorometan dalam berbagai kondisi. Hasil ekstrak kultur P.
cruentum yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1 .
Berdasarkan Tabel 1, bobot ekstrak yang diperoleh
semakin menurun dari ekstrak A, B, hingga C. Hal ini
disebabkan karena pada ekstrak A merupakan biomassa
sel yang sebagian besar yang terdiri dari senyawa
pembentuk komponen sel mikroalga seperti polisakarida
dan klorofil. Selanjutnya ekstraksi dilakukan untuk
memisahkan senyawa antibakteri dari polisakarida dan
klorofil tersebut, sehingga bobot ekstrak yang diperoleh
semakin menurun tetapi aktivitas senyawa bakteri semakin
besar.
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Tabel 2. Diameter zona hambat ekstrak B P. cruentum
terhadap bakteri uji
Zona hambat (mm)
Bakteri
10.000
8000
7500
6000
Uji
(bpj)
(bpj)
(bpj)
(bpj)
E. coli

B. Subtilis

S. aureus

-

-

-

-

11,10
10,80
10,05

9,95
9,05
9,10

8,10
8,10
7,90

7,00
6,90
6,50

10,00
10,10
9,80

9,10
9,40
9,00

8,00
7,50
8,30

6,52
6,70
6,70

Pengujian Aktivitas Senyawa Antibakteri Terhadap Bakteri
Escherichia coli, Bacillus subtilis dan Staphyllococcus
aureus.
Uji aktivitas senyawa antibakteri menggunakan metode
difusi yaitu metode lubang, dengan dua lapisan agar,
dimana lapisan atas dibuat lubang dan diisi dengan ekstrak
senyawa antibakteri dari mikroalga P. cruentum. Ekstrak
senyawa antibakteri pada lapisan atas akan berdifusi ke
lapisan bawah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji aktivitas
ekstrak A tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri
gram negatif (E. coli) dan bakteri gram positif (B. subtilis
dan S. aureus), seperti terlihat pada Gambar 2. Hal ini
dikarenakan etanol merupakan pelarut universal yang dapat
melarutkan hampir sebagian besar komponen senyawa
yang terdapat dalam biomassa mikroalga P. cruentum
sehingga konsentrasi senyawa antibakteri terlalu kecil.
Akibatnya aktivitas terhadap bakteri gram negatif (E. coli)
dan bakteri gram positif (B. subtilis dan S. aureus) tidak
terlihat.
Uji aktivitas ekstrak B dari kultur P. cruentum tidak dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Gram negatif (E. coli),
tetapi dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif
(B. subtilis dan S. aureus), seperti terlihat pada Gambar 3.
Respon yang berbeda dari dua golongan bakteri terhadap
senyawa ini disebabkan karena adanya perbedaan
kepekaan pada bakteri Gram positif dan bakteri Gram
negatif terhadap senyawa antibakteri yang terkandung
dalam ekstrak B. Bakteri Gram positif cenderung lebih
sensitif terhadap komponen antibakteri. Hal ini disebabkan
oleh struktur dinding sel bakteri Gram positif lebih
sederhana sehingga memudahkan senyawa antibakteri
untuk masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk
bekerja, sedangkan struktur dinding sel bakteri Gram
negatif lebih kompleks dan berlapis tiga, yaitu lapisan luar

Gambar 5. Kromatogram ekstrak B menggunakan KGSM

Keterangan : ( -) tidak ada hambatan
Tabel 2. Diameter zona hambat ekstrak C P. cruentum
terhadap bakteri uji
Zona hambat (mm)
Bakteri
10.000
8000
7500
6000
Uji
(bpj)
(bpj)
(bpj)
(bpj)
E. coli

B. Subtilis

S. aureus

9,00
9,10
9,00

8,54
8,40
8,70

8,10
8,05
8,00

7,10
7,20
7,10

12,70
12,50
12,65

11,52
11,40
11,45

11,00
11,05
11,00

10,05
11,45
10,00

12,00
12,10
12,25

11,10
11,15
11,15

11,00
10,95
11,05

10,20
10,05
10,10
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Gambar 6. Kromatogram ekstrak C menggunakan KGSM
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Tabel 5. Identifikasi ekstrak C P. cruentum dengan KGSM
Nomor
Waktu
BM
Rumus molekul
puncak
retensi
1
13,70
158
C10H18O3
2

14,95

242

C15H30O2

3

17,49

282

C20H42

4

17,99

270

C17H34O2

5

20,68

338

C24H50

6

22,01

294

C19H34O2

7

34,01

348

C21H32O4

Senyawa

% area

Metil 9-oksononanoat
Metil tetradekanoat (asam
miristat)
Eikosana
Metil heksadekanoat (asam
palmitat)
Tetrakosana
Metil 9,12-oktadekadienoat
(asam linoleat)

berupa lipoprotein, lapisan tengah yang berupa
peptidoglikan dan lapisan dalam lipopolisakarida. (Pelczar
& Chan , 1986)
Nilai diameter zona hambat hasil uji aktivitas ekstrak B
terhadap bakteri B. subtilis dan S. aureus dapat dilihat pada
Tabel 2. Zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi
10.000 bpj lebih besar dibandingkan dengan 8.000, 7.000
dan 6.000 bpj. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar
konsentrasi ekstrak, semakin besar daya hambat yang
dihasilkan karena pada konsentrasi yang besar, semakin
tinggi aktivitas senyawa antibakteri.
Hasil uji aktivitas ekstrak C P. cruentum menunjukkan
adanya hambatan pertumbuhan pada bakteri Gram negatif
(E. coli) dan bakteri Gram positif (B. subtilis dan S. aureus),
seperti terlihat pada Gambar 4. Berdasarkan Tabel 3,
ekstrak C memberikan zona hambat
yang lebih besar dibanding ekstrak B. Hal ini
disebabkan karena semakin tinggi persen komposisi
senyawa antibakteri di dalam ekstrak C, sehingga semakin
besar aktivitas antibakteri ekstrak C dibanding ekstrak A
dan B. Pada ekstrak C P. cruentum terdapat asam lemak
jenuh dan tak jenuh yang memiliki atom karbon lebih dari
sepuluh yang dapat menyebabkan protoplas bakteri
mengalami lisis dengan cara mengubah permeabilitas
membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya
bahan makanan dari dalam sel, kerusakan pada membran
ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bakteri
atau kematian pada bakteri patogen yang diujikan. (Naviner
et al, 1999) Diameter zona hambat hasil uji aktivitas ekstrak
C terhadap bakteri E. coli, B. subtilis dan S. aureus dapat di
lihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil pengamatan
menunjukkan bahwa aktivitas senyawa antibakteri dari
ekstrak C lebih besar dibanding ekstrak A dan B.
Sebagai pembanding digunakan kontrol negatif yang hanya
berisi pelarutnya saja dan kontrol positif antibiotik
kloramfenikol untuk E. coli, tetrasiklin untuk S. aureus dan
streptomisin untuk B. subtilis. (Watanabe, 1990) Digunakan
tiga antibiotik pembanding karena masing-masing bakteri
mempunyai sensitivitas yang berbeda terhadap antibiotik
tertentu. Kontrol positif digunakan untuk membandingkan
apakah P. cruentum yang digunakan sebagai larutan uji
mempunyai efek antibakteri sebanding atau lebih kecil dari
zona hambat antibiotik kloramfenikol, tetrasiklin dan
streptomisin terhadap bakteri uji.
Identifikasi Senyawa Antibakteri P. cruentum dengan
Kromatografi Gas Spektrometri Massa.
Ekstrak A P cruentum tidak diindentifikasi lebih
lanjut dengan Kromatografi Gas Spektrometri Massa
karena pada pengujian aktivitas antibakteri tidak
menimbulkan zona hambatan terhadap bakteri indikator
yang diujikan. Hasil identifikasi ekstrak B P. cruentum
dengan
Kromatografi
Gas
Spektrometri
Massa

14-Beta-H-Pregna

3,51

Kemiripan/kualita
s (%)
90

4,63

68

14,68

81

60,36

99

8,03

78

8,49

99

0,30

99

menunjukkan bahwa terdapat 8 senyawa yaitu: Metil
tetradekanoat (asam miristat), Metil pentadekanoat, Metil
heksadekanoat
(asam
palmitat),
Metil
7,10,13heksadekatrienoat, Metil 5,8,11,14-eikosatetraenoat (asam
arakidonat), Metil 9,12-oktadekadienoat (asam linoleat),
Metil 9,12,15-oktadekatrienoat (asam linolenat) dan 14Beta-H-Pregna. Komponen terbesar dalam ekstrak B
P. cruentum adalah Metil heksadekanoat (asam palmitat)
sebanyak 41,15%. Senyawa asam lemak yang terdeteksi
berupa metil ester asam lemak karena pada saat
identifikasi dengan KGSM hasil ekstrak diubah menjadi
bentuk metil ester asam lemak. Hasil kromatogram ekstrak
B dapat dilihat pada Gambar 5 sedangkan rumus molekul
dan bobot molekulnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Sedangkan hasil analisis ekstrak C P. cruentum dengan
KGSM menunjukkan bahwa terdapat 7 senyawa yaitu: Metil
9-okso-nonanoat, Metil tetradekanoat (asam miristat),
Eikosana,
Metil
heksadekanoat
(asam
palmitat),
Tetrakosana, Metil 9,12-oktadekadienoat (asam linoleat)
dan 14-Beta-H-Pregna. Komponen terbesar ekstrak C P.
cruentum adalah Metil heksadekanoat (asam palmitat)
sebanyak 60,36%. Hasil kromatogram ekstrak C dapat
dilihat pada Gambar 6 , sedangkan rumus molekul dan
bobot molekulnya dapat dilihat pada Tabel 5.

KESIMPULAN
Mikroalga Porphyridium cruentum dapat menghasilkan
senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Hasil
ekstraksi senyawa antibakteri dari kultur mikroalga P.
cruentum menunjukkan bahwa pada ekstrak A tidak dapat
menghambat pertumbuhan beberapa bakteri (E. coli, B.
subtilis dan S. aureus) yang diuji, ekstrak B dapat
menghambat pertumbuhan bakteri B. subtilis dan S. aureus
tetapi tidak menghambat pertumbuhan E. coli. Sedangkan
pada ekstrak C dapat menghambat pertumbuhan ketiga
bakteri indikator yang diuji.
Hasil identifikasi senyawa antibakteri dari P. cruentum
dengan Kromatografi
Gas Spektrometri Massa
menunjukkan senyawa dominan yaitu asam lemak Metil
heksadekanoat (asam palmitat) sebanyak 41,15% pada
ekstrak B dan sebanyak 60,36% pada ekstrak C.
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Keseragaman Genetik Bibit Sungkai (Peronema canescens
Jack) Hasil Kultur Jaringan
Genetic uniformity of sungkai (Peronema canescens Jack) regenerated from
tissue culture
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Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong-Bogor 16911

ABSTRACT
Sungkai or jati sebrang (Peronema canescens Jack) is one of the industrial timber estate species native to Indonesia, which is commonly
chosen for reforestation and as raw materials for the furniture and handicraft industry. In order to provide this planting material in large
and sustainable quantities, a technique for in vitro propagation of sungkai through adventitious shoot proliferation is needed and has been
successfully developed at the Research Centre for Biotechnology, LIPI. Since tissue culture method is prone to genetic variations, it is
important to assess the genetic uniformity of sungkai planting materials derived from this in vitro method at an early stage. In this research,
early detection of genetic uniformity was done by morphological observation of the regenerant plants and RAPD analysis using 4 primers
namely OPB 5, OPB 9, OPH 11 and OPH 19. Morphological test showed differences in leaf shape, stem diameter and plant height among
plantlets originating from Kalbar, Kaltim, Jambi and Cibinong. However, RAPD analysis with PCR showed that all planting materials were
genetically uniform among those originating from the same or different places.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: sungkai (Peronema canescens Jack), perbanyakan in vitro, morfologi, RAPD

PENDAHULUAN
Sungkai atau jati sebrang (Peronema canescens Jack)
merupakan tanaman tumbuh cepat yang direkomendasikan
untuk memenuhi program Hutan Tanaman Industri (HTI).
Jenis ini merupakan tumbuhan asli Indonesia yang banyak
dijumpai di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera
Selatan, Lampung, Jawa Barat dan seluruh Kalimantan
(Anonim, 1992). Kayunya menyerupai kayu jati dan
mempunyai alur yang artistik, warnanya cerah bergarisgaris coklat tua, karenanya banyak digunakan untuk industri
mebel dan kerajinan.
Tanaman sungkai umumnya diperbanyak secara
vegetatif dengan stek batang, namun dengan cara ini
penyediaan bibit menjadi terbatas karena ketersediaan
bahan tanaman yang baik juga terbatas. Perbanyakan
melalui biji sulit dilakukan mengingat sungkai hanya
berbunga 1-2 kali setahun, viabilitas bijinya sangat rendah
serta menurun dengan cepat sehingga tidak dapat
disimpan lama (Faizah dkk., 1995).
Teknik kultur jaringan telah terbukti unggul pada banyak
tanaman berkayu, antara lain jati, mangium, sengon dll.
(Bonga and von Anderkas, 1992). Penellitian yang
dilakukan di Puslit Bioteknologi LIPI telah berhasil
mengembangkan teknik perbanyakan in vitro tanaman
sungkai melalui proliferasi tunas adventif (Imelda dkk.,
1999). Secara teoritis, dalam waktu satu tahun, dari satu
mata tunas aksiler tanaman dewasa dapat dihasilkan jutaan
tunas in vitro tanaman sungkai yang selanjutnya dapat
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diregenerasikan menjadi planlet/bibit sungkai.
Keseragaman genetik merupakan hal yang sangat
penting dalam perbanyakan tanaman secara massal,
karena perlu ada jaminan bahwa bibit yang dihasilkan tidak
menyimpang dari sifat induknya. Bibit sungkai hasil
perbanyakan in vitro juga perlu diuji keseragamannya
mengingat beberapa tanaman hasil kultur jaringan juga
dilaporkan mengalami penyimpangan genetik (Smith &
Hamil, 1993). Keberadaan variasi pada tanaman
sebenarnya dapat diketahui pada tingkat kultur jaringan,
akan tetapi kejadian ini tidak terlihat sampai tanaman
menjadi dewasa. Variasi morfologi hanya dapat dideteksi di
lapangan ketika tanaman tersebut dewasa, sehingga untuk
mengetahui adanya variasi ini diperlukan waktu yang
sangat lama terutama pada tanaman tahunan seperti
sungkai.
Untuk mengetahui adanya penyimpangan tersebut
diperlukan pengujian dini terhadap bibit yang dihasilkan.
Beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengujian
tersebut adalah dengan pengamatan morfologi planlet/bibit,
dengan analisis isoenzim ataupun dengan RAPD (Lassner
& Orton, 1983; Damasco et al, 1996).
Teknik Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)
telah banyak digunakan untuk mengetahui variasi genetik
dan phylogenetik pada beberapa species tanaman seperti
hop (Pillay dan Kenny, 1996), pisang (Pillay et al., 2001)
olive (Hernández et al., 2001). Teknik ini mengandalkan
pada amplifikasi daerah yang tidak spesifik dari suatu
genom DNA, menggunakan polymerase chain reaction
(PCR) dengan primer pendek (10 mer) dari sekuense
nukleotida yang acak (Williams et al., 1990). Kelebihan dari
teknik RAPD adalah cepat, hanya memerlukan template
DNA yang sedikit, mudah dilakukan dan tidak memerlukan
penggunaan
isotop radioaktif. Kelebihan tersebut
membuat RAPD ini menjadi teknik yang banyak digunakan
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untuk mengetahui keragaman genetik dalam suatu plasma
nutfah.
Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi paket
teknologi perbanyakan in vitro tanaman sungkai dengan
teknik pengujian keragaman genetik tanaman secara
visual/morfologi maupun dengan analisis RAPD.

BAHAN DAN CARA KERJA

Proliferasi tunas in vitro
Tunas in vitro tanaman sungkai yang berasal dari mata
tunas aksiler tanaman dewasa yang berasal dari Kalbar,
Kaltim, Jambi dan Cibinong diperbanyak pada media
Woody Plant (WP) yang mengandung 1 mg/l TDZ, 0.1 mg/l
IAA dan 40 mg/l Adenin sulfat (Foto 1 a). Selanjutnya tunas
tersebut dipisah-pisahkan kemudian ditumbuhkan pada
media WP atau pada media Murashige & Skoog (MS)
(Murashige and Skoog, 1962) tanpa hormon
agar
membentuk akar (Imelda dkk., 1999).
Aklimatisasi planlet
Aklimatisasi planlet sungkai dilakukan dengan
menggunakan metode yang telah berhasil dikembangkan
(Imelda dkk, 1999). Planlet yang telah berakar cukup
banyak dibersihkan dari sisa agar yang melekat dengan
menambahkan akuades ke dalam botol kultur. Setelah itu
akarnya dikeringkan dengan menggunakan kertas tisu
secara hati-hati agar tidak ada ujung akar yang patah.
Selanjutnya planlet tersebut ditanam dalam pot atau
polibag berisi media tanah : pasir (1:1) yang telah
disterilkan dengan auoklaf pada suhu 121qC selama 1 jam.
Semua pot atau polibag ditempatkan di kamar kaca dan
disungkup selama 2 minggu sampai muncul daun baru.
Menguji keragaman bibit secara visual/morfologi
Bibit yang dihasilkan diamati morfologinya, dengan tujuan
untuk mengetahui adanya variasi somaklonal yang mungkin
muncul. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah dan bentuk
daun, diameter batang, tinggi tanaman dan pola pertumbuhan
bibit sungkai hasil kultur jaringan yang berasal dari Kalbar,
Kaltim, Jambi dan Cibinong secara umum. Morfologi yang
jelas berbeda akan dipisahkan untuk diamati lebih lanjut.
Untuk mengetahui keseragamannya dilakukan pengamatan
setiap bulan terhadap bibit dengan umur yang sama.
Menguji keragaman bibit dengan RAPD
Isolasi DNA genomik dan analisis RAPD
Daun muda tanaman sungkai yang panjangnya ± 10 cm
dimasukkan ke dalam tabung 1,5 ml dibekukan dengan
nitrogen cair, digerus hingga hancur, dan ditambahkan 750
Pl bufer isolasi yang mengandung bufer lisis [0,2 M tris-HCl
pH 7,5; 0,05 M EDTA, 2 M NaCl, 2% (b/v) CTAB], bufer
ekstraksi [0,35M sorbitol, 0,1M Tris HCl pH 7,5; 5 mM
EDTA], dan 5% (b/v) sarkosil dengan perbandingan 2,5:
2,5: 1. Selanjutnya sampel tersebut diinkubasikan selama
o
1 jam pada suhu 65 C sambil dikocok perlahan, lalu
ditambahkan 750 Pl kloroform : isoamil alkohol (24:1) dan
dikocok. Setelah itu, sampel disentrifus dengan kecepatan
12.000 rpm, selama 5 menit pada suhu ruang. Lapisan
atas diambil dan dipindahkan ke tube 1,5 ml yang baru,
ditambahkan 400Pl isopropanol dan dikocok.
Sampel
disentrifus dengan kecepatan 12.000 rpm, selama 6 menit
pada suhu ruang. Supernatannya dibuang, peletnya dicuci
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dengan 500 Pl 70% etanol dan disentrifus lagi dengan
kecepatan 12.000 rpm selama 3 menit lalu supernatannya
dibuang lagi
dan peletnya dikeringanginkan.
DNA
dilarutkan dalam 50Pl Tris EDTA(TE). Empat jenis primer
yaitu OPB 5, OPB 9, OPH 11 dan OPH 19 digunakan
sebagai primer tunggal pada reaksi PCR. Sekuense dari
masing-masing primer di atas dapat dilihat pada Tabel 1.
Amplifikasi PCR dilakukan dengan total reaksi 25 Pl [1x
bufer PCR, 0,2 mM dNTPs, 1,0 PM primer, 1,0 U Taq
polymerase, 100 mg sampel DNA, dan H2O). Kondisi PCR
o
o
o
adalah 94 C (3 menit) 1 siklus; 94 C (1 menit), 35 C (1
o
o
menit), 72 C (2 menit) 45 siklus; dan 72 C (10 menit) 1
siklus. Produk PCR dipisahkan dengan elektroforesis
menggunakan 1,5% gel agarose dalam 0,5x bufer TBE dan
diwarnai dengan ethidium bromida (EtBr). Keberadaan
fragmen DNA dapat divisualisasikan dengan sinar ultra
violet.
Tabel 1. Sekuense dari 4 macam primer
Primer
Sekuense
OPB 5
5' - T G C G C C C T C C - 3'
OPB 9
5' - T G G G G G A C T C - 3'
OPH 11
5' - C T T C C G C A G T - 3'
OPH 19
5' - C T G A C C A G C C - 3'

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji keragaman morfologi bibit sungkai
Pengamatan morfologi bibit sungkai yang dilakukan
secara visual terhadap
600 planlet
sungkai hasil
aklimatisasi yang tetuanya berasal dari Kalbar, Kaltim,
Jambi dan Cibinong menunjukkan bahwa ketika bibit masih
muda (umur 4 minggu) morfologinya tidak tampak berbeda
(gambar 1 b) walaupun berasal dari tempat yang berlainan.
Namun, setelah bibit tumbuh lebih besar pengamatan
terhadap diameter batang, jumlah bentuk daun serta tinggi
tanaman menunjukkan bahwa bibit yang dihasilkan dari
tanaman asal Kalbar lebih cepat tumbuh, diameter
batangnya lebih besar, jumlah daun lebih banyak dan lebih
cepat tinggi dibandingkan dengan yang berasal dari Kaltim
dan Jambi (tabel 2). Ukuran dan bentuk anak daun bibit
asal Kalbar dan Kaltim juga berbeda (gambar 1 c). Anak
daun bibit asal Kalbar lebih melebar di bagian tengahnya
sedangkan yang asal Kaltim lebih sempit dan ujungnya
lebih runcing.
Tabel 2 . Pertumbuhan rata-rata bibit sungkai hasil kultur jaringan
dari berbagai tempat asal, 12 bulan setelah aklimatisasi
Pertumbuhan rata-rata bibit sungkai
Tempat asal
Diameter
Jumlah daun
Tinggi
batang (cm)
(helai)
tanaman (cm)
Kalbar
2,26
19,28
130,00
Kaltim
1,51
17,71
110,85
Jambi
1,56
16,14
86,00
Cibinong
1,22
13,50
102,28

Uji keragaman bibit dengan RAPD
Penentuaan hubungan genetik antar tanaman melalui
penampakan morfologi memiliki keterbatasan, karena
pengamatan secara visual/ morfologi, tidak merefleksikan
hubungan genetik akibat pengaruh lingkungan, epistasis dan
kontrol genetik yang belum diketahui yang dapat
mempengaruhi munculnya variasi morfologi (Smith dan Smith,
1989). Di lain pihak, dengan menggunakan analisis RAPD,
keragaman genetik yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh
lingkungan ataupun tahap perkembangan tanaman.
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Gambar 1. (a) Proliferasi tunas in vitro sungkai, (b) Bibit sungkai
hasil aklimatisasi umur 4 minggu, (c) Morfologi daun sungkai asal
Kalbar (1), Kaltim (2) dan Cibinong (3), (d) Bibit sungkai umur 3
bulan, (e) Hasil RAPD menggunakan primer OPH 19 pada bibit
sungkai asal Kalbar (1, 2) Kaltim (3, 4), Jambi (5, 6), Cibinong (7)
dan DNA ladder marker (m)
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Hasil uji keragaman dengan teknik RAPD menunjukkan
bahwa dari 4 RAPD primer yang digunakan, yaitu OPB 5,
OPB 9, OPH 11 dan OPH 19 ternyata hanya OPB 9 yang
tidak mampu mengamplifikasi fragmen DNA. Berdasarkan
hal tersebut, pada penelitian selanjutnya yaitu untuk
pengujian dini adanya keragaman genetik pada bibit
sungkai hasil pernbanyakan in vitro, digunakan primer OPB
5, OPH 11 dan OPH 19.
Analisis RAPD
pada 7 sampel tanaman sungkai
dengan menggunakan primer OPH 19 menunjukkan bahwa
hanya satu sampel (Foto 1 e-2) yang tidak teramplifikasi.
Sampel lain yang berasal dari Kalbar (Foto 1 e-1), Kaltim
(Foto 1 e-3, 1 e-4), Jambi (Foto 1 e-5) dan Cibinong (Foto
1 e-6, 1 e-7) memiliki pola pita yang sama. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa ke enam sampel di atas, baik yang
berasal dari satu tempat asal seperti Kaltim (Foto 1 e-3, 1
e-4) maupun yang berbeda asalnya yaitu Kalbar, Jambi dan
Cibinong, ternyata memiliki sifat genetika yang seragam.
Hasil tersebut tidak sesuai dengan pengamatan secara
morfologi yang menunjukkan adanya perbedaan antar
sungkai yang berasal dari tempat yang berbeda (Foto 1 d).
Hasil analisis RAPD, melalui pengamatan terhadap pola
pita fragmen DNA yang teramplifikasi menunjukkan adanya
keseragaman genetik antar bibit yang berasal dari satu
daerah maupun yang berlainan tempat asalnya. Tingkat
yang rendah dari keragaman genetik sangat kontras
dengan keragaman morfologi yang diamati pada tanaman
sungkai ini. Keadaan tersebut dapat terjadi karena: 1)
primer RAPD tidak menempel (anneal) pada area dari
genom yang sangat berpengaruh terhadap variasi
morfologi, 2) variasi morfologi adalah hasil dari interaksi
genotip x lingkungan dan 3) ketidak mampuan untuk
menghasilkan keragaman genetik dapat disebabkan karena
jumlah primer RAPD yang digunakan sangat terbatas (4
primer). Sebagai contoh adalah pada tanaman hop untuk
mengetahui keragaman atau keseragaman genetik
digunakan 60 primer (Pillay dan Kenny, 1996), pada
tanaman pisang digunakan 80 primer (Pillay et al., 2001),
pada tanaman padi digunakan 140 primer (Jeon et al.,
1999) dan pada tanaman bawang digunakan 271 primer
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(Rafalski et al., 1991). Untuk lebih meyakinkan, hasil
tersebut perlu dikonfirmasi lagi dengan menggunakan
jumlah primer yang lebih banyak untuk memastikan adanya
keragaman atau keseragaman genetik populasi tanaman
sungkai ini.

KESIMPULAN
Kesimpulan
dari
hasil
penelitian
ini
adalah
ditemukannya perbedaan morfologi dan pertumbuhan
(diameter batang, jumlah daun dan tinggi tanaman) antar
bibit yang berasal dari Kalbar, Kaltim, Jambi dan Cibinong.
Hasil analisis RAPD dengan PCR menggunakan primer
OPH 19 menunjukkan adanya keseragaman genetik bibit
yang berasal dari satu daerah maupun yang berlainan
tempat asalnya.
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Kajian Fenologi Fase Pembungaan dan Pembuahan
Paphiopedilum glaucophyllum J.J.Sm. var. glaucophyllum
Flowering and fruiting phenology of Paphiopedilum glaucophyllum J.J. Sm. Var.
glaucophyllum
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ABSTRACT
Paphiopedilum glaucophyllum J.J.Sm. var. Glaucophyllum is one of the endemic orchid from east java categorized as rare plant in
Indonesia. The most prominent properties of this species is on the flower which have an purple labelum in sac shaped. The flowering time
of this slipper orchids is undefinitely, so they can blossoming out every season of the year. The objective of this research was to observe
the flowering time from blossoming out untill emerging fruit of the slipper orchid. The observation of flowering phenology was began from
the first flower bud initiation until developing fruit. The observation cover from measurement of lenght and width of flower bud primordial
followed by fruit development and characterised the physical change during development. The result showed the average period of
flowering phenology from the beginning until emerging fruit in 62 days. The maturation of fruit take for 120 until 130 days calculated from
the beginning of pollination.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Flowering phenology, emerging fruit, Paphiopedilum glaucophyllum var. glaucophyllum.

PENDAHULUAN
Fenologi adalah ilmu tentang periode fase-fase yang
terjadi secara alami pada tumbuhan. Berlangsungnya fasefase tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan
sekitar, seperti lamanya penyinaran, suhu dan kelembaban
udara (Fewless, 2006). Seperti fenologi perbungaan pada
beberapa jenis anggrek agar bunganya segera mekar,
harus mendapatkan stimulasi udara panas dan atau dingin,
tergantung jenis anggrek tersebut (Dressler,
1981).
Fenologi perbungaan suatu jenis tumbuhan adalah salah
satu karakter penting dalam siklus hidup tumbuhan karena
pada fase itu terjadi proses awal bagi suatu tumbuhan
untuk berkembang biak. Suatu tumbuhan akan memiliki
perilaku yang berbeda-beda pada pola perbungaan dan
perbuahannya, akan tetapi pada umumnya diawali dengan
pemunculan kuncup bunga dan diakhiri dengan
pematangan buah (Tabla dan Vargas, 2004). Menurut
Sitompul dan Guritno (1995) pengamatan fenologi
tumbuhan yang seringkali dilakukan adalah perubahan
masa vegetatif ke generatif dan panjang masa generatif
tumbuhan tersebut. Ini biasanya dilakukan melalui
pendekatan
dengan
pengamatan
umur
bunga,
pembentukan biji dan saat panen. Penelitian yang
dilakukan oleh Loveless et al. (2006) mengamati fenologi
perbungaan pada Swietenia macrophylla dan diakhiri pada
evaluasi tingkat buah masak.
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Telp.: +62-341-426046 /Fax.: +62-341-426046
Email: ndyulia@yahoo.com

Paphiopedilum
glaucophyllum
J.J.Sm.
var.
glaucophyllum yang lebih dikenal sebagai anggrek selop
atau anggrek kantung merupakan salah satu jenis anggrek
endemik Jawa Timur yang termasuk dalam kategori
tumbuhan langka di Indonesia (Mogea JP et al., 2001).
Menurut
Irawati
(1998)
jenis-jenis
dari
marga
Paphiopedilum memiliki persebaran terbatas, oleh karena
itu keberadaannya di alam sangat rapuh akibat dari
gangguan bencana alam dan pengambilan secara langsung
di habitat alaminya. Menurut Comber (1990) salah satu
habitat alami P. glaucophyllum J.J.Sm. var. glaucophyllum
terletak di bukit sebelah selatan gunung Semeru, Lumajang
Jawa Timur. Pada habitat alaminya, jenis ini menempel
pada dinding-dinding tebing yang tinggi dan curam dengan
media tumbuh berupa humus karena anggrek ini
merupakan anggrek tanah atau terestrial (Karktikawati,
2005).
Karakter menonjol dari anggrek P. glaucophyllum
J.J.Sm. var. glaucophyllum terletak pada bagian bunga
yang memiliki bibir berbentuk kantung berwarna ungu.
Nama penunjuk jenis glaucophyllum berasal dari 2 kata
Latin yaitu ”glaucus” dan ”phyllus”. Kata ”Glaucus”
mencerminkan bagian bibir berwarna ungu hijau dan
”phyllus” menggambarkan helai kelopak punggung yang
berwarna hijau biru keputihan (Bob & Wellenstein 2006).
Oleh karena itu karakter bentuk bunga dari anggrek selop
ini memiliki helai daun kelopak berwarna hijau biru
keputihan dan kantung atau selop berwarna ungu.
Dalam telaah identifikasi anggrek, bagian bunga
memegang peranan penting. Bunga anggrek memiliki
bagian-bagian yang sedikit berbeda dibandingkan
tumbuhan berbunga lainnya. Bagian bunga anggrek dapat
dibedakan atas 3 helai kelopak yang terbagi atas 1 helai
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kelopak punggung dan 2 helai kelopak samping, 2 helai
mahkota, 1 bibir atau labellum dan 1 tugu yang merupakan
bentuk penyatuan dari anther dan stigma (Bechtel et. al
1991). Bunga anggrek selop, sebagaimana bunga
anggrek pada umumnya, juga memiliki bunga dengan
bagian-bagian tersebut di atas. Akan tetapi terdapat
perkecualian pada bentuk helai kelopak samping yang
bergabung menjadi 1, sehingga hanya terdiri atas 1 helai
dan terletak dibelakang bagian bibir bunga.
Masa berbunga anggrek selop ini tidak terbatas, artinya
dapat berbunga sepanjang tahun. Arah tangkai perbungaan
kadang tegak dan atau mendatar, membentuk sudut antara
30q sampai 45q. Perbungaan anggrek selop didukung oleh
ibu tangkai perbungaan dengan susunan bunga berupa
tandan. Ibu tangkai perbungaan (peduncle) berwarna hijau
kecoklatan dan dipenuhi dengan rambut-rambut halus
berwarna putih (Comber, 1990; Bechtel et al., 1992; Cribb,
1998 ). Dalam satu ibu tangkai bunga, pemekaran bunga
anggrek selop akan berlangsung satu persatu dan jarang
mekar dalam kurun waktu bersama-sama (Cribb, 1998).
Penelitian ini bertujuan menjajaki waktu yang diperlukan
dalam perbungaan anggrek selop dan perubahan fisik yang
terjadi selama proses fase perbungaan sampai perbuahan
anggrek selop, sehingga dapat menambah informasi
mengenai aspek biologi anggrek selop tersebut.

BAHAN DAN METODE
Pengamatan
perbungaan
dan
perbuahan
P.
glaucophyllum var. glaucophyllum dilakukan terhadap 10
individu anggrek selop yang memiliki calon bunga.
Pengamatan di mulai sejak awal muncul tunas perbungaan
sampai menjadi buah. Penelitian ini dilakukan di rumah
kaca anggrek Kebun Raya Purwodadi, berlangsung mulai
bulan Maret sampai September 2006. Metode pengamatan
terhadap aktivitas fenologi meliputi pertambahan ukuran
dari bagian-bagian perbungaan, meliputi ukuran panjang
tangkai perbungaan,
ukuran braktea, muncul kuncup
bunga, pertambahan ukuran kuncup bunga, ukuran tangkai
bunga dan calon buah, waktu mekar bunga. Setelah bunga
mekar sempurna akan dilakukan persilangan bunga.
Selanjutnya pengamatan dilanjutkan pada proses
pembentukan buah dan berakhir sampai pematangan buah.
Pengukuran pada calon buah meliputi panjang dan lebar
calon buah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan terhadap fenologi fase perbungaan
10 individu anggrek selop yang diawali dari saat muncul
tunas perbungaan sampai dengan bunga mekar sempurna
berlangsung selama 47 sampai 49 hari atau 1 bulan 17
sampai 19 hari. Pengamatan selengkapnya disajikan dalam
Table 1 dan Gambar 1.
Hasil pengamatan fenologi perbungaan anggrek
selop yang dimulai dari muncul tunas ibu tangkai
perbungaan menunjukkan perubahan dan pertambahan
ukuran pada bagian ibu tangkai perbungaan, ukuran
kuncup bunga dan ukuran tangkai bunga (yang merupakan
ovary atau calon buah). Selanjutnya iikuti dengan waktu
bunga mekar sempurna. Bunga kemudian disilangkan dan
pengamatan dilanjutkan pada proses pematangan buah.
Pada saat pengamatan berlangsung, kondisi lingkungan
rumah kaca anggrek dengan kelembaban relatif (Rh)
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berkisar antara 75 - 85% dan temperatur udara di pagi hari
berkisar antara 24 - 25qC, sedangkan di siang hari berkisar
antara 28 – 31qC.
Keseluruhan perubahan fase-fase perbungaan dan
perbuahan anggrek selop yang diamati tidak secara
langsung dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan tertentu,
baik itu temperatur, kelembaban dan angin. Selama
pengamatan berlangsung kondisi lingkungan sekitar
cenderung konstan, terutama ketika bunga akan mekar
tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tertentu, seperti
temperatur dingin atau panas. Contoh salah satu jenis
anggrek yang memiliki periode mekar bunga dengan
memerlukan stimulasi kondisi lingkungan tertentu berupa
temperatur dingin yaitu Dendrobium crumenatum atau yang
dikenal dengan sebutan anggrek merpati. Anggrek merpati
ini memerlukan temperatur udara dingin untuk merangsang
organ bunganya untuk mekar secara serentak. Bahkan
pada beberapa tempat proses pemekaran bunga anggrek
merpati tersebut memerlukan temperatur sangat rendah
yaitu mencapai 12qC (Seidenfaden dan Wood, 1992).
Pengamatan terhadap perbungaan anggrek selop atau
anggrek kantung, diawali pada fase pemunculan tunas ibu
tangkai perbungaan. Ibu tangkai perbungaan ini pada
permulaan muncul akan mendukung braktea pertama dan
diikuti dengan munculnya braktea kedua. Pada periode
perpanjangan ibu tangkai perbungaan tersebut sedang
berlangsung yaitu ketika menginjak hari ke-15 sampai 18
setelah muncul tunas perbungaan akan muncul calon
kuncup bunga. Calon kuncup bunga ini keluar dari bagian
tengah braktea pertama. Bentuk calon kuncup bunga
tersebut terlihat seperti bulatan berwarna coklat tua dan
dipenuhi dengan rambut-rambut halus berwarna putih.
Pada waktu pengamatan menginjak hari ke-41 setelah
muncul tunas perbungaan, akan diikuti dengan muncul
calon kuncup bunga ke-2. Saat pengamatan memasuki hari
ke-45, di dalam braktea ke-2 terdapat tunas bunga ke-2 dan
terlihat lebih jelas (Gambar 1-G). Bunga pertama akan
mekar pada waktu telah memasuki hari ke-47 sampai 49.
Mekarnya bunga pertama ini, masih belum diikuti
pemekaran bunga ke-2, karena bunga ke-2 masih berupa
kuncup bunga. Tipe mekar perbungaan pada anggrek selop
ini tidak terjadi secara serentak, sehingga pemekaran
bunga berlangsung satu persatu.
Setelah 4 hari bunga pertama mekar sempurna, dengan
indikasi bahwa polinia telah matang maka dilakukan
persilangan. Menurut Irawati (1998) dalam penyerbukan
bunga anggrek terutama marga Paphiopedilum kesiapan
kepala putik dan kemasakan gumpalan tepung sari (polinia)
sangat perlu diperhatikan untuk menunjang keberhasilan
proses penyerbukan tersebut. Metode atau teknik
persilangan yang dilakukan pada anggrek selop atau
kantung ini yaitu dengan cara menempatkan polinia ke
stigma atau kepala putik. Pada anggrek selop agar
peyerbukan dan pembuahan berhasil dengan baik maka
polinia tersebut ditempelkan pada sisi stigma yang terletak
di bagian belakang tugu (Gambar 2) atau polinia
ditempelkan pada suatu lubang kecil yang terletak di bagian
belakang tugu.
Parameter yang digunakan untuk melihat bahwa proses
persilangan atau penyerbukan ini berhasil yaitu dengan
mengamati lamanya waktu yang diperlukan untuk proses
pelayuan bunga. Proses pelayuan bunga yang terjadi
dengan perlahan-lahan dan memerlukan waktu lebih lama
menunjukkan bahwa peyerbukan tersebut berhasil baik.
Hasil pengamatan terhadap persilangan bunga anggrek
selop, di saat menginjak hari ke-7 sampai 9 setelah
persilangan, bunga akan mengalami pelayuan.Selanjutnya
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Tabel 1.
Waktu
(hsmt)
4-5

8 - 10

22

29

32

41

43

45

47- 49

51- 53

55 - 57
60 - 62

63 - 65
65 - 67
120 – 125
180 – 190

Tabulasi pengamatan fenologi perbungaan dan perbuahan P. glaucophyllum J.J.Sm. var. glaucophyllum
Organ / Bagian
Ukuran
Catatan
(cm)
Panjang ibu tangkai perbungaan
1
Arah tangkai perbungaan tegak, muncul
dari bagian tengah susunan daun
(terminal)
Panjang braktea pertama
1
Panjang ibu tangkai perbungaan
2
Panjang braktea
1,5
Braktea ke-2 telah terlihat, panjang braktea ke-2
0,4
Panjang ibu tangkai perbungaan
8,5
Arah tangkai perbungaan tegak, bagian
atas telah tegak
Panjang kuncup bunga
1,4
Panjang ibu tangkai perbungaan
12,2
Panjang kuncup bunga
1,5
Lebar kuncup bunga
0,8
Panjang ibu tangkai perbungaan
13,7
Panjang kuncup bunga
1,7
Lebar luncup bunga
0,8
Panjang tangkai bunga (pedilcel)
0,5
Panjang ibu tangkai perbungaan
14,8
Panjang kuncup bunga
1,8
Lebar kuncup bunga
0,9
Panjang tangkai bunga
1,5
Braktea ke-2 terlihat calon kuncup bunga ke-2
Panjang ibu tangkai perbungaan
15,5
Panjang kuncup bunga
2,3
Ujung kuncup bunga mulai membuka
Lebar kuncup bunga
1,5
sedikit
Panjang tangkai bunga
1,5
Panjang ibu tangkai perbungaan tetap
15,5
Panjang kuncup bunga
2,5
Kuncup bunga telah terbuka lebih lebar,
bibir dan helai mahkota bunga mulai
terlihat jelas
Bunga mekar
Dari ke-7 individu anggrek selop yang
berbunga memperlihatkan bunga yang
memiliki beberapa spot karakter berbeda
Bunga disilangkan
Persilangan bunga dilakukan setelah
bunga mekar 4 hari.
Calon buah masih belum terjadi
pembengkakan
Bunga layu yaitu bagian-bagian bunga mulai layu
Calon buah mulai membengkak di bagian
Pertambahan ukuran pembengkakan
tengah
buah ini akan berlangsung sangat lama
Lebar bagian tengah calon buah
0,4
dan lambat
Panjang calon buah
2
Keseluruhan bagian-bagian bunga yang telah layu
akan luruh atau gugur
Lebar bagian tengah calon buah
0,55
Buah belum matang masih berlangsung
Panjang calon buah
2
proses pematangan buah
Lebar bagian tengah calon buah
0,65
Buah belum matang masih berlangsung
Panjang calon buah
2
proses pematangan buah
Lebar bagian tengah buah
0.65-0.70
Buah masak, kulit buah berwarna coklat
Panjanh buah
2

Keterangan:
hsmt= hari setelah muncul tunas perbungaan

bagian bunga tersebut akan runtuh keseluruhan saat
menginjak hari ke-11 sampai 14 setelah persilangan.
Apabila proses pelayuan bunga terjadi sangat cepat dan
pada hari ke-3 sampai 4 bunga telah luruh atau gugur
keseluruhan, berarti penyerbukan atau persilangan bunga
anggrek selop tersebut gagal. Proses pelayuan bunga ini
akan diikuti dengan pembengkakan tangkai bunga anggrek
selop yang merupakan calon buah (Gambar 1-K).
Calon buah ketika proses menjadi buah matang tidak
banyak
memperlihatkan
pertambahan
ukuran.
Pertambahan ukuran lebar dari calon buah sampai menjadi
buah matang hanya berkisar antara 0,25 sampai 0,30 cm.
Oleh karena itu bentuk tangkai bunga atau ovary sampai
menjadi buah matang tetap memperlihatkan bentuk seperti
semula. Bagian dari tangkai bunga atau ovary tersebut
yang mengalami pembengkakan hanya di bagian tengah.

Hal ini tidak seperti pada jenis anggrek marga Dendrobium.
Bagian ovary yang merupakan organ buah, akan
mengalami pertambahan ukuran sekitar 1 sampai 1,5 cm
dari ukuran semula sebelum terjadi penyerbukan. Sehingga
ketika buah tersebut matang terlihat mengalami
pembengkakan, tidak seperti halnya pada buah anggrek
selop, tidak banyak terjadi pembengkakan. Sedangkan
ukuran panjang buah anggrek selop tidak mengalami
pertambahan dan perubahan, ukuran panjang tetap seperti
saat sebelum terjadi penyerbukan. Proses pertambahan
ukuran buah akan berlangsung lambat dan menurut Cribb
(1998) pemasakan buah P. glaucophyllum memerlukan
waktu sampai 6 bulan. Sedangkan pada jenis
Paphiopedilum yang lain proses pematangan buah
berlangsung lebih lama, bahkan sampai memerlukan waktu
9 sampai 13 bulan.

Yulia – Pembungaan dan pembuahan Paphiopedilum glaucophyllum

61

Gambar 1. Tahapan fase fenologi perbungaan dan perbuahan
Paphiopedilum glaucophyllum var. glaucophyllum: kondisi tunas
perbungaan pada hari ke- (A) 8-10, (B) 22, (C) 29, (D dan E) 41,
(F) 43, (G dan H) 45, (I) 47-49, bunga mekar, (J) 51-53, calon buah
dan (K) 60-62, buah mulai membengkak

Gambar 3. Tahapan perbungaan pada anggrek selop

Gambar 2. Teknik penempelan polinia ke stigma pada bunga P.
glaucophyllum

Secara keseluruhan fenologi fase perbungaan pada
jenis P. glaucophyllum var. glaucophyllum memerlukan
waktu rata-rata selama 47 sampai 49 hari mulai
pertunasan ibu tangkai perbungaan sampai bunga mekar
sempurna. Kondisi bunga anggrek selop mekar
sempurna yaitu ditandai dengan posisi kelopak
punggung tegak dan rentang kedua mahkota kanan dan
kiri ke arah samping. Sedangkan pengamatan periode
fenologi fase perbuahan anggrek selop ini yang diawali
dengan waktu persilangan bunga sampai dengan
pematangan buah memerlukan waktu rata-rata selama
120 sampai 130 hari.

Setelah pengamatan fenologi memasuki hari ke-74
sampai 79 setelah muncul tunas perbungaan atau sekitar
27 sampai 30 hari setelah bunga pertama mekar, akan
diikuti pemekaran bunga kedua. Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa waktu yang diperlukan antara
pemekaran bunga pertama dan kedua berlangsung
sekitar 27 sampai 30 hari. Pada periode waktu itu bunga
pertama sedang dalam proses pematangan buah dan
bunga kedua mekar sempurna. Waktu mekar bunga
dalam anggrek selop terjadi secara bertahap dalam tiaptiap kuntum bunganya dan tidak mekar secara bersamasama. Sebagaimana diterangkan oleh Cribb (1998),
dalam satu ibu tangkai perbungaan anggrek selop,
hanya 1 bunga yang mekar pada satu waktu.
Selanjutnya setelah bunga pertama layu akan digantikan
oleh mekar bunga yang berikutnya atau bunga ke-2, dan
seterusnya. Apabila bunga pertama yang telah mekar
sempurna
dilanjutkan
dengan
persilangan
atau
penyerbukan untuk selanjutnya berproses menjadi calon
buah dan buah, maka kuncup bunga kedua yang sudah
mulai muncul akan terus melanjutkan aktivitasnya
sampai akhirnya menjadi kuncup bunga dewasa dan
mekar sempurna. Fase tersebut akan terjadi terus
menerus sampai diikuti bunga yang ke- 3 dan ke-4,
bahkan sampai bunga ke-5. Rata-rata hari atau waktu
yang diperlukan antara pemekaran bunga yang pertama
dan bunga selanjutnya sekitar 27 sampai 30 hari. Secara
jelas periode mekar bunga dan proses buah anggrek
selop dalam fenologi perbungaan dan perbuahan
tersebut disajikan pada Gambar 3.

62

B I O D I V E R S I T A S Vol. 8, No. 1, Januari 2007, hal. 58-62

Dengan demikian waktu pemekaran bunga anggrek
selop akan berlangsung satu persatu dan jarang terjadi
bunga anggrek selop tersebut mekar dalam kurun waktu
bersama-sama. Oleh karena itulah, anggrek selop jenis ini
sering terlihat berbunga sepanjang tahun, karena waktu
mekar bunganya yang terjadi satu per satu dan tidak
serentak. Dari hasil pengamatan yang dilakukan satu ibu
tangkai perbungaan dapat terjadi mekar bunga sampai
bunga ke-4 dan ke-5. Selanjutnya setelah bunga yang
terakhir layu, ibu tangkai perbungaan akan menghentikan
aktivitas berbunganya dan mulai membusuk. Sehingga
bunga yang mekar yang dihasilkan dalam satu ibu tangkai
perbungaan tersebut akan berhenti.

KESIMPULAN
Penelitian suatu fase fenologi tumbuhan akan
memperoleh informasi perubahan morfologi yang terjadi
pada bagian tumbuhan tersebut. Studi fenologi perbungaan
anggrek P. glaucophyllum yang dimulai dari pemunculan
tunas ibu tangkai perbungaan sampai bunga mekar
memerlukan waktu rata-rata selama 47 sampai 49 hari dan
rata-rata periode fenologi perbungaan sampai proses
perbuahan anggrek selop ini berlangsung dalam kurun
waktu r 62 hari setelah muncul tunas perbungaan. Sedang
periode perbuahan sampai buah anggrek selop tersebut
masak memerlukan waktu lebih lama. Sampai pengamatan
menginjak hari ke-120 sampai 130 setelah persilangan
bunga, buah telah dalam kondisi masak sempurna.
Pertambahan ukuran buahnya tidak terlihat banyak, hanya
berkisar 0,25 sampai 0,3 cm dari sebelum ovary mengalami
penyerbukan.
Bunga anggrek selop mempunyai masa berbunga
sepanjang tahun. Hal ini ditunjukan, setelah tunas

perbungaan muncul akan diikuti mekar bunga pertama dan
setelah bunga pertama layu akan diikuti mekar bunga ke-2.
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ABSTRACT
An observation on flowering behaviour of 20 selected taro (Colocasia esculenta (L.) Schott.) cultivars was conducted at the Germ Plasm
Conservation Garden belonging to the Reserch Centre for Biotechnology of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Cibinong, Bogor
Regency. The observation included the emergence of inflorescences, the number of inflorescences in a cluster, the opening of the
inflorescence, maturity of pistilate and staminate flowers, and pollinating agents that might play role in the pollination process. The study
was aimed at elucidating some baseline information that might be used as a base to carry out breeding programme for future cultivar
improvement. The study indicated that the 20 cultivar studied may be divided into 3 cultivar groups, namely a) Cultivars which fully did not
appear to flower during the periode of obeservation, which includes Lampung, Enau, Siriwa, Ketan and Bentul biru, b) Cultivars that
produced only a few (not more than 3) inflorescences per cluster or per individul plant. This includes cultivars : Bogor, Bentul, Kaliurang
and Ketan hitam and c) Cultivars that were profusedly flowering (produced a lot of inflorescences), usually 4-5 inflorescences per cluster
and several clusters in an individual plant. This includes cultivars : Sutera, Semir, Lampung hitam, Boring, Burkok, Berod, Lampung hitam,
Lompong, Ketune dan Kudo. The cultivar Sutera produced flower quite readily, followed by Burkok. Apart from the few inflorescences it
produced, the cultivar Kaliurang also produced rather abnormal shape of inflorescence with only a few pollen grains. Taro flowers proved
to be protogenic since the atipulate flowers have become receptive 1-2 days prior to anther dehiscence. Pollination was due to the role of
(Dacus dorsalis).
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Colocasia esculenta, talas, inflorescences, floweringpendahuluan

PENDAHULUAN
Talas (Colocasia esculenta (L) Scott.) dibagi menjadi
dua varietas, yaitu varietas C. esculenta var.esculenta dan
varietas Talas C. esculenta var. antiquorum. Varietas talas
yang disebutkan pertama adalah yang umum kita kenal
sehari-hari di Indonesia, diduga berasal dari kawasan tropik
Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Indonesia
(Purseglove, 1975; Prana, dkk, 2000). Kini varietas ini
sudah dibudidayakan secara luas di kawasan tropik lainnya,
seperti kepulauan Pasifik (PNG, Kepulauan Solomon,
Samoa, Vanuatu, Fiji, dan Hawai), Australia bagian utara,
Amerika dan Afrika tropik. Varietas yang kedua, yang
berasal dari Cina dan Jepang, diduga merupakan hasil
mutasi dan seleksi dari C.esculenta yang diintroduksi ke
kawasan itu ratusan tahun yang lalu (Purseglove, 1975;
Prana, dkk., 1999). Varietas itu (C. esculenta var
antiquorum) kini berkembang baik di negara-negara yang
beriklim lebih dingin, seperti Vietnam bagian utara, India
bagian utara, Karibia dan secara terbatas juga di Amerika
Serikat bagian selatan.
Selain struktur perbungaannya, perbedaan mencolok di
antara kedua varietas tersebut terletak pada struktur
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Jl. Raya Bogor Km. 46, Cibinong-Bogor 16911
Tel.: +62-21-8754587 Fax.: +62-21-8754588
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umbinya (Purseglove, 1975). Pada C. esculenta
var.esculenta umbinya merupakan umbi tunggal yang
berukuran sedang atau besar (tergantung varietasnya)
tanpa adanya umbi-umbi cabang. Umbi tunggal inilah yang
umum dikonsumsi masyarakat setelah diolah menjadi
berbagai makanan. C. esculenta var antiquorum, dikenal
juga sebagai Talas Jepang karena varietas ini merupakan
makanan kegemaran masyarakat Jepang, memiliki umbi
induk yang berukuran sedang yang membentuk umbi-umbi
cabang yang ukurannya bervariasi ke arah samping.
Strukturnya mirip dengan struktur umbi Kimpul atau
Balitung (Xanthosoma spp.). Pada varietas ini (Talas
jepang) yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah
umbi cabangnya.
Di Indonesia yang umum dibudidayakan adalah C.
esculenta var. esculenta, sedangkan C. esculenta var
antiquorum (Talas Jepang) hanya dijumpai di beberapa
lokasi tertentu, seperti di sebuah desa di Kabupaten Tanah
Toraja dan di sebuah Kampung terpencil di Kabupaten
Buleleng (Bali). Sebagai salah satu pusat budi daya talas,
Indonesia memiliki keanekaragaman talas yang luar biasa
banyaknya (Danimihardja dan Sujono,1976; Danimihardja
dan Sujono, 1977; Danimihardja dan Sastrapradja, 1978,
Prana dkk., 2000, Hartati dkk, 2001; Prana, dkk., 2003 ).
Keanekaragaman ini terlihat jelas di kebun-kebun talas
milik petani di sentra-sentra produksi talas seperti di
Kepulauan Mentawai (P. Siberut, P. Pagai Selatan dan
Utara), Papua (Jusuf,dkk., 1996). dan Bogor serta dalam
bentuk produk umbi di lapak-lapak tradisional di pinggir
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jalan, misalnya
antara Bogor-Puncak atau Bogor –
Sukabumi (Prana dkk.,1999).
Sebagai hasil dari pelaksanaan program TANSAO (Taro
Network for South East Asia and Oceania), Tim peneliti
Puslit Bioteknologi LIPI telah berhasil mengumpulkan
lebih dari 700 nomor contoh talas dari
Jawa, Bali,
Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Papua. Dalam
penelitian ternyata bahwa koleksi tersebut mengandung
lebih dari 180 macam talas yang dapat dibedakan secara
morfologis (morfotipe).
Kajian pendahuluan, terutama yang menyangkut
kemampuan produksi, kualitas umbi dan beberapa karakter
agronomi lainnya, diidentifikasi ada 20 kultivar diantaranya
yang dianggap cukup potensial untuk dijadikan sebagai
tanaman induk bagi usaha pengembangannya lebih lanjut
melalui program seleksi/pemuliaan. Dalam kaitannya
dengan itu, sebagai langkah awal, dipandang perlu untuk
melakukan penelitian tentang perilaku pembungaan pada
ke 20 kultivar tersebut guna melandasi program
pengembangannya di masa yang akan datang.

BAHAN DAN METODE
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20
kultivar talas terpilih yang diperoleh dari beberapa daerah
di Indonesia, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.
Keseluruhan kultivar tersebut ditanam dalam ulangan 10
(sepuluh tanaman per kultivar) di Kebun Konservasi Plasma
Nutfah, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI di Cibinong
mengikuti metode budidaya yang diterapkan oleh petani
setempat (Cibinong, Kabupaten Bogor).
Tabel 1. Daftar nama kultivar yang disertakan dalam penelitian
No. Nama kultivar
Daerah asal koleksi
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Apu
Bentul
Bentul Biru
Berod
Bogor
Boring
Burkok
Enau
Kaliurang
Ketan
Ketan Hitam
Ketune
Kudo
Lampung/Mentega
Lampung Hitam
Loma
Lompong
Semir
Siriwa
Sutera

Gunung Masigit, Jawa Barat
Bogor, Jawa Barat
Banten
Purworejo, Jawa Tengah
Bogor, Jawa Barat
Malang, Jawa Timur
Bogor, Jawa Barat
Lampung
Yogyakarta
Bogor, Jawa Barat
Bogor, Jawa Barat
Lampung
Kalimantan Barat
Lampung
Lampung
Bogor, Jawa Barat
Banten
Sumedang, Jawa Barat
Lampung
Bogor, Jawa Barat

Cara kerja
Penelitian yang dilakukan mencakup pengamatan
tentang beberapa aspek, yaitu jumlah perbungaan yang
dihasilkan per tanaman, normalitas bunga, masaknya putik
(stigma) dan kepala sari (anther), serta agen penyerbuk.
Jumlah perbungaan dihitung per kelompok/gerombol
dalam satu ketiak daun. Normalitas bunga dikaji dari
pengamatan kasar morfologi perbungaan. Masaknya
kepala putik diamati dengan merasakan lengket tidaknya
kepala putik (bagian bonggol yang mendukung bunga-

bunga betina). Bila permukaan bagian itu sudah mulai
terasa lengket berarti putik sudah masak (reseptif).
Masaknya serbuk sari dilihat dari produksi serbuk sari. Bila
bagian tongkol yang mendukung bunga-bunga jantan
sudah mulai terasa masir (terasa seperti serbuk/tepung
halus) berarti kepala sarinya sudah masak. Pengamatan
terhadap agen penyerbuk dilakukan langsung di lapangan
pada saat bunga mekar. Pengamatan dilakukan sampai
tanaman berumur 8 bulan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur perbungaan talas secara kasar terdiri dari
tangkai bunga (pedunculus) yang panjangnya 25-30 cm,
seludang (spatha), dan tongkol (spadix) yang merupakan
kelanjutan tangkai bunga. Tongkol yang berbentuk bulat
panjang dan meruncing pada bagian ujungnya terdiri dari
bagian ekor (ujung atas) yang steril (tanpa bunga sama
sekali), bagian atas yang berisikan bunga-bunga jantan,
bagian tengah yang mendukung bunga-bunga abortif, dan
bagian pangkal
yang merupakan tempat kedudukan
bunga-bunga betina (Gambar 1).
Pada perbungaan yang masih muda, tongkol
perbungaan terbungkus ketat dalam seludang (spadix).
Ketika perbungaan mekar, seludang secara perlahan-lahan
terbuka sehingga bagian tongkol yang berisikan bungabunga jantan terbuka pada salah satu sisinya, sementara
sisi –sisi lain tetap tertutup.
Perbungaan (inflorescence)
Perbungaan pada talas liar ternyata bervariasi. Sebagai
contoh Hambali, (1977, 1978) melaporkan adanya talas liar
yang berbunga banyak, berbuah dan buah/bijinya diduga
disebarkan oleh sejenis musang. Survei lapangan yang
dilakukan oleh Tim Puslit Bioteknologi menemukan talas liar
hijau yang juga berbunga banyak di suatu lokasi di Jawa
Tengah. Talas liar Bolang belut (nama lokal dalam bahasa
Sunda) yang tumbuh di selokan-selokan dan umum
dijumpai di Jawa, Bali dan Lombok belum pernah
ditemukan dalam keadaan berbunga. Hal ini tidak
merupakan jaminan bahwa talas liar ini tidak memiliki
kemampuan berbunga. Patut disayangkan karena potensi
talas liar sebagai induk untuk persilangan kurang diminati
karena terbukti sifat gatalnya ternyata menurun. Dengan
kata lain gen penyandinya dominan.
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa talas
biasanya berbunga setelah berumur 6-8 bulan. Di daerahdaerah yang biasa memanen talas pada umur kurang dari 6
bulan, perbungaan talas pada umur itu umumnya belum
muncul. Kebiasaan panen agak dini seperti itu seringkali
menimbulkan kesan di masyarakat setempat bahwa talas
tidak pernah berbunga. Memang keluarnya bunga pada
talas berdampak sangat negatif perkembangan umbi.
Pertama karena munculnya bunga pasti menguras
cadangan makanan pada umbi, dan kedua, tumbuhnya
bunga juga mengakibatkan bentuk umbi menjadi tidak
sempurna (cacat). Permukaan umbi tempat melekatnya
pangkal perbungaan menjadi datar atau cekung seperti
bekas takikan, sehingga bentuk umbi tidak mulus.
Perbungaan talas yang jumlahnya berkisar
2- 5
perbungaan per kelompok selalu muncul dari ketiak upih
daun (Gani, 1984). Munculnya perbungaan didahului oleh
keluarnya daun bendera, yaitu daun yang mengalami
modifikasi karena pelepahnya menjadi lebih pendek dan
helai daunnya jauh lebih kecil ukurannya daripada daun
biasa.
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melalui perlakuan menggunakan larutan Giberelin (GA),
tetapi mungkin ada hambatan lain, seperti perbungaan
yang abnormal dan atau fertilitas yang rendah.

Gambar 1. A. Perbungaan talas (tongkol bunga di dalam, diselimuti
oleh seludang yang ujungnya meruncing). B. Tongkol bunga
dengan bagian-bagian : 1. Ujung (ekor) yang runcing, 2. kelompok
bunga-bunga jantan, 3. bagian tongkol yang steril, 4. Kelompok
bunga-bunga betina.

Pada penelitian ini tercatat cukup banyak tanaman yang
menghasilkan hanya satu perbungaan dari ketiak pelepah
daun. Perbungaan itu seringkali merupakan satu-satunya
perbungaan yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Di sisi
lain beberapa kultivar (Sutera dan Burkok)
bisa
menghasilkan 4-5 perbungaan per kelompok. Dengan
demikiam jumlah perbungaan per kelompok yang dihasilkan
talas Indonesia berkisar 1-5 buah, bukan 2-5 buah
talas/keladi di Malesia.
Hasil pengamatan ini juga menunjukkan bahwa tidak
semua kultivar talas mampu berbunga selama periode
pengamatan. Oleh karena itu berdasarkan kemampuannya
berbunga serta banyaknya perbungaan yang dihasilkan,
maka kedua puluh kultivar talas yang diteliti dapat dibagi
menjadi tiga kelompok sebagai berikut :
Kelompok kultivar yang sama sekali tidak berbunga,
yaitu kultivar : Lampung, Enau, Siriwa, Ketan, dan Bentul
biru
Kelompok kultivar yang berbunga sedikit (menghasilkan
3 perbungaan atau kurang per tanaman), yaitu kultivar :
Bogor, Bentul, Kaliurang dan Ketan hitam. Pada kultivar
Kaliurang terlihat bahwa perbungaan yang dihasilkan pada
umumnya abnormal bentuknys, terutama pada bagian
tongkol (bentuk tumbuh tidak beraturan).
Kelompok
kultivar
yang
berbunga
banyak
(menghasilkan 4 bunga atau lebih per tanaman), yaitu
kultivar : Sutera, Semir, Lampung hitam, Boring, Burkok,
Berod, Hiaju, Lompong, Ketune dan Kudo. Kultivar Sutera
terlihat paling rajin berbunga dengan jumlah perbungaan
per tanaman paling tinggi, diikuti oleh kultivar Burkok di
tempat kedua.
Dari segi pemuliaan, kultivar-kultivar yang masuk ke
dalam kelompok tidak berbunga dan berbunga berpotensi
menimbulkan masalah. Pemulian akan lebih mudah
dilakukan bila jumlah perbungaan yang dihasilkan cukup
banyak/memadai. Masalah ini secara teoritis sebenarnya
mudah diatasi yaitu dengan merangsang pembungaan

Masaknya putik dan kepala sari
Bagian tongkol perbungaan yang mendukung
bunga-bunga betina (bagian pangkal tongkol) ternyata tidak
seluruhnya terisi bunga betina. Gani (1984) melaporkan
adanya bunga-bunga steril diantara bunga-bunga betina
tersebut. Hal ini memperkuat laporan yang disampaikan
oleh beberapa peneliti sebelumnya dan fenomena seperti
itu tampaknya umum pada talas.
Hasil penelitian mengenai masaknya organ kelamin
bunga pada kesempatan ini mendukung temuan Ivancic
dan Lebot (2000), yaitu bahwa bunga betina (pistilate
flowers) sudah masak (receptive) beberapa (1-2) hari
sebelum bunga jantan (staminate) melepaskan serbuk sari.
Masaknya bunga betina ditandai oleh adanya cairan lendir
yang menutupi permukaan kepala putik (stigma) sedangkan
masaknya kepala sari ditandai oleh lepasnya serbuk sari
dari kepala sari (stamen).
Ketika kepala sari masak ditandai dengan lepasnya
serbuk, mungkin saja kepala putik belum kering (masih
terasa basah/lengket), namun demikian penyerbukan
sendiri tampaknya tidak terlalu efektif. Kalaupun
penyerbukan terjadi, kondisi kepala putik sudah tidak terlalu
reseptif lagi sehingga proses penyerbukan tidak diikuti
dengan proses pembuahan. Hal itu disebabkan perbungaan
tunggal yang keluar dini (lebih dulu dari yang lain)
umumnya gagal membentuk buah karena pada saat itu
tidak ada sumber serbuk sari dari perbungaan yang lain.
Kegagalan itu tampaknya tidak terkait dengan adanya
inkompatibilitas sendiri (self incompatibility). Bukti
menunjukkan bahwa tanaman (satu tanaman) yang tumbuh
terisolasi, seperti pada Talas hijau liar atau Talas burkok,
masih tetap bisa menghasilkan buah meskipun di
sekitarnya tidak ada talas lain yang sedang berbunga.
Dalam kasus seperti itu buah terbentuk sebagai hasil
penyerbukan serumah, yaitu serbuk sari bisa berasal dari
perbungaan lain yang kebetulan mekar pada waktu yang
agak
berbeda. Kenyataan itu sekaligus juga
mengisyaratkan bahwa program penyerbukan sendiri yang
efektif dapat dirancang/dilakukan dengan menanam klon
dari varietas tertentu di suatu lokasi dalam jumlah yang
cukup banyak, misalnya 20-30 tanaman. Dengan
pengaturan seperti itu maka waktu berbunga antar tanaman
kelak bisa diharapkan saling tumpang tindih (overlap).
Artinya, ketika putik suatu perbungaan tertentu dalam
keadaan reseptif, pada saat yang bersamaan atau hampir
bersamaan tersedia serbuk sari segar yang dilepaskan oleh
perbungaan lain dari kultivar yang sama (satu klon).
Penyerbukan
Struktur perbungaan talas yang hanya terbuka pada
salah satu sisinya saja, seperti diuraikan sebelumnya,
mengurangi peluang terjadinya penyerbukan oleh angin
karena hembusan angin terhalang oleh seludang yang
menutupi tongkol pada sisi yang lain. Hal ini tidak bisa serta
merta diartikan bahwa penyerbukan sendiri bisa dicegah
sepenuhnya. Ivancic dan Lebot (2000) mengemukakan
bahwa meskipun air hujan terkadang bisa menghanyutkan
sebagian serbuk sari melintasi deretan bunga betina (putik),
ternyata pembuahan juga tidak terjadi. Hal ini kemungkinan
besar merupakan dampak dari adanya sifat protogeni tadi.
Serbuk sari yang terbawa hanyut oleh air hujan seringkali
terlihat menumpuk pada dasar perbungaan, yaitu pada
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daerah pertemuan antara pangkal tongkol bunga dan
pangkal seludang.
Di sisi lain bau/aroma tongkol perbungaan yang cukup
tajam, ketika bunga mekar, terutama di pagi hari sebelum
pukul 11.00,
mengindikasikan besarnya peluang
penyerbukan oleh serangga. Hasil pengamatan di lapangan
menunjukkan bahwa ketika seludang membuka dan aroma
khas dilepaskan, cukup banyak serangga, yaitu lalat buah
(Dacus dorsalis) dari suku Drosopillidae (Carson dan
Okada,1980) yang terpikat dan berkeliaran mengerumuni
tongkol perbungaan. Lalat-lalat buah tersebut dengan
bebas berpindah-pindah dari satu perbungaan ke
perbungaan yang lain sehingga memungkinkan terjadinya
penyerbukan
silang antar
individu tanaman yang
sevarietas atau dari varietas yang berbeda. Agar hasil
penyerbukan
buatan
(artificial
pollination)
tidak
terkontaminasi oleh serbuk sari lain yang tidak diharapkan
maka setiap kali selesai melakukan penyerbukan, seluruh
perbungaan bagian atas harus diisolasi (ditutup) agar
terhindar dari kunjungan serangga (lalat buah). Persilangan
buatan antar kultivar yang dilakukan sesudah penelitian ini,
sebagai penjajagan upaya pemuliaannya, ternyata berjalan
baik tanpa menemui hambatan sama sekali, menghasilkan
buah dan biji yang normal, daya kecambah bagus serta
semai yang tumbuh dan berkembang sehat.

KESIMPULAN
Keduapuluh kultivar talas yang diteliti dapat dibagi
menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok kultivar yang
selama pengamatan tidak pernah berbunga, kelompok
kultivar yang berbunga sedikit (menghasilkan 1-3
perbungaan per kelompok perbungaan/individu tanaman),
dan
kelompok
kultivar
yang
berbunga
banyak
(menghasilkan 4 perbungaan atau lebih). Perbungaan yang
dihasilkan kultivar Kaliurang selain sedikit bentuknya agak
abnormal dan serbuk sari yang dihasilkannya juga tidak
banyak. Bunga talas memiliki sifat protogeni karena terbukti
bunga betina mekar (putik reseptif) 1-2 hari sebelum bunga
jantan masak (serbuk sari dilepas). Lalat buah Dacus
dorsalis merupakan agen penting yang membantu
terjadinya proses penyerbukan pada talas. Data yang
diperoleh akan sangat membantu dalam perancangan
program pemuliaan talas untuk menghasilkan kultivar
unggul baru di masa mendatang
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ABSTRACT
Kersik Luway is one area in Padang Luway Nature Reserve, East Kalimantan which have some potential plants. Ornamental plants are can
be found in this area, which several of them are attractive and useful. The aims of the research were to inventory interesting flora diversity
in Kersik Luway. The method used in this research were explorative method at the place. The result showed that there were approximately
18 species of interesting flora in Kersik Luway. The plants are Uaccinium varingiaefolium, Ficus deltoideus, Eugenia zeylanica,
Rhodomyrtus tomentosu.s, Arthrophy°llarm diver.sifoliurrr, Nepenthes reimwurdticrna. Hown eoricrc°ea. C'oelngune pandurata, Coelogyne
foerstermannii, Renanthera elongata, Grammatophyllum .speciosum, Cymbidium finlaysonianum,
Stenochlaena palustris, Nephrolepis
hirsutula, Davallia denticulata, Schizaea dichotoma, P.silotum nudum, and Lygodium microphyllum. The botanical information of each
species is presented in this paper.
© 2007 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta
Key words: Flora, Kersik Luway, Nature Monument, East Kalimantan.

PENDAHULUAN
Kersik Luway merupakan salah satu kawasan di
Cagar Alam Padang Luway di Kalimantan Timur selain
Kersik Lepok, Kersik Serai, dan Kersik Kerbangan.
Secara administratif Kersik Luway masuk wilayah
Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi
Kalimantan Timur. Luasnya sekitar 15 hektar. Atas usul
Residen bagian selatan dan timur Pulau Kalimantan
tertanggal 27 September 1934 No. 3397/L/E, kawasan ini
pernah dijadikan monumen alam, yang kemudian
ditetapkan oleh Sultan Kutai pada tanggal 1 1 Oktober
1934. Alasan dijadikannya kawasan ini sebagai
monumen alam karena menyimpan anggrek hitam
(Coelogyne pandurata Lindl.) yang sangat melimpah.
Populasi anggrek hitam di lokasi ini oleh masyarakat
sekitar dianggap sebagai perhiasan alam yang harus
dilestarikan.
Kersik Luway terletak sekitar 400 km dari Kota
Samarinda. Untuk mencapai kawasan ini dapat ditempuh
melalui jalur sungai, darat, dan udara. Perjalanan lewat
sungai dengan kapal dapat dilakukan dari Samarinda
menuju Melak, berjarak sekitar 400 km dalam waktu
sekitar 20 jam. Namun jika menggunakan speed boat
dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 jam. Perjalanan
melalui jalur darat dapat menggunakan bus atau mobil.
Waktu yang diperlukan dalam kondisi normal 9-10 jam.
Namun jalur darat ini hanya dapat berjalan lancar
apabila kondisi jalan bagus. Di musim hujan, kondisi
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e-mail: inetpc@indo.net.id

jalan licin dan becek dan sering terjadi mobil atau bus
terjebak dalam lumpur. Bila akan menggunakan pesawat
udara, dari Samarinda menuju Melak sekitar 1 jam.
Perjalanan dari Melak menuju ke Kersik Luway melalui
jalan darat dengan angkutan umum sampai desa
Sekolaq Darat atau langsung sampai lokasi sekitar 30
menit.
Sampai sekarang Kersik Luway merupakan salah
satu tujuan wisata bagi masyarakat sekitarnya pada
khususnya dan masvarakat Kalimantan Timur pada
umumnya..Bahkan banyak wisatawan asing dan para
peneliti yang juga mengunjungi kawasan ini. Hal ini
terutama disebabkan oleh kekayaan anggrek hitamnya
yang tumbuh melimpah di seluruh kawasan, Selain itu
pasir putih yang menutupi lantai hutan juga merupakan
daya tarik tersendiri
Topografi Kersik Luway datar, terletak pada
ketinggian sekitar 60 m di atas permukaan laut. Tipe
vegetasinya berupa hutan dataran rendah. Kawasan
hutannya termasuk dalam kategori hutan kerangas. Ciri
hutan kerangas antara lain tanahnya miskin unsur hara,
serta tumbuhan yang ada berukuran kecil-kecil. Tekstur
tanahnya ini berupa pasir kuarsa, yang apabila basah
berwarna hitam dan pada kondisi kering berwarna putih
mengkilat dan sangat gembur. Kondisi kawasan seperti
ini oleh penduduk setempat dikenal dengan nama
Padang Siola didukung oleh jenis tanahnya yang
termasuk jenis tanah podsol. Proses podsolisasi
disebabkan oleh tanah bertekstur pasir kuarsa sangat
permeabel, miskin hara, curah hujan tinggi dan vegetasi
yang memungkinkan terbentuknya humus asam akibat
berkadar basa rendah.
Sekarang ini (tahun 2006) luas kawasan hutan Kersik
Luway hanya tersisa sekitar 5 hektar. Hal ini disebabkan
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oleh terjadinya kebakaran hutan berulang kali, yaitu pada
tahun 1982-1983, 1997, 2000, dan 2004. Tumbuhan yang
mendominasi
adalah
Vaccinium
varingiaefolium,
Dryopteris sp., Syzygium zeylanicum, Melastoma
malabathricum, Vitex trifoliata, Rhodomyrtus tomentosu.s,
Tristania obovata, Ficus deltoidea, Arthrophyllum
diversifolium, serta dua jenis tumbuhan merambat
Nepenthes reinwardtiana dan Hoya coriacea. Lantai hutan
didominasi oleh Coelogyne pandurata dan tumbuhan
bawah lainnya seperti Schizaea dichotoma, Psilotum
nudum, Nephrolepis hirsutula, Davallia denticulata,
Coelogyne foerstermannii, Cymbidium finlaysonianum,
Grammatophyllum
speciosum,
dan
Dendrobium
crumenatum. Meskipun udara kering tetapi di (apisan
bawah tetap lembab karena banyak ditumbuhi oleh lumut
yang tebal. Ketebalan lumut mencapai 20 cm.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengungkap
keragaman jenis tumbuhan menarik yang terdapat di
kawasan hutan kerangas Kersik Luway. Hasil dari
pengamatan ini diharapkan dapat dijadikan data awal
yang sebelumnya belum pernah terungkap, serta
menjadi langkah awal strategi konservasinya di masa
yang akan datang.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kersik Luway yang merupakan
salah satu kawasan di cagar alam Padang Luway, pada
bulan Juli 2005. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode eksploratif. Jenis-jenis tumbuhan yang
ditemukan dibuat spesimen herbariumnya untuk identifikasi
lebih lanjut. Herbarium dibuat dengan cara spesimen
dibungkus dengan kertas koran dan disimpan dalam plastik
polythen serta disiram dengan alkohol 70%. Kantong plastik
yang telah penuh dengan material, ujung yang terbuka
ditutup dengan lackband dan dimasukkan dalam karung
plastik. Dengan teknik ini diusahakan spesimen dapat
terbungkus dengan rapi.
Parameter pengamatan yang digunakan adalah ciri
morfologi jenis yang diamati. Pengamatan ekologi dilakukan
dengan cara mengamati dan mengukur letak koleksi,
habitat, ketinggian tempat, pH tanah, suhu udara harian
rata-rata, dan kelembaban harian rata-rata, suhu tanah,
kelembaban tanah, warna tanah, ketebalan serasah, jenis
jenis yang berasosiasi dengan koleksi, dan lain-lain. Data
ekologi ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi
alami yang diperlukan untuk tumbuhan yang akan dikoleksi
untuk menentukan strategi konservasinya di Kebun Raya
Bogor. Untuk identifikasi digunakan spesimen acuan yang
tersimpan di Herbarium Bogoriense dan semua jenis yang
sudah teridetifikasi akan diberikan informasi botaninya.

Jenis-jenis pohon
Vaccinium varingiaefolium (BL.) Miq.
Tumbuhan dengan nama daerah brenganyi dari suku
Ericaceae ini mempunyai perawakan semak sampai pohon,
tinggi dapat mencapai 10 m dan batang dapat mencapai
panjang 50 sebelum pada akhirnya bercabang banyak dan
membentuk tajuk yang bagus. Kayunya sangat keras.
Daunnya agak tebal, bentuk jorong sampai lanset. Daun
mudanya berwarna kemerahan, kemudian akan berubah
menjadi orange, kekuningan dan akhirnya hijau.
Perbungaannya di ujung, berbentuk malai. Buahnya bulat,
dapat dimakan (Backer and Bakhuizen, 1965).
Jenis ini tersebar di seluruh Jawa di atas 1.350 m dpl,
namun umum ditemukan pada 1.800 - , 3.340 m dpl. Di
Kersik Luway jenis ini tumbuh dengan sangat subur
meski ketinggian tempatnya hanya sekitar 60 m dpl.
Tinggi pohon di lokasi ini rata-rata hanya sekitar 2,5 m,
namun ada yang mencapai 5 m. Jenis ini sangat
mendominasi kawasan. Jenis ini belum dimanfaatkan
dalam kehidupan sehari-hari. Potensinya adalah sebagai
tanaman hias.
Ficus deltoidea Jack
F. deltoidea termasuk dalam suku Moraceae.
Mempunyai beberapa sinonim yaitu Ficus diver.sifolia
Blume, F. lutescen.s Desf. dan F motleyana Miq. Dikenal
dengan nama daerah tabat barito atau ara burong. Jenis ini
dapat ditemukan mulai dari Thailand, Peninsular Malaysia,
Sumatera, Jawa, Borneo, Filippina (Palawan), dan
Sulawesi; diintroduksi di Indo-China, India, dan Pakistan.
Jenis ini dapat ditemukan mulai dari dataran rendah sampai
pegunungan. Di Kalimantan Selatan F deltoidea efektif
mengobati keputihan pada wanita dan dipercaya untuk obat
kuat. Getahnya untuk racun ikan dan di Thailand tanaman
ini digunakan untuk tanaman hias.
F. deltoidea merupakan tumbuhan epitit atau perdu
terestrial bergetah putih dengan tinggi mencapai 2,5 m.
Buahnya berbentuk memanjang, melekuk di bagian
tengahnya, berwarna hijau saat muda dan orange-merah
saat masak. Di Kersik Luway jenis ini tumbuh menyebar di
seluruh kawasan meskipun jumlahnya tidak sebanyak
Vaccinium varingiaefolium. Di lokasi ini ditemukan dua
habitus yaitu pohon dengan seluruh daunnya berbentuk
delta atau segitiga dengan ujung membulat dan pohon
dengan seluruh daunnya berbentuk jorong-lanset dengan
ujung meruncing.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi
terungkap bahwa di kawasan hutan kerangas Kersik
Luway terdapat 18 jenis tumbuhan menarik yang meliputi
jenis pohon, semak, epifit, dan tumbuhan bawah. Dari
ke-18 jenis tersebut terdiri atas tumbuhan non anggrek,
anggrek, dan tumbuhan paku. Banyak diantara jenis
tersebut memiliki bentuk perawakannya yang sangat
menarik sehingga berpotensi sebagai tanaman hias.
Berikut ini diuraikan pengetahuan botani tentang jenis
jenis tumbuhan di kawasan hutan kerangas Kersik Luway.

Gambar 1. Populasi jenis tumbuhan yang memiliki potensi untuk
dikembangkan menjadi tanaman hias.
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Gambar 2. Jenis-jenis tumbuhan yang berpotensi untuk dikembangkan
menjadi tanaman hias. (A) Renanthera elongata
(B) Coelogyne
pandurata
(C) Ficus deltoidea
(D) Eugenia zeylanica (E)
Grammatophyllum speciosum (F) Hoya coriacea (G) Rhodomyrtus
tomentosus
(H) Nepenthes
reinwardtiana (I-J) Vaccinum
faringiaefolium

J
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Syzygium zeylanicum (L.) DC.
Anggota suku Myrtaceae yang dikenal dengan nama
gelam buut, ki sireum, pancal kidang, gelam tikus laut
dan klebeti ini memiliki beberapa sinonim yaitu Myrtus
zeylanica L., Eugenia spicata Lamk, dan E. zeylanica
(L.) Wight. Jenis ini tersebar luas mulai dari India, Sri
Lanka, Burma (Myanmar), Indo-China, China Selatan,
Thailand, Peninsular Malaysia, Singapura, Sumatera,
Jawa, Borneo (Sarawak, Sabah dan Kalimantan), dan
Sulawesi. Tumbuhan ini umumnya tumbuh di sepanjang
pantai dan sungai, dan kadang di tepi hutan
pegunungan. Di Kersik Luway jenis ini tumbuh menyebar
di seluruh kawasan meskipun jumlahnya tidak sebanyak
V. varingiaefolium.
Yang menarik dari tumbuhan ini adalah daun
mudanya yang berwarna merah bata. Tunas-tunas muda
akan muncul secara bersamaan hampir di seluruh ujung
ranting, sehingga akan tampak indah. Habitusnya berupa
pohon kecil sampai sedang dengan buah masak
berwarna putih. Karena keindahan daunnya inilah maka
banyak nurseri yang telah mengembangkannya.
Kayunya kadang digunakan untuk membuat rumah,
kapal dan peralatan.
Rhodomyrtus tomentosus (Aiton) Hassk.
Jenis dari suku Myrtaceae ini bersinonim dengan
Myrtus tomentosa Aiton. Dikenal dengan nama downy
myrtle, rose myrtle, harendong sabrang, kemunting, atau
kermunting bekakang. Jenis ini biasanya tumbuh liar di
kawasan Asia Tenggara, India, Sri Lanka, dan China
Selatan. Di alam biasanya tumbuh di tempat terbuka, di
daerah berpasir yang sudah rusak, di sepanjang pantai
dan sungai sampai ketinggian 1.300 m dpl. DI Kersik
Luway jenis tumbuh menyebar di seluruh kawasan,
jumlah
populasinya
hampir
sama
dengan
V.
varingiaefolium. Buahnya dapat dimakan. Di Malaysia
buahnya untuk obat desentri dan diare. Seduhan daun
dan akarnya untuk obat diare dan sakit maag. Di
Indonesia remasan daunnya untuk obat luka baru.
Budidayanya sebagai tanaman hias telah dilakukan (De
Padua, et a1,1999).
R. tomentosa merupakan semak atau pohon kecil
yang selalu hijau, tinggi sampai 4 m; ranting, daun dan
perbungaan diselimuti oleh bulu-bulu halus berwarna
putih atau kekuningan. Daunnya elips atau jorong,
bunganya berwana ungu cerah dan buahnya berbentuk
bulat memanjang yang berasa manis saat masak.
Arthrophyllum diversifolium Bl.
Jenis ini meskipun tidak banyak ditemukan di hutan
Kersik Luway namun pertumbuhannya sangat subur. Hal
ini tidak mengherankan karena jenis ini memang
menyukai habitat dengan tanah berpasir kering selain
macam habitat lainnya. Jenis dengan nama lain
Arthophyllum javanicum Bl. atau A. ellipticum BI ini
dikenal oleh masyarakat sekitar Kersik Luway dengan
nama brengkulat. Tumbuhan dengan bentuk parawakan
pohon kecil yang tingginya dapat mencapai 14 m ini di
alam tersebar di Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa,
Borneo, dan Sulawesi. Tumbuhan ini dapat tumbuh mulai
dari dataran rendah sampai daerah pegunungan sekitar
1.600 m dpl. Jenis ini memiliki karakter yang khas yaitu
daun-daun dan perbungaannya tersusun mengumpul di
ujung percabangan. Selain berpotensi sebagai tanaman
hias, jenis ini juga memiliki khasiat sebagai obat
tradisional (Philipson, 1979).

Tumbuhan Merambat
Nepenthes reinwardtiana Miq.
Jenis anggota suku Nepenthaceae ini termasuk yang
sangat melimpah di Kersik Luway. Hampir setiap pohon
yang ada dirambati olehnya. Bila dihitung jumlah
individunya, kemungkinan jenis ini menempati urutan
pertama. Masyarakat menyebutnya dengan Ngong
ngong. Jenis ini tersebar luas di Sumatera, Malaya,
Borneo, dan Maluku. Jenis ini tumbuh mulai dari dataran
rendah sampai dataran tinggi di bawah 1.200 m dpl.
menyukai tanah kritis (Cheek and Jebb, 2001)
N. reinwardtiana merupakan tumbuhan menjalar atau
memanjat, berumah dua, panjang mencapai 10 m. Ciri
khas jenis ini adalah adanya dua mata di bagian dalam
ujung kantong. Di Sumatera Barat batangnya untuk tali
pengikat, air dari kantongnya untuk obat pencuci mata,
dan kantong dewasanya untuk membuat lemang. Melihat
keindahan kantongnya, jenis ini sangat berpotensi
sebagai tanaman hias.
Hoya coriacea Blume
Hoya coriacea Blume atau H. oclusa Ridl. merupakan
anggota suku Asclepiadaceae, dikenal dengan nama
daerah akar membutuk darat atau serempulut. Jenis ini
biasanya merambat pada pepohonan di habitat ternaung
atau sedikit terbuka pada ketinggian 500-1.200 m dpl.
Tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan
Semenanjung Malaysia (Rintz, 1978). Di Kersik Luway
jenis ini terebar di seluruh kawasan meskipun jumlahnya
tidak sebanyak Nepenthes reinwardtiana. Yang khas dari
tumbuhan ini adalah seluruh bagian tubuhnya bergetah
putih bila dilukai. Batangnya berkayu, daunnya
bertekstur seperti kulit, dan perbungaannya bentuk
payung yang keluar dari perbukuan diantara dua tangkai
daun. Bunganya yang sangat indah membuat tumbuhan
ini berpotensi sebagai tanaman hias.
Anggrek
Coelogyne spp.
Di Kersik Luway terdapat dua jenis Coelogyne yaitu C.
pandurata (Anggrek hitam) dan C. foerstermannii Rchb.f.
(Anggrek meteor). Populasi C. pandurata sangat melimpah,
sehingga dikatakan bahwa Kersik Luway adalah surganya
anggrek hitam.
C. pandurata merupakan anggrek endemik Kalimantan .
Jenis ini biasanya tumbuh epifit di pohon-pohon besar,
namun di Kersik Luway tumbuh begerombol di lantai hutan
dalam jumlah sangat besar dan jarang tumbuh epifit di
pohon. Disebut anggrek hitam berpangkal dari warna bibir
bungama yang hitam. Warna dominan bunganya
sebenarnya hijau muda. Di Kersik Luway jenis ini tidak
berbunga secara serempak, namun setiap harinya selalu
ada yang berbunga. Jenis ini sangat melimpah sehingga
lokasi ini dijadikan monumen alam yang harus dilestarikan.
C. foersterrraannii (Coelogyne maingayi Hook.f. atau
Coelogyne kingii Hok.f.) mempunyai bulb bulat panjang
sekitar 15 cm yang beralur, berwarna hijau kekuningan dan
mengkilat, serta bunga berwarna kuning kehijauan. Di alam
C. foer.stermannii dapat ditemukan di Semenanjung
Malaya, Sumatera, dan Borneo (O'Byrne, 2001). Di Kersik
Luway jenis ini ditemukan di beberapa tempat secara
berkelompok. Tumbuh menjalar jalar di lantai hutan atau
memanjat pohon di sekitarnya. Di lokasi ini C.
foerstermannii lebih jarang berbunga dibandingkan dengan
C. pandurata.
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Renanthera elongata (Bl.) Lindl.
R.
elongata
merupakan
anggrek
terestrial,
monopodial, tumbuh memanjat dengan akar udara di
sepanjang batangnya. Perbungaannya tegak atau
menjuntai, mendukung bunga-bunga kecil berwarna
merah terang yang tersusun rapat. Anggrek yang
tersebar di Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera,
Jawa dan Borneo ini biasanya ditemukan pada 2501.000 m dpl. Tumbuhan ini tumbuh di lantai hutan
bersama tumbuhan bawah lainnya pada kondisi hutan
yang terang dan cukup cahaya. R. elongata dikenal juga
dengan nama Aerides elongata BI., Saccolabium
reflexum Lindl., dan Renanthera micrantha BI (Hartini.
dan Puspitaningtyas, 2005). Di Kersik Luway jenis ini
hanya ditemukan di beberapa tempat dengan jumlah
yang sangat sedikit.
Grammatophyllum speciosum Blume
Jenis ini dikenal dengan nama anggrek raksasa atau
anggrek tebu. Memiliki beberapa sinonim antara lain
Grammatophyllum macranthum (Wight) Rchb.f., G.
fa.stuo.sum Lindl., G. wallisii Rchb.f. dan G. giganteum
Blume (Comber, 1990). Dinamakan anggrek raksasa
karena perawakannya vang besar. Batangm a dapat
mencapai 3 m. Daunnya berbentuk pita dan
perbungaannya I-2 m, mendukung 50-100 kuntum yang
berwarna kuning atau kuning kehijauan dengan totoltotol berwarna coklat kemerahan (Puspitaningtyas dan
Mursidawati, 1999).
Jenis ini pada umumnya tumbuh di pohon tinggi
besar dengan kanopi yang tidak terlalu rindang pada
tempat yang mendapatkan intensitas cahaya lebih dari
50%. Jenis ini ditemukan pada ketinggian 50-550 m dpl.
Di alam tersebar di Burma, Thailand, Laos,
Semenanjung Malaysia, Philippina, Sumatera, Jawa,
Borneo, Sulawesi, Maluku, Papua, New Guinea hingga
Kepulauan Solomon. Di Kersik Luway tumbuh secara
terestrial dan ditemukan di beberapa tempat.
Cymbidium finlaysonianum Lindl.
Anggrek epifit dengan umbi semu yang tertutup pelepah
daun ini dikenal juga dengan nama C'ymbidium pendulum
sensu Blume atau Cymbidium walichii Lindl (O'Byrne,
2001). Daunnya kaku, tebal, bentuk pita, bagian ujung
berlekuk asimetris. Perbungaannya menjuntai, mendukung
7-24 kuntum bunga berwarna merah maroon yang wangi.
Jenis ini biasanya tumbuh di hutan sekunder di daerah
pantai, menempel pada pohon kelapa atau karet. Di Kersik
Luway, tumbuhan ini tumbuh bergerombol di atas tanah.
Jenis anggrek ini tersebar di Vietnam bagian Selatan,
Kamboja, Thailand, Sumatera, Jawa, dan Borneo. Jenis ini
sudah umum dijadikan tanaman hias. Di Indo-China
digunakan untuk obat sakit tenggorokan, luka bakar,
memandikan bayi yang lemah, dan untuk mengobati haid
tidak teratur (Comber, 2001).
Tumbuhan Paku
Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.
S. palustris termasuk dalam suku Dennstaedtiaceae.
Mempunyai beberapa sinonim yaitu Polypodium palustre
Burm.f., Lomariopsi.s palustris Kuhn, Lomaria scandens
Willd., Acrostichum scandens J.Sm., dan Stenochlaena
scandens Presl. Dikenal dengan nama paku urang, pakis
bang, atau paku udang. Tanaman ini disebut demikian
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karena daun mudanya yang berwarna merah muda
seperti warna udang rebus.
S. palustris merupakan jenis paku memanjat atau
merayap yang sering bercabang. Pada
habitus yang memanjat, akar tumbuh di sepanjang
rimpang, melekat pada pohon inang, seolah-olah hidupnya
epifit. Pada habitus yang merayap, akarnya masuk ke
dalam tanah. Daunnya menyirip tunggal dan dimorfis.
Dapat ditemukan mulai dari India, Asia Tropis, sampai ke
Australia dan Polinesia. Di Malaya jenis ini sangat umum
dijumpai di dataran rendah. Pada umumnya tumbuhan ini
tumbuh di daerah berawa dan sering membentuk belukar
yang sangat lebat dan menjalar kemana-mana sampai
menutupi tanah. Di Kersik Luway jenis ini terdapat di
sepanjang jalan masuk menuju Kersik Luway. Beberapa
tumbuh merambat di pohon, selain yang tumbuh menjalar
menutup tanah.
Di Indonesia daun muda S. palustris digunakan sebagai
sayuran. Sebelum dimasak daun dibiarkan layu terlebih
dulu supaya pada waktu dimasak tidak banyak
mengeluarkan lendir. Di Sumatera daun yang sudah
direbus merupakan lalab yang berkhasiat sebagai obat
pencuci perut (Heyne, 1987). Kegunaan lainnya adalah air
perasan atau rebusan tumbuhan untuk obat demam,
penyakit kulit (Perry, 1980). Selain itu batangnya yang kuat
dapat digunakan untuk membuat kere (penangkap ikan),
bahan pengikat pengganti rotan, tambang, serta untuk
membuat ikat pinggang.
Nephrolepis hirsutula (G. Forst.) C. Presl
N. hirsutula dikenal dengan paku andam, pakis kinca,
paku jeler, paku sepat atau paku cecerenean. Jenis ini
tersebar luas mulai dari Eropa, Asia, Pasifik, dan
Australia. Banyak tumbuh terutama di hutan dataran
rendah. Jenis tanah yang disukai adalah tanah berbatu,
tanah cadas, atau batu kapur. Di Kersik Luway jenis ini
tumbuh dengan baik secara berkelompok atau
bercampur dengan jenis lain. Akar rimpangnya mulamula tumbuh menjalar, kemudian tegak. Daun fertilnya
lebih sempit daripada daun steril. Indusia terdapat
berderet di sepanjang tepi daun, bentuk seperti ginjal.
Jenis ini memiliki penampilan yang menarik sehingga
banyak yang memanfaatkannya sebagai tanaman hias.
Daun mudanya dapat dibuat sayur.
Davallia denticulata (Burm.f.) Mett. ex. Kuhn
Paku tertutup atau pulak. D. denticulata (Adiantum
denticulatum Burm.f., Davallia elegans Swartz dan
Trichomanes chaerophylloides Poir.) pada umumnya
tumbuh menempel di batangbatang pohon, namun dapat
pula tumbuh di tanah cadas, karang atau bebatuan. Di
Kersik Luway jenis ini tumbuh di serasah di lantai hutan.
Meskipun demikian pertumbuhannya tetap subur. Di
alam jenis ini tersebar di Asia Tropika, Polinesia, dan
Australia. Perawakannya cukup menarik untuk tanaman
hias. Dapat ditanam baik di tempat yang terlindung
maupun tempat terbuka (Nooteboom, 1998).
Jenis paku ini mempunyai rimpang yang kuat,
berdaging, dan agak menjalar. Rimpang yang muda
ditutupi sisik-sisik berwarna coklat terang dan padat.
Daunnya majemuk, tumbuh menjuntai, panjang sampai 1
meter. Daunnya berbentuk segitiga, menyirip ganda tiga
atau empat, kaku dan kuat, permukaan licin mengkilat.
Tangkai daunnya berwarna coklat kehitaman. Indusia
terdapat di lekukanlekukan di sepanjang tepi daun,
berbentuk menyerupai setengah lingkaran.
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Schizaea dichotoma (L.) J.E. Smith
S. dichotoma dikenal dengan nama rumput bulu
merak. Nama ini mengacu pada bentuk daunnya yang
seperti pita sehingga mirip sekali dengan rumput, dan di
bagian ujung daun melebar menyerupai bulu burung merak,
tempat sporangia. Tinggi tumbuhan ini 20-25 cm. Di Pulau
Be] itung penduduk memanfaatkan akarnya untuk obat
batuk dan sakit tenggorokan. Selain itu juga digunakan
sebagai obat setelah melahirkan (De Winter and Amorosa,
1992).
Di alam jenis ini tumbuh di tempat yang teduh dan
lembab pada ketinggian 100 - 1.000 m dpl. Jenis ini
tersebar mulai dari Madagaskar sampai ke Polinesia dan
Australia (Jones, 1987). Di Kersik Luway tumbuh di lantai
hutan terutama di bawah-bawah pohon dan di tempat yang
lembab.
Psilotum nudum L.

P. nudum atau kumpai sapu dapat ditemukan baik di
dataran rendah maupun pegunungan sampai ketinggian
1.830 m dpl. Paku yang memiliki akar rimpang pendek dan
tumbuh menjalar ini biasanya tumbuh di batang-batang
pohon, di sela-sela dahan, tanah berhumus, tanah berbatu
atau batuan kapur. Batangnya bercabang menggarpu dan
tiap cabang bercabang menggarpu lagi. Pada tumbuhan
yang sudah dewasa pecabangannya banyak sehingga
tumbuh menjuntai. Daun paku ini sangat kecil sehingga
tampak seperti tidak berdaun. Kantong spora berbentuk
bulat atau segitiga, berwarna kuning cerah, menempel di
lekukan-lekukan batang. Di Indonesia dapat ditemukan di
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, sampai Irian (Sastrapradja. dan Afriastini. 1985; De
Winter and Amorosa, 1992). Di Kersik Luway jenis ini
tumbuh di atas humus di lantai hutan terutama di bawah
pohon dan di tempat yang lembab. Meskipun daerahnya
kering, namun jenis ini dapat tumbuh dengan baik.
Populasinya hanya kecil dan tidak tersebar di seluruh
kawasan hutan.
Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br.
Tumbuhan paku yang tumbuh menjalar ini memiliki
daun yang kecil, sehingga disebutnya hata leutik. Jenis ini
juga disebut paku tali karena batangnya yang dapat
mencapai ukuran panjang dan liat dapat dibuat tali.
Sebelumnya jenis ini mempunyai nama ilmiah Lygodium
scandens Swartz. Daun sterilnya berbentuk segitiga atau
sepeti jantung dan bagian tepi bergerigi, sedang daun
fertilnya berujung bulat dan lebih kecil dari daun steril.
Di alam paku tali banyak dijumpai di tempat terbuka
sampai 1.500 m di dpl. Jenis yang tersebar di Afrika Tropis,
sepanjang Asia Tenggara sampai Bangladesh dan
Hongkong, Australia dan Melanesia ini sudah banyak
dimanfaatkan. Batangnya digunakan untuk membuat tali
dan keranjang. Selain itu juga untuk obat sariawan usus,
disentri, demam, penyakit kulit, cacar air, dan
pembengkakan. Daun mudanya dapat disayur.
Bila dilihat besar populasi dari 18 jenis yang telah
diuraikan di atas jenis Vaccinium varingiaefolium,
Nepenthes reinwardtiana, Coelogyne pandurata dan

Rhodomyrtus tomentosus sangat tinggi. Bisa dikatakan
bahwa ketiga jenis tersebut sangat mendomonasi kawasan.
Jenis pertama mewakili jenis pohonnya, jenis kedua
mewakili tumbuhan merambatnya, jenis ketiga mewakili
tumbuhan epifitnya dan danjenis terakhir mewakili
tumbuhan herbanya. Berdasarkan perhitungan kasar besar
populasi dari masing-masing jenis sesuai dengan uruan
jenis yang telah diuraikan di atas dapatilihat pada bagan
berikut ini.

KESIMPULAN
Kawasan Kersik Luway di Cagar Alam Padang Luway,
Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori hutan
kerangas. Keragaman flora yang ada di dalamnya sangat
unik dan 18 jenis diantaranya mempunyai potensi besar
untuk dikembangkan khususnya sebagai tanaman hias.
Jenis yang sangat mendominasi kawasan adalah
Vaccinium varingiaefolium, Rhodomyrtus tomentosus,
Nepenthes reinwardtiana, dan Coelogyne pandurata.
Banyak jenis yang belum dimanfaatkan dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat di sekitarnya, sehingga dari segi
konservasi
in-situnya
tergolong
aman.
Upaya
pengembangan dan konservasi ex-situnya perlu dilakukan.
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ABSTRACT
Forest exploitation especially for the material wood/timber has giving influence to condition environment and the society who lives around
the forest. Therefore in this time, the research for non timber forest products is being an interest fot the researchers from many sciences.
There is not than 100 plants species useful of non timber producer had known from the research which conducted in PT. Wira Karya Sakti
conservation forest area in Sungai Tapa-Jambi. Two of them (Alstonia scholaris R.Br. and Scorodocarpus borneensis (Baillon) Jack) are
included in a list of endangered species plants in Indonesia.
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PENDAHULUAN
Propinsi Jambi memiliki kawasan hutan tropik basah
yang cukup luas dan kekayaan jenis tumbuhan yang
belum banyak terungkap potensi dan pemanfaatannya.
Pengelolaam sumberdaya hutan di propinsi ini lebih
dititikberatkan pada hasil hutan bahan bangunan dan
pengembangan perkebunan tanaman industri antara lain
kelapa sawit dan akasia. Keadaan demikian dikhawatirkan
akan mengancam keberadaan tumbuhan lain.
Tumbuhan berperan penting dalam kehidupan manusia.
Tumbuhan merupakan sumber bahan pangan, papan,
sandang, obat, kerajinan, kegiatan sosial dan sebagainya.
Purwanto, dkk. (2003) mengemukakan bahwa terdapat 3
kelompok pengguna produk hasil hutan non kayu yaitu: a)
masyarakat lokal b) konsumen urban dan c) perusahaan.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa masyarakat pedesaan
merupakan kelompok terbesar pengguna hasil hutan non
kayu. Pemanfaatannya yang berlebihan akan mengakibatkan
adanya degradasi sumber daya hutan dan lingkungan.
PT. Wira Karya Sakti merupakan salah satu
perusahaaan yang banyak bergerak mengelola hutan di
propinsi Jambi dengan luas sekitar 250.000 ha dan 10%
dari luas tersebut diperuntukkan sebagai kawasan hutan
konservasi. Tekanan pada peningkatan produksi kayu dan
perluasan areal Hutan Tanaman Industri (HTI),
dikhawatirkan akan meluas ke dalam kawasan hutan

j Jl. Ir. H. Juanda 22, Bogor 16122.
Tel.: +62-251-322035. Fax.: +62-251-336538.
e-mail: herbogor@indo.net.id

konservasi yang ada dalam kawasan konsesi, sehingga
akan mengancam keberadaan jenis tumbuhan lain yang
belum banyak diungkap potensinya. Selain itu aktifitas
manusia yang semakin meningkat terutama dalam
pemanfaaatan hasil hutan non kayu akan mempercepat
kehancuran berbagai jenis tumbuhan. Berdasarkan hal
tersebut perlu dilakukan penelitian dan pengumpulan data
jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat antara
lain: pangan. obat, kerajinan dan sebagainya. Penelitian ini
juga bertujuan melestarikan pengetahuan lokal untuk
pengembagan lanjutan yang berwawasan lingkungan dan
kelestariannya.

BAHAN DAN CARA KERJA
Pengumpulan data vegetasi dilakukan melalui
penarikan petak cuplikan seluas 1 (satu) hektar pada
kawasan hutan konservasi di Sungai Tapa. Pada petak
tersebut selanjutnya dibuat petak-petak kecil berukuran 20
x 20 m. Pengumpulan data jenis-jenis tumbuhan non kayu
yang bermanfaat yang terdapat dalam petak cuplikan
dilakukan pada bulan September 2003 selama 12 hari.
Jenis-jenis tumbuhan yang berguna non penghasil kayu
dicatat nama lokalnya, bagian yang digunakan, cara
penggunaan dan kegunaannya. Setiap tumbuhan yang
belum diketahui nama ilmiahnya, diambil contohnya, dibuat
herbariumnya untuk diidentifikasi guna mengetahui nama
ilmiahnya. Wawancara ditujukan kepada 3 orang tetua adat
penduduk setempat (suku Melayu) yang mengenal dan
menggunakan tetumbuhan untuk berbagai keperluan
sehari-harinya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hutan konservasi Sungai Tapa merupakan hutan
sekunder tua bekas HPH yang umurnya diperkirakan lebih
dari 20 tahun. Meskipun demikian ekosistem kawasan hutan
ini memiliki keanekaragaman flora yang tinggi. Jumlah jenis
pohon dalam petak pengamatan tercatat sekitar 150 jenis
(Purwanto, dkk., 2003). Jenis-jenis pohon yang mendominasi
antara lain : Hydnocarpus polycephala, Pimeleodendron
griffithianum, Dacryodes spp., Artocarpus spp., Dyxoxylum
spp., Syzygium spp., dan lain-lain. Dari hasil wawancara dan
pengamatan langsung di lapangan tercatat tidak kurang dari
100 jenis tumbuhan yang terdapat dalam transek dapat
dimanfaatkan antara lain untuk pangan (buah-buahan dan
sayuran ) dan pakan, obat, kerajinan, pembrantasan hama
padi, upacara tradisional dan lain-lain (tabel 1). Beberapa jenis
tumbuhan mempunyai manfaat ganda. Hutan merupakan
habitat asli pohon penghasil buah-buahan, baik sebagai
pangan maupun pakan sarwa liar. “Raman” Bouea
macrophyla merupakan salah satu jenis pohon yang umum
dijumpai dalam transek cuplikan. Menurut Rifai (1992)
tumbuhan ini merupakan salah satu jenis yang
direkomendasikan untuk ditanam pada areal transmigrasi di
Sumatra. Selain produksi buahnya yang melimpah, letak
daunnya yang tersusun rapat, tajuknya yang rindang dan
untuk pertumbuhannya tidak memerlukan persyaratan khusus
menyebabkan tumbuhan ini dapat dijadikan sebagai tanaman
peneduh. Selain “raman”, “kasai” Pometia pinnata juga
merupakan jenis pohon yang umum dijumpai. Bentuk dan
rasa buahnya menyerupai lengkeng, sehingga juga sangat
digemari oleh satwa liar (kera, burung dll.). Pada musim
berbuah tampak biji-bijinya banyak berhamburan di dasar
hutan. Sumiasri, dkk. (2000) melaporkan bahwa selain
buahnya ,bijinya juga dimakan setelah diproses terlebih
dahulu oleh masyarakat Sentani di Danau Sentani–Irian Jaya.
Jenis ini di daerah Papua (Irian Jaya) dikenal dengan nama
lokal “matoa”.Tampaknya pemanfaatan biji kasai sebagai
bahan penganan tidak dikenal oleh masyakat Melayu di
Sungai Tapa.
Tidak seperti halnya “raman”, penyebaran “kabau”
Archidendron microcarpum diketahui terbatas di Indonesia,
hanya ditemukan di Sumatra (Hanum, 1998). Jenis ini
belum dibudidayakan seperti kerabatnya, yaitu jengkol
Archidendron jiringa. Hasil pengamatan diketahui bahwa
masyarakat setempat gemar mengkomsumsi biji “kabau”
sebagai penambah nafsu makan, namun menurut Burkill
(1935) jika berlebihan dapat menyebabkan terjadinya
kerusakan organ ginjal. Perlu adanya penelitian fitokimia
untuk mengetahui senyawa kimia yang dikandung bijinya.
Selain bijinya yang dimakan, menurut Perry dan Metzger
(1980) melaporkan bahwa kulit kayu kabau berkhasiat
sebagai penurun panas/obat demam.
Penyebaran “kulim” Scorodocarpus borneensis di
Indonesia juga terbatas, yaitu di Sumatra dan Kalimantan
(Sleumer, 1982). Di daerah Kenohan – Kalimantan Timur,
“kulim” dikenal dengan nama “bawang hutan” dan
dimanfaatkan selain sebagai pengganti aroma bawang
putih (biji dan kulit kayunya), juga sebagai sayuran (daun),
obat tradisional ( akar dan daun) dan upacara ritual (kulit
kayu dan buah) (Siagian, dkk., 2000).Tampaknya
pemanfaatan “kulim” selain sebagai bahan pangan tidak
dikenal oleh masyarakat Melayu di lokasi penelitian. Jenis
ini terdaftar sebagai salah satu dari 200 jenis tumbuhan
langka Indonesia (Mogea, dkk., 2001).

Dari hasil pengamatan, pemanfaatan pohon penghasil
buah-buahan dapat dikategorikan sebagai kelompok yang
cukup besar. Beberapa jenis pohon penghasil buah yang
berasal dari habitat aslinya ini mungkin dapat diperbaiki
keunggulannya antara lain dengan teknologi modern.
Pada dasarnya semua jenis tumbuhan berkayu atau
yang berbentuk pohon dapat dimanfaatkan sebagai kayu
bakar. Namun demikian, masyarakat lokal sekitar WKS
mempunyai kriteria tertentu dalam memilih kayu, antara
lain kayunya ”kering”, awet atau tidak cepat habis dan
energi panas yang dihasilkan cukup tinggi. Beberapa jenis
kayu bakar utama antara lain “kranji” Dialium indum,
“arang-arang” Diospyros sp., ”kempas” Koompassia
malaccensis, “mempening” Lithocarpus lucidus, “ridan”
Nephelium sp., ”sungkai” Peronema canescens dan lainlain (lihat tabel 1). Meskipun sampai saat ini tidak terlihat
adanya aktifitas kegiatan penebangan liar di kawasan
konservasi, namun tetap perlu adanya pembinaan atau
penyuluhan terhadap masyarakat setempat tentang
pentingnya peranan lestarinya hutan dalam kehidupan
manusia.
Selain
jenis pohon penghasil buah-buahan,
keanekaragaman dan populasi jenis rotan juga banyak
dijumpai. Rotan mempunyai peranan penting dalam
kehidupan masyarakat Melayu di sekitar kawasan
konservasi Sungai Tapa pada masa sebelum datangnya
Hak Pemilikan Hutan (HPH). Selain digunakan untuk bahan
kerajinan anyaman untuk keperluan sendiri, masyarakat
pengumpul rotan juga dapat menjualnya dalam bentuk
batangan. Saat ini masyarakat setempat tidak dapat lagi
mengambil rotan atau bahan kayu lainnya dari kawasan
tersebut, sehingga seringkali terjadi konflik antara
masyarakat lokal dengan penguasa HPH. Jenis-jenis rotan
yang dijumpai di kawasan konservasi Sungai Tapa a.l. dari
marga Calamus, Daemonorops dan Korthalsia. Hanya
umur rotan-rotan ini masih tergolong muda dan belum
tampak adanya perbungaan sehingga sulit untuk
diidentifikasi nama ilmiahnya. Jenis-jenis dari 2 marga yang
terakhir mempunyai nilai guna yang tinggi (Jacobs, 1982).
Salah satu jenis rotan yang dikenal dengan nama lokal
“rotan duduk” mempunyai perawakan yang eksotik,
berukuran kecil dan tingginya 20 – 50 cm. Buahnya sangat
disukai oleh mamalia hutan (kera). Rotan ini berpotensi
untuk dikembangkan sebagai tanaman hias.
Di propinsi Jambi dan Riau, banyak ditemukan populasi
“jernang” Daemonorops draco yang umum digunakan sebagai
bahan pewarna (Wiriadinata, dkk., 1994 dan Setyowati, 1999),
akan tetapi di kawasan hutan WKS tumbuhan ini tidak
ditemukan. Masyarakat setempat menggunakan jenis
tumbuhan lain sebagai pengganti bahan pewarna yaitu “balam
merah” Palaquium sp. Menurut informasi masyarakat
setempat getah “balam merah” kwalitasnya lebih rendah
daripada jernang. Populasi jenis ini (“balam merah”) di lokasi
penelitian cukup banyak ditemukan.
Di antara 108 jenis tumbuhan bermanfaat, tercatat
sebanyak 20 jenis yang digunakan sebagai bahan obat
tradisional. Sedikitnya keanekaragaman jenis tumbuhan
obat yang ditemukan kemungkinan disebabkan karena
hutan di kawasan konservasi Sungai Tapa merupakan
hutan rawa. Namun demikian pengetahuan masyarakat
setempat tentang tumbuhan obat cukup baik. Hal ini dapat
diketahui dari berbagai jenis tumbuhan yang digunakan
dalam pengobatan penyakit yang tergolong berat, namun
jenis-jenis tersebut tidak ditemukan tumbuh di kawasan ini.
Menurut masyarakat setempat tumbuhan obat yang
ditemukan di kawasan ini umumnya digunakan untuk
penyakit yang tergolong ringan. Sayangnya, pengetahuan
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tradisional ini hanya dimiliki oleh generasi tua. Diduga
salah satu penyebab kemunduran pengetahuan tradisional
tumbuhan obat a.l. adanya kemudahan dalam pelayanan
fasilitas kesehatan yang diberikan oleh penguasa HPH.
Salah satu jenis tumbuhan obat, yaitu ”pulai” Alstonia
scholaris merupakan jenis tumbuhan langka di Indonesia
(Mogea, dkk., 2001).
Penggunaan “setawar” Costus speciosus dalam
upacara tradisional tidak hanya oleh masyarakat Melayu di
Jambi, tetapi juga oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat
(Rahayu dan Siagian, 2000), dan masyarakat Dayak
Kenyah di Kalimantan Timur (Susiarti, dkk., 1996). Menurut
Burkill (1935) di Semenanjung Malaya, tumbuhan ini
digunakan dalam sesaji upacara perkawinan, memancing
dan penjinakan gajah. Masyarakat lokal di sekitar Taman
Nasional Gunung Halimun (suku Sunda) menggunakan air
batang jenis ini sebagai obat tetes mata (mata merah dan
gatal) (Rahayu, dkk. 2002), penggunaan yang sama juga
dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Bungo
Tebo – Jambi (Rahayu dan Susiarti, 2005); sedangkan
penggunaannya sebagai obat Keluarga Berencana (KB)
dan ramuan paska persalinan dilakukan oleh masyarakat
Wawonii – Sulawesi Tenggara (Rahayu, dkk., 2006).
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Komponen aktif yang berperan dalam mencegah terjadinya
proses kehamilan adalah diosgenin (Lubis, dkk., 1980).
Perbanyakan jenis ini mudah dilakukan dan potensinya
sebagai obat KB alami cukup besar, sehingga perlu
ditindak lanjuti.
Dari hasil pengamatan dapat dikemukakan bahwa
kekayaan flora di kawasan konservasi PT. Wira Karya Sakti
di Sungai Tapa cukup tinggi (lebih dari 150 jenis pohon), dan
tercatat sebanyak tidak kurang dari 108 jenis tumbuhan yang
bermanfaat untuk berbagai keperluan sehari-hari di luar
penggunaannya sebagai bahan bangunan atau timber.
Tingginya pemanfaaatan sumber daya hayati (SDH) di
kawasan konservasi Sungai Tapa dan beberapa produk
hasil hutan non kayu seperti rotan, madu dan buah-buahan
mempunyai peranan penting dalam menambah penghasilan
pendapatan keluarga, namun tingkat kerusakan hutan yang
relatif rendah menunjukkan bahwa kelestariannya tetap
dipertahankan oleh masyarakat setempat. Hal ini
menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat setempat
tentang peranan dan kelestarian SDH cukup tinggi.
Pengetahuan lokal ini perlu dilestarikan dan kesadaran
masyarakat tentang kegunaan SDH dalam kehidupan
sehari-hari perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut.

Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan penghasil non kayu yang bermanfaat di kawasan konservasi Hutan Sungai Tapa – Jambi
No
Nama Ilmiah
Nama Lokal
Suku
Bagian yg. Kegunaan
digunakan
1
Alstonia scholaris R.Br.
Pulai
Apocynaceae
Getah
Pelitur, obat
2
Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.
Basau
Ancistroladaceae
Akar
O, s. perut
3
Anisophyllea disticha (Jack.) Bail.
Ribu-ribu
Rhizophoraceae
Daun
Rabun padi
Batang
Jerat kancil
Buah
Buah-buahan
4
Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.
Pulus
Moraceae
Getah
Racun
5
Antidesma neurocarpum Miq..
Bernai
Euphorbiaceae
Buah
Buah-buahan
6
Aporosa bracteosa Pax & K. Schum.
Semasam
Euphorbiaceae
Tangkai
Jerat
7
Aporosa sp.
Rambai
Euphorbiaceae
Batang
Kayu bakar utama
O.s. perut
Kl. batang
8
Archidendron
microcarpum
(Benth.) Kabau
Fabaceae
Biji
Sayuran
Nielsen
9
Artocarpus elasticus Reinw. ex Bl.
Bekil
Moraceae
Kulit kayu
Dinding rumah
O.s. perut
Daun
10
Artocarpus kemando Miq.
Cempedak air
Moraceae
getah
Perangkap burung
11
Baccaurea macrocarpa Muell. Arg.
Gerakan
Euphorbiaceae
Kulit kayu
O.anti racun
Buah
Buah-buahan
12
Baccaurea sp.
Tampui
Euphorbiaceae
Buah
Buah-buahan
Kulit kayu
O. anti racun.
13
Barringtonia sp.
Putat
Lecythidaceae
Daun
Sayuran
14
Bouea macrophlla Griff.
Kelat/raman
Anacardiaceae
Buah dan Pakan,
daun
Sayuran
15
Puar cacing
Zingiberacae
akar
O. cacingan
Brachychilus horsfildii
16
Calamus javensis Blume
Rotan peladas
Arecaceae
Batang
Kerajinan
17
Calamus rhomboideus Bl.
Rotan telekung
Arecaceae
batang
Kerajinan
18
Calamus sp.
Rotan duduk
Arecaceae
Buah
Pakan
19
Calamus sp.
Rotan cincin
Arecaceae
batang
Kerajinan
20
Calophyllum rubiginosum M.R. Henderson Bintangur
Clusiaceae
Kulit kayu
Rabun padi
& Wyatt-Smith
Batang
Perkakas RT
21
Calophyllum soulatri Burm.
Balut
Clusiaceae
Kulit kayu
Racun
Canarium littorale Blume
Martun-dung
Burseraceae
Buah
Minyak sayur, pakan
22
O. kudis
Getah
23
Clidemia hirta D. Don
Kadudu batu
Melastomataceae
Buah
Pakan,
O. bisul
24
Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colber
Akar kuning
Menispermaceae
Akar
O. s. kuning. Peny.
dalam
25
Costus speciosus (Koenig) J.E. Smith
Setawar
Zingiberaceae
Batang.
Up. tradisi-onal,
Daun dan O. demam
bunga
26
Cratoxylum sumatranum (Jack) Blume
Mampat
Hypericaceae
Getah
O. luka
27
Curculigo orchidioides Gaertner
Lembo
Amaryllidaceae
Buah
O. s. perut
28
Cyathea junghuhniana (Kze) Copel
Pakis batu
Cyatheaceae
Batang
Tiang
Daun
O. bengkak
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Tabel 1 (Lanjutan). Jenis-jenis tumbuhan penghasil non kayu yang bermanfaat di kawasan konservasi Hutan Sungai Tapa – Jambi
No

Nama Ilmiah

Nama Lokal

Suku

29
30
31

Daemonorops sp.
Daemonorops sp.
Dehaasia sp.

Rotan udang
Rotan batu
Medang

Arecaceae
Arecaceae
Lauraceae

32
33
34
35
36
37

Dialium indum L..
Donax cannaeformis (G.Forster) K.Schum.
Durio griffithii (Mast.) Bakh.
Durio zibethinus Murr.
Dyospyros sp.
Dysoxylum sp.

Kranji
Benbam
Durian burung
Durian daun
Arang-arang
Kedondong

Fabaceae
Maranthaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Ebenaceae
Meliaceae

38
39
40

Elaeocarpus sp.
Endospormum sp.
Ficus sp.

Hujan panas
Medang labu
Kayu aro

Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae
Moraceae

41

Garcinia mangostana L.

Manggis

Clusiaceae

42
43

Garcinia rigida Miq.
Garcinia atroviridis Griff..

Manggis burung
Asam kandis

Clusiaceae
Clusiaceae

44

Goniothalamus macrophyllus Hook.f.& Benth.

Antui

Annonaceae

45
46
47

Helicia rostrata (L.) Merr.
Helicia serrata (R. Br.) Blume
Homalomena cordata Schott.

Proteaceae
Proteaceae
Araceae

48

Hopea mengerawan Miquel

Tulo-tulo
Keniti
Keladi
kalameyang
Merawan

49

Hornstedtia sp.

Puar

Zingiberaceae

50
51
52

Hornstedtia sp.
Iguanura wallichiana (Wall, ex Mart.) Hook.
Koompassia malaccensis Maingay ex Benth.

Macanang
Lipai tikus
Kempas

Zingiberaceae
Arecaceae
Fabaceae

Buah
Kulit kayu
Daun
Batang
Daun
Daun
Batang
Banir
Pohon
Batang
Batang

Dipterocarpaceae

53
54

Korthalsia rostrata Blume
Korthalsia sp.

Rotan semut
Rotan udang

Arecaceae
Arecaceae

55
56

Korthalsia sp.
Labisia pumila var. alata (Bl.) F. Vill.

Rotan dahan
Akar bakung

Arecaceae
Myrsinaceae

57
58
59

Lansium domesticum Correa
Lasianthus chrysoneurus (Korth.) Miq.
Licuala pumila Bl.

Langsat hutan
Sesawa
Lipai

Meliaceae
Rubiaceae
Arecaceae

60
61
62

Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehder
Litsea sp.
Livistona chinensis R. Br. ex Martius

Mempening
Medang kunyit
Serdang

Fagaceae
Lauraceae
Arecaceae

63
64
65

Macaranga gigantea Muell. Arg.
Macaranga triloba (Bl.) Muell. Arg.
Mangifera laurina Bl.

Melawai
Mahang abu
Tayas

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Anacardiaceae

66
67
68
69
70
71
72
73

Mangifera sp.
Melanochyla bracteata King
Melastoma malabathricum L.
Memecylon sp.
Metroxylon sp.
Metroxylon sp.
Myristica iners Bl.
Neesia sp.

Bacang hutan
Rengas
Kadudu
Masam
Rumbia
Umbut isi
Pendarahan
Durian hantu

Anacardiaceae
Anacardiaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Arecaceae
Arecaceae
Myristicaceae
Bombacaceae

74

Nephelium cuspidatum Blume

Ridan

Sapindaceae

Bagian
yg.
digunakan
Batang
Batang
Batang
Batang
Tangkai
Buah
Buah
Batang
Buah
Batang
Buah
Batang
Buah
Getah
Pohon
Buah
Getah
Buah
Buah
Batang
Kulit kayu
Buah
Buah
Daun

Batang
Daun,
bunga
Buah
daun
Daun
Selaput
daun
Batang
Batang
Daun
Tangkai
Umbut
Getah
Buah
Buah
Daun
Daun
Daun
Buah
Buah
Daun
Umbut
Batang
Kulit kayu
Buah
Buah
Batang

Kegunaan

Kerajinan
Kerajinan
Perkakas RT
Kayu bakar utama
Tali
Pakan
Buah-buahan
Kayu bakar utama
Pakan
Kayu bakar utama
Buah-buahan
Perkakas RT
Pakan
Pelumas
Madu
Buah-buahan
O.s. gigi
Pakan
O paska persalinan,
rempah
Atap (sirap)
Kerajinan
Buah-buahan
Mainan anak-anak
Pembungkus
Pakan
Lantai
Atap
Tali temali
Atap
Atap
Kayu bakar utama
Perkakas RT
Madu
Tali
Kerajinan
Kerajinan
Rabun padi
Pakan
Pakan
Wadah getah karet
Bungkus rokok
Kayu bakar utama
Perkakas RT
Atap
Sangkar burung
Sayuran
O. luka
Pakan
Buah-buahan
O.luka
O. luka
O.luka
Pakan
Pakan
Kerajinan
Sayuran
Perkakas RT
Dinding
Pakan
Pangan
Kayu bakar utama

RAHAYU, dkk – Pemanfaatan tumbuhan hutan non kayu
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Tabel 1 (Lanjutan). Jenis-jenis tumbuhan penghasil non kayu yang bermanfaat di kawasan konservasi Hutan Sungai Tapa – Jambi
No
Nama Ilmiah
Nama Lokal
Suku
Bagian yg.
Kegunaan
digunakan
75
Ochanostachys amentacea Masters
Petaling
Oleaceae
Kulit kayu
O. demam
76
Oncosperma hurridum Scheffer
Bayas
Arecaceae
Umbut
Sayuran
77
Palaquium sp.
Balam merah
Sapotaceae
Getah
Pewarna
78
Palaquium sp.
Balam putih
Sapotaceae
Buah
Pakan
79
Parasonerila begoniaefolia Ohwi
Asam bungkul
Melastomataceae
Buah
Rempah
80
Pentaspadon motleyi Hook.f. ex King
Kedon-dong
Anacardiaceae
Biji
Minyak sayur, pakan
tunjuk
81
Peronema canescens Jack
Sungkai
Verbenaceae
Batang
Kayu baker utama
O. bengkak
Daun
82
Phanera phyrroneura Bth.
Akar bantai
Fabaceae
Batang
Tali temali
83
Phyllogathis gymnatha Korth.
Bernas
Melastomataceae
Daun
Rabun padi
84
Pimeleodendron griffithianum (Muell.Arg.) Marpanai
Euphorbiaceae
Batang
Kayu baker utama
Benth.
85
Pinanga patula Bl.
Pinang buring
Arecaceae
Batang
Tombak, perangkap ikan
86
Poikilospermum suaveolens (Bl.) Merr.
Londang
Moraceae
Buah
Pakan
87
Pometia pinnata J.R. & G. Forster
Kasai
Sapindaceae
Batang
Kayu baker utama
Buah-buahan
Buah
Rabun padi
Daun
88
Psychotria viridiflora Reinw. ex Bl.
Salung
Rubiaceae
Daun
O. luka
89
Pternandra sp.
Rubi
Melastomataceae
Batang
Kayu baker utama
90
Pternandra sp.
Merubi
Melastomataceae
Buah
Pakan
91
Reinwardtiodendron humile (Hassk.) Mabb. Karpek
Meliaceae
Buah
Buah-buahan
Batang
Kayu bakar utama
92
Saprosma arboretum Bl.
Sikentut
Rubiaceae
Daun
Sayuran,
O. s perut.
93
Scaphium macropadum (Miq.) Beumee
Merpayang
Sterculiaceae
Buah
O. demam, peny.
dalam
Kulit kayu
Dinding
Batang
Atap
94
Scorodocarpus borneensis (Bailon) Becc.
Kulim
Olacaceae
Buah, daun
Sayuran
95
Selaginella sp.
Semurub
Selaginellaceae
Daun
Penyaring getah karet
96
Shorea sp.
Meranti
Dipterocarpaceae
Damar
Dempul
97
Shorea sp.
Meranti sabut
Dipterocarpaceae
Kulit kayu
Dinding
98
Shorea sp.
Nilau air
Dipterocarpaceae
Daun
Rabun padi
99
Sindora leiocarpa Bail. ex Heyne
Sipetir
Fabaceae
Getah
O. batuk
100 Sterculia subpeltata Bl.
Tampui
Sterculiaceae
Buah
Buah-buahan
Kulit kayu
O. luka baker
101 Strombosia javanica Bl.
Daru-daru
Olacaceae
Batang
Kayu bakar utama
102 Strombosia sp.
Tetmbung
Olacaceae
Daun
O. antiseptik
Batang
Perkakas RT
103 Tetracera scandens (L.) Mer.
Amplas kucing
Dilleniaceae
Daun
Ampelas
104 Uncaria sp.
Kait-kait
Rubiaceae
Akar
O. batuk
105 Vatica sp
Resak
Dipterocarpaceae
Getah
Pelitur
106 Willughbeia angustiflora Miq.
Akar karet
Apocynaceae
Buah
Buah-buahan
Getah
O.peny. dalam, lem
107 Xanthophyllum sp.
Penumpulan
Polygalaceae
Batang
Kayu bakar utama
108 Ziziphus calophylla Wall.
Kuku elang
Rhamnaceae
Akar
O, peny. dalam
Ket: O.s = Obat Sakit.
R.T= Rumah Tangga.

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Hutan di kawasan konservasi Sungai Tapa masih
terpelihara keutuhannya dan memiliki kekayaan jenis yang
cukup tinggi. Tercatat tidak kurang dari 100 jenis tumbuhan
bermanfaat. Dua jenis tumbuhan bermanfaat ini yaitu
Alstonia scholaris dan Scorodocarpus borneensis terdaftar
sebagai tumbuhan langka Indonesia. Dari hasil penelitian
etnobotani ini juga diketahui kesadaran masyarakat
setempat tentang kelestarian hutan cukup tinggi.
Beberapa jenis tumbuhan seperti “kulim”, “balam
merah”, “durian burung”, “kranji”, “kabau” dan lain-lain perlu
dilakukan penelitian lanjutan antara lain fisiologi, budidaya
dan
fitokimia
sehingga
potensinya
dapat
lebih
dikembangkan dan kelestariannya di alam dapat tetap
terjaga
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ABSTRACT
Speciation or formation of new species is a process which may take very long time. When a new species is really formed from a previous
species is still unknown exactly. However, sometimes when populations no longer interbreed, they are thought to be separate species. As
natural selection, if populations adapt the occupying different environments, they will diverge into races, subspecies, and finally separate
species. There are some models of speciation such as geographical, polyploidy, chromosomal, and ecological speciation. However, in the
myrtle family (Myrtaceae) they can be grouped into two big models of speciation namely the rapid and slow speciation. This review points
out that hybridization is a major factor affecting Myrtaceae, although evolution activities were also approved by the fact that some fossil
pollens have been found in Antartica
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PENDAHULUAN
Spesiasi adalah suatu proses pembentukan jenis baru.
Spesiasi terjadi bila aliran gen antara populasi yang pada
mulanya ada secara efektif telah mereda dan disebabkan
oleh mekanisme isolasi (Hale et al., 1995). Jenis baru
dapat terbentuk dalam kurun waktu sejarah yang panjang
maupun pendek tergantung model spesiasi mana yang
dilaluinya. Spesiasi merupakan respon makhluk hidup
termasuk Myrtaceae terhadap kondisi lingkungannya
berupa adaptasi sehingga kelompok ini dapat bertahan
hidup dan tidak punah.
Begitu populasi berubah, terbentuklah jenis baru tetapi
masih sekerabat. Kapan dua populasi merupakan jenis
berbeda yang baru? Jika populasi tersebut sudah tidak lagi
dapat saling kawin, dianggap sebagai dua jenis yang
terpisah (konsep jenis biologis). Seperti halnya seleksi
alam, populasi yang beradaptasi terhadap lingkungan yang
berbeda akan berubah menjadi ras, subspecies, dan
akhirnya menjadi species terpisah yang baru (Farabee,
2001). Dalam hal ini beberapa anggota Myrtaceae yang
telah terpisah oleh lautan akibat pergeseran lempeng
benua, masing-masing menyesuaikan diri dengan
lingkungannya dalam waktu yang sangat lama dan jarak
yang makin jauh, sehingga bila dipertemukan kembali
mungkin tidak dapat saling menyerbuki.
Spesiasi sangat terkait dengan evolusi, keduanya
merupakan proses perubahan yang berangsur-angsur,
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sedikit demi sedikit, secara gradual, perlahan tetapi pasti
terjadi. Spesiasi lebih ditekankan pada perubahan yang
terjadi pada populasi jenis tertentu. Sedangkan evolusi
jauh lebih luas, dapat meliputi semua organisme hidup
maupun benda mati yang membentuk seluruh alam
semesta ini. Kebanyakan evolusi diartikan secara sempit
sebagai perubahan yang terjadi pada mahluk hidup, tetapi
secara luas dapat meliputi perubahan apapun di jagat raya
inI.

KECEPATAN SPESIASI
Kecepatan spesiasi maupun kepunahan sebagian
tergantung pada ukuran kisaran geografis jenis tersebut.
Daerah yang luas cenderung meningkatkan kecepatan
spesiasi dan menurunkan kecepatan kepunahan. Jenis
yang terdapat di daerah yang luas akan mengalami
spesiasi lebih cepat, sedangkan menurunnya luas area
akan meningkatkan kepunahan suatu jenis, jadi
menurunkan jumlah jenis yang akan mengalami spesiasi.
Bukti terkini dan fosil menunjukkan bahwa kehilangan x%
luas daerah, akan mengakibatkan kehilangan x% jenis
(Rosenzweig, 2001).
Suatu daerah di Indonesia yang relatif luas seperti pulau
Sumatra, Kalimantan, dan Papua, secara logika lebih
mudah mengalami proses spesiasi sehingga dihasilkan
populasi yang makin banyak. Bila ditinjau dari menurunnya
luas hutan yang terjadi setiap tahunnya akibat kebakaran,
konversi lahan, dan penebangan liar, maka jelas kehilangan
jenis juga lebih kurang sama dengan luas hutan yang
hilang. Proses spesiasi juga akan mengalami penurunan
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yang sangat drastis, bahkan kepunahan pun tak dapat
dihindari.
Kecepatan spesiasi dapat pula ditinjau dari segi
lamanya waktu yang diperlukan untuk membentuk jenis,
varietas, atau klon baru. Spesiasi melalui hibridisasi jauh
lebih cepat daripada spesiasi geografis dan ekologis,
karena hibridisasi dengan bantuan manusia pada berbagai
jenis anggota Myrtaceae dapat dilakukan dengan cepat dan
dapat menghasilkan keturunan berupa hibrida yang segera
dapat diamati.
Sebaliknya spesiasi alamiah dapat
memakan waktu yang sangat lama dan hasilnya kadangkadang sulit dideteksi. Jadi berdasarkan kecepatannya,
ada dua model spesiasi yaitu spesiasi cepat dan spesiasi
lambat.

BUKTI SPESIASI
Pembuktian adanya proses spesiasi dalam Suku
Myrtaceae tidaklah mudah karena anggotanya cukup
banyak, terdiri dari 140 marga dan beberapa ribu jenis
tumbuhan (Kenneth et al., 2000). Di samping itu proses ini
dapat memakan waktu yang sangat panjang sampai
ratusan bahkan ribuan tahun. Dari sini timbul pertanyaan
apakah spesiasi yang demikian lambat juga dapat
dibuktikan terjadi pada anggota Myrtaceae? Sementara
bukti berupa fosil sangat terbatas.
Salah satu cara membuktikan adanya proses spesiasi
adalah dengan analisis filogeni yaitu suatu analisis tentang
sejarah evolusioner dari suatu jenis atau takson lainnya.
Penggunaan pengurutan DNA, cpDNA, ITS, gen kloroplas
ndhF, dan allozyme, dapat membuktikan terjadinya spesiasi
pada berbagai jenis anggota Myrtaceae ini. Penelitian
semacam ini telah banyak dilakukan di Australia karena
benua ini merupakan salah satu pusat persebaran
Myrtaceae di dunia (Biffin, 2005).
Dari beberapa kajian dan penelitian tentang Myrtaceae
di Australia dan beberapa Negara lain ternyata
menunjukkan bahwa fenomena spesiasi ini memang terjadi.
Beberapa contoh spesiasi telah diketahui dan dibuktikan
dengan berbagai cara baik penelitian secara morfologis,
anatomis, maupun pada tingkat molekuler. Pengetahuan
tentang spesiasi pada Myrtaceae ini penting agar kita dapat
memprediksi masa depan dari golongan tumbuhan ini,
apakah dapat bertahan atau punah. Jika kepunahan lebih
dominan, maka kita harus segera melakukan konservasi.
Saat ini masih sedikit laporan tentang spesiasi pada
Myrtaceae di Indonesia, kebanyakan laporan berasal dari
Australia. Contoh fenomena spesiasi adalah yang terjadi di
Australia dan New Zealand.
Telah terbukti bahwa
penggunaan teknik filogenetik menggunakan marker DNA
dapat membantu memecahkan masalah genera di New
Zealand, tetapi setelah dibandingkan dengan penggunaan
teknik taksonomi tradisional, masih sering terjadi
kekurangan variasi untuk memecahkan kompleks spesies
tersebut. Penelitian ini menunjukkan dukungan yang kuat
bagi pendapat bahwa seksi Salisia (Kunzea baxteri, K.
pulchella) dan Leptospermoides (terdiri dari kompleks K.
ericoides), berbeda dengan seksi Kunzea (K. capitata dan
jenis lain dari Australia Timur). Selain itu jelas bahwa jenis
dari Australia dan New Zealand dari kompleks K. ericoides
walaupun berkerabat dekat, tetapi masing-masing berbeda.
Namun demikian penelitian dengan pengurutan ITS tidak
membantu memecahkan masalah perbedaan morfologis
antara jenis pada kompleks Kunzea. Hal ini bukan tidak
umum dalam flora of New Zealand merupakan dukungan
lebih lanjut bagi pendapat bahwa spesiasi pada sebagian

besar flora di New Zealand telah terjadi (Lange et al.,
2002).
Bukti spesiasi lain adalah hasil penelitian tentang
cpDNA di Tasmania dan Australia daratan. Klororoplas
DNA dari Monocalyptus lebih bervariasi daripada di
Tasmania yang secara filogenetik berhubungan dengan
cpDNA di Victoria Tengah dan Barat. Empat di antara
enam jenis di Tasmania polimorfik. Variasi tingkat cpDNA
yang rendah dan interdegradasi morfologis yang luas di
antara endemik di Tasmania menunjukkan spesiasi.
Namun demikian, transfer cpDNA melalui hibridisasi adalah
penjelasan yang paling memadai bagi sharing cpDNA
dalam series tersebut (McKinnon et al., 1999).
Hasil analisis filogenetik pada Myrtaceae menggunakan
gen kloroplast ndhF yang berevolusi dengan cepat
menunjukkan bahwa Myrtoideae sebagian besar monofiletik
dan maju. Porsi kerabat Metrosideros biasanya mendasar
dalam Myrtaceae. Derivasi dari buah berdaging telah
terjadi lebih dari satu kali. Demikian juga, evolusi dari
mahkota bunga yang mencolok dan mekarnya “sikat botol”
menandai konvergensi atau paralelisme, suatu bentuk
evolusi yang menghasilkan organisme berbeda, secara
independen menurunkan persamaan bentuk (Kenneth et
al., 2000).
Hasil penelitian marga Eremaea anggota Myrtaceae
berupa semak berkayu di Australia dengan menggunakan
variasi allozyme pada 15 lokus polimorfik menunjukkan
bahwa sebagian besar variabilitas genetik dalam Eremaea
sp. disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam populasi
daripada antar populasi (Coates dan Hnatiuk, 2005). Data
allozyme
mendukung
studi
morfologis
yang
mengindikasikan lima kelompok jenis atau kompleks. Dari
159 pasangan kombinasi yang mungkin di antara 19 taksa
dengan perbedaan morfologis, 15 di antaranya
menunjukkan sedikit divergensi allozyme. Tidak adanya
perbedaan allozyme berhubungan dengan spesiasi yang
cepat atau berhubungan dengan hibridisasi introgresif atau
penyebaran gen dari suatu jenis ke dalam jenis lain akibat
hibridisasi. Berdasarkan data allozyme, E. aff. brevifolia x
violacea dapat berasal dari hibrida asli atau berupa hibrida
turunan. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa
hibridisasi interspesifik terjadi pada Eremaea. Spesiasi kini
yang cepat, dikombinasikan dengan hibridisasi telah
menghasilkan pola evolusi reticulate (tersusun dalam
bentuk jaringan). Analisis filogenetik berdasarkan pada
data allozyme umumnya konsisten dengan analisis yang
didasarkan pada data
morfologis kecuali pada
penempatan E. purpurea dan E. Aff. Pauciflora (Coates
dan Hnatiuk, 2005).

MODEL SPESIASI
Ada banyak model spesiasi yang merefleksikan
kekuatan besar dalam proses spesiasi di alam seperti
spesiasi geografis, spesiasi poliploidi, spesiasi kromosomal,
spesiasi ekologis, dan spesiasi aseksual. Tetapi hanya
beberapa model saja yang mungkin terjadi pada Myrtaceae.
Fenomena spesiasi yang paling mudah terjadi dengan
kecepatan relatif tinggi pada anggota Myrtaceae adalah
pembentukan hibrida baru oleh manusia dengan hibridisasi.
Proses hibridisasi ini termasuk dalam model spesiasi
poliploidi maupun kromosomal. Sedangkan spesiasi model
lainnya juga terjadi tetapi dengan kecepatan yang relatif
lambat dan baru dapat dibuktikan dengan penanda
molekuler.

PUJI WIDODO – Spesiasi pada jambu-jambuan

Banyak anggota Myrtaceae yang telah mengalami
perubahan akibat persilangan baik secara alami maupun
akibat perilaku manusia.
Salah satu contoh hasil
persilangan adalah hibrida Eucalyptus grandis x E.
globulus. Tanaman ini memiliki sifat sifat kombinasi
antara pertumbuhan yang cepat dan kualitas kayu yang
baik.
Sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh anakannya.
Penelitian terakhir oleh Kirst et al., (2004) menunjukkan
bahwa kini sedang dilakukan persilangan balik (back
cross) antara (E. grandis x E. globulus) x E. grandis, sifatsifat kayu yang dihasilkan masih belum dilaporkan.
Model spesiasi hibridisasi juga yang banyak terjadi
pada Syzygium. Salah satu hal penting dalam evolusi
tumbuhan adalah peran hibridisasi dalam spesiasi.
Linnaeus dan Kerner adalah ilmuwan pertama yang
menyatakan bahwa hibridisasi dapat menjadi suatu
mekanisme bagi spesiasi tumbuhan.
Tetapi mereka
mengabaikan dua masalah penting dengan hipotesisnya
yaitu: segregasi dan sterilitas. Masalah ini telah dicoba
diatasi dengan mempelajari diskusi awal tentang spesiasi
hibrida. Hipotesis Winge tentang alloploidi (1917) adalah
kontribusi besar pertama untuk memecahkan masalah ini.
Dia menyatakan bahwa suatu jenis hibrida fertil dan
konstan dapat diturunkan dengan menggandakan jumlah
kromosom. Pada tahun 1930 Muntzing mengembangkan
suatu
model
yang
memungkinkan
spesiasi
rekombinasional tanpa poliploidi. Berdasarkan gagasan
Winged dan Muntzing, dua model spesiasi hibrida
alloploidi dan spesiasi rekombinasional, telah diterangkan
dan dikonfirmasikan dengan studi yang mendalam (Sim,
2002).
Bukti lain dari fenomena spesiasi akibat ulah tangan
manusia adalah terciptanya jambu citra dari jambu air
(Syzygium aqueum “citra”) oleh Tirtawinata, yang dilepas
dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian sebagai
kultivar unggul pada tanggal 1 Desember 1997, sekarang
dikembangkan besar-besaran oleh pekebun di Thailand
dan Taiwan. Sebelumnya, Taiwan sudah memiliki dua
kultivar jambu air andalan ekspor, yakni mutiara hitam dan
intan hitam. Jambu air ini juga dulu berasal dari Semarang
(Kompas, 2003). Jadi spesiasi pada tanaman budidaya
akibat intervensi manusia menghasilkan populasi kultivar
baru yang dapat dibuktikan dengan cepat dan sangat
nyata.
Spesiasi akibat isolasi geografis pada Myrtaceae lebih
jarang terjadi karena masih sedikit penelitian yang
membuktikan hal ini. Bukti yang paling mungkin bagi
model ini adalah bila pengamatan dilakukan di tepi barat
Benua Afrika dan tepi timur Benua Amerika Selatan.
Karena kedua benua ini sampai sekarang menunjukkan
adanya gerakan saling menjauh.
Tetapi dengan
sedikitnya penelitian tentang Myrtaceae di Afrika dan
Amerika Selatan tersebut, data masih sangat sedikit.
Tambahan lagi, Myrtaceae ini tersebar luas terutama di
daerah tropis dan bagian temperata Australia, sedikit di
Afrika, dan Laurasia temperata. Hal ini jelas kurang
mendukung bukti adanya spesiasi geografis (Kenneth, et
al, 2000).
Spesiasi ekologis terjadi karena pengaruh lingkungan
berupa tumbuhan yang muncul hanya dalam lingkungan
yang beberapa ratus atau beberapa ribu tahun
sebelumnya tidak ada (Isaak, 2005). Contoh yang jelas
adalah apa yang terjadi di New Caledonia, tempat
beberapa pionir beradaptasi dan hidup berkoloni di suatu
daerah ultrabasik, keturunan dari tumbuhan ini meliputi
juga Callistemon dan Uromyrtus. Selanjutnya selama
proses deposisi dan perubahan iklim sehingga tanah

81

menjadi miskin dan asam akhirnya terbentuk tanah seperti
sekarang ini. Selama kurun waktu ini tanah didominasi
oleh Gymnospermae, Myrtaceae, Sapotaceae, dan
Proteaceae (Mobot, 1995).
Kemungkinan besar lebih banyak lagi model spesiasi
yang telah terjadi pada Myrtaceae seperti variasi
molekuler dalam populasi, tetapi banyak di antaranya
masih tersembunyi karena perubahan karakter yang
terjadi bersifat resesif. Bila persilangan dengan populasi
lain terus berlangsung dengan bebas, bukan tidak
mungkin suatu saat sifat resesif ini akan nampak pada
fenotipnya, yang pada akhirnya akan muncul jenis baru
dengan sifat resesif ini.
Ada anggota Myrtaceae yang terbukti mengalami
aktivitas evolusi yaitu anak suku Leptospermoideae
(Myrtaceae dengan buah keras). Golongan ini memiliki
jumlah jenis terbanyak, ada sekitar 70 genera di
Australasia, Oceania dan Asia Timur (Australia, Thailand,
Burma, dan Hawaii). Di Amerika Selatan (Chile) ada 1
jenis. Banyak anggota anak suku ini keluar dari hutan
hujan, beberapa di antaranya banyak ditemukan di
sepanjang daerah aliran sungai. Beberapa jenis telah
berevolusi dan beradaptasi pada tanah kering.
Selanjutnya disimpulkan bahwa Myrtaceae merupakan
suku tumbuhan yang sangat tua dan telah mengalami
diversifikasi sangat nyata.
Indikasi adanya sejarah
evolusinya dapat dilihat dari fakta bahwa fosil serbuksari
telah ditemukan di Antartica. Myrtaceae telah berevolusi
dari bentuk-bentuk yang lebih primitif di tempat lembab,
hutan hujan, menjadi bentuk-bentuk terspesialisasi untuk
daerah sangat kering, dan semi kering (Wilson, 1999).

PENUTUP
Spesiasi yang terjadi pada jambu-jambuan (Myrtaceae)
dapat dibuktikan.
Berdasarkan berbagai data yang
terkumpul dapat disimpulkan bahwa kebanyakan spesiasi
pada jambu-jambuan terjadi dengan cara hibridisasi.
Walaupun spesiasi model lain banyak terjadi sejak dahulu
sampai sekarang, namun kejadiannya lebih sulit diamati
karena memakan waktu yang sangat lama dan
perubahannya tidak mencolok. Sebaliknya hibridisasi dapat
diamati dengan cepat dan mudah dengan hasil yang nyata,
bahkan hasil yang ingin dicapai kadang-kadang dapat
diatur oleh manusia. Terjadinya evolusi pada Myrtaceae
pun dapat dibuktikan dengan ditemukannya serbuk sari fosil
di Antartica. Jadi hampir semua model spesiasi pada
Myrtaceae terbukti ada. Secara garis besar model spesiasi
yang bermacam-macam tersebut dapat digolongkan
menjadi dua yaitu spesiasi cepat yang meliputi hibridisasi
dan spesiasi lambat yang terdiri dari spesiasi geografis, dan
spesiasi ekologis.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada
Prof. Dr. Mien A. Rifai M.Sc. yang telah memberikan
pengarahan; Dra. Artini Pangastuti, M.Si. yang telah
mereview dan memberikan saran demi perbaikan naskah
ini; Dra. Erma Prihastanti, M.Si. dengan berbagai kritik dan
sarannya sehingga tertulisnya artikel ini. Semoga beliau
mendapatkan pahala yang banyak.
Penulis juga
menyampaikan terima kasih kepada semua fihak yang telah
membantu penyelesaian penulisan naskah ini.

82

B I O D I V E R S I T A S Vol. 8, No. 1, Januari 2007, hal. 00-00

DAFTAR PUSTAKA
Biffin, E. 2005. Sorting out The Confusion: Phylogenetics of Large Genera
and The Lessons from Syzygium (Myrtaceae). Canberra: CSIRO Plant
Industry. .
Coates, D.J. and R.J. Hnatiuk. 2005. Systematics and Evolutionary
Inferences from Isozyme Studies in the Genus Eremaea (Myrtaceae).
Australian Systematic Botany. CSIRO 3(1) 59- 74.
Farabee, M.J. 2001. The Modern View of Evolution. Estrellamountain.
Hale, W.G., J.P. Margham, and V.A. Saunders. 1995. Collins Dictionary of
Biology. Harper Collins Publishers. Glasgow G4 0NB.
Isaak, M. 2005. Index to Creationists Claims. Claim CB910. No New
Species
Have
Been
Observed.
Talkorigins.
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB910.html
Kenneth J., M.L. Zjhra, M. Nepokroeff, C.J. Quinn, and P.G. Wilson. 2000.
Phylogenetic Relationships, Morphological Evolution, and Biogeography
in Myrtaceae Based On ndhF Sequence Analysis.. Madison: University
of Wisconsin.
Kirst, M., A.A. Myburg, J.P.G. De León, M.E. Kirst, J. Scott and R. Sederoff.
2004. Coordinated Genetik Regulation of Growth and Lignin Revealed
by Quantitative Trait Locus Analysis of cDNA Microarray Data in an
Interspecific Backcross of Eucalyptus. North Carolina State University,
Raleigh, North Carolina 27695. Plant Physiology, 135: p. 2368.

Kompas. 2003. Mohamad Reza Tirtawinata Penemu Varietas Jambu Air
Unggul. Kompas. Jakarta . P.T. Kompas Media Nusantara. Selasa, 09
September 2003.
Lange, de P., B. Murray, T. Armstrong, and H. Toelken. 2002. Low levels of
sequence variation accompany speciation in Kunzea (Myrtaceae).
Leiden: A 3-day international symposium from 13 to 15 November 2002
in Leiden.
McKinnon, E., D.A. Steane, B.M. Potts and R.E. Vaillancourt. 1999.
Incongruence between chloroplast and species phylogenies in
Eucalyptus subgenus Monocalyptus (Myrtaceae). Hobart: University of
Tasmania. http://www.amjbot.org/cgi/content/full/86/7/1038
Mobot. 1995. Diversity, Endemism, and Extinction in the Flora and
Vegetation of New Caledonia. St. Louis. Missouri Botanical Garden.
http://www.mobot.org/MOBOT/Research /newcaledonia/role.shtml
Rosenzweig, M.L. 2001. Lost of Speciation Rate will Impoverish Future
Diversity. Department of Ecology and Evolutionary Biology. University of
Arizona. Tucson. AZ 85721. PNAS. 98: No. 10. p. 5494.
Sim, S.C. 2002. Hybridization as a mode of speciation in plants. Seminar
Article.
Wilson, P. 1999. Evolution of the Myrtle Family in Australia. Australian
Plants Online. Sydney. http://farrer.riv.csu.edu.au/ASGAP/APOL13/
mar99-1.html

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

