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Keanekaragaman Genetik

AO-01
Keragaman genetik Taxus sumatrana di Jambi
Istiana Prihatini1,♥, AYPBC Widyatmoko1, Eka
Novriyanti2

1Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan Yogyakarta. Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15,
Purwobinangun, Pakem, Sleman 55582, Yogyakarta
2Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok. Jl. Raya
Bangkinang-Kuok Km 9, Kotak Pos 4/BKN Bangkinang, Kampar 28401,
Riau

Populasi alami Taxus sumatrana (Miquel) de Laub. yang
hanya dapat ditemukan di beberapa wilayah di Asia bagian
selatan, termasuk Indonesia, telah mengalami penurunan
potensinya. Di Sumatera, populasi dengan jumlah pohon
yang sangat sedikit ditemukan di wilayah Gunung Kerinci
dan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi. Upaya
konservasi untuk melindungi kepunahan jenis ini sedang
dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan
eksplorasi benih dari populasi alam untuk ditanam secara
ex-situ. Informasi keragaman genetik Taxus diperlukan
untuk menentukan strategi konservasi jenis ini. Penelitian
ini dilakukan untuk mendapatkan informasi keragaman
genetik yang diperlukan tersebut. Sepuluh primer RAPD
yang menghasilkan 104 losi digunakan untuk menganalisis
keragaman genetik dari 42 individu yang berasal dari dua
populasi alam yaitu Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci
dengan menggunakan program Popgene 3.2. Hasil analisis
data menunjukkan bahwa kedua populasi tersebut
menunjukan tingkat keragaman genetik yang serupa yaitu

0,256 untuk Gunung Tujuh dan 0,254 untuk Gunung
Kerinci. Jarak genetik antara kedua populasi juga sangat
dekat (0.047) dan kesamaan struktur genetiknya
berdasarkan pada penanda RAPD juga sangat mirip
(0.9545). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua
populasi tersebut, meskipun cukup terpisah secara geografi
namun secara genetik memiliki kemiripan sehingga dapat
dianggap sebagai satu populasi. Upaya konservasi genetik
untuk jenis Taxus ke depan dapat menambahkan jumlah
individu dari kedua lokasi dan tidak memisahkannya
sebagai dua populasi yang berbeda.

Heterosigositas, konsevasi genetik, penghasil taxol, penanda
RAPD, populasi alam

AO-02
Keragaman genetik giam (Cotylelobium
melanoxylon) berdasarkan penanda RAPD
AYPBC Widyatmoko♥, Istiana Prihatini, Dodi Frianto
1Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan Yogyakarta. Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15,
Purwobinangun, Pakem, Sleman 55582, Yogyakarta
2Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok. Jl. Raya
Bangkinang-Kuok Km 9, Kotak Pos 4/BKN Bangkinang, Kampar 28401,
Riau

Giam atau resak tembaga (Cotylelobium melanoxylon
(Hook.f.) Pierre ex F.Heim) merupakan salah satu tanaman
asli Sumatera yang kayunya mempunyai nilai ekonomis
tinggi. Jenis ini merupakan satu-satunya genus Cotylelobium
yang ditemukan di Pulau Sumatera. Menurunnya jumlah
individu dan tekanan yang besar terhadap habitat tempat
hidupnya, menjadikan jenis ini digolongkan sebagai
Threatened Species berdasarkan IUCN Red List. Oleh
karenanya, diperlukan upaya konservasi yang serius untuk
menjaga keberadaan dan potensi dari jenis tersebut. Untuk
mendukung strategi konservasi Giam, diperlukan informasi
keragaman genetik agar dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah
untuk mengetahui keragaman genetik dari 2 populasi Giam
di Sumatera. Analisis keragaman genetik Giam dilakukan

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

Catatan: Mengingat adanya beberapa kali tindakan tidak terpuji dari
pihak ketiga terhadap penulis dengan memanfaatkan alamat email, maka
mulai tahun 2018 alamat email penulis untuk korespondensi (♥) tidak
dicantumkan. Kolega yang berkepentingan dapat berkomunikasi dengan
penulis melalui surat atau menghubungi panitia melalui alamat email
biodiversitas@gmail.com



ABS MASY BIODIV INDON, Surakarta, 6 April 2018, hal. 1-282

menggunakan 8 primer RAPD yang menghasilkan 36 losi
polimorfik. Total sampel yang digunakan adalah 37
individu yang berasal dari 2 populasi, yaitu Hutan Adat
Guguk, Jambi (28 sampel) dan PT. Kojo, Lampung (9
sampel). Keragaman genetik dari populasi Hutan Adat
Guguk sebesar 0,3958, sedangkan untuk populasi PT. Kojo
sebesar 0,3564, dan jarak genetik antar kedua populasi
tersebut adalah 0,2829. Ditemukan 1 lokus spesifik yang
dimiliki oleh populasi PT. Kojo (A1-1000). Ditemukan
juga beberapa losi dengan alel spesifik pada masing-
masing populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
walaupun jumlah individu Giam sudah sangat menurun,
tetapi keragaman genetik dari kedua populasi masih cukup
tinggi. Jarak genetik antara kedua populasi cukup jauh,
sesuai dengan jarak geografisnya. Perbedaan struktur
genetik yang cukup tinggi antara kedua populasi juga
diperlihatkan dengan adanya lokus dan alel spesifik.
Strategi konservasi, baik in-situ maupun ex-situ untuk
Giam perlu dilakukan agar jumlah individunya tidak
semakin berkurang. Untuk konservasi in-situ, maka kedua
populasi perlu dijaga dan dilakukan pengayaan agar potensi
individunya semakin meningkat. Untuk kegiatan
konservasi ex-situ, maka materi dari masing-masing
populasi perlu dikumpulkan sebanyak mungkin, dan saat
penanaman perlu dipisahkan antara kedua populasi tersebut
agar tidak terjadi pertukaran gen antara keduanya.

Giam, keragaman genetik, konservasi, RAPD

AO-03
Keragaman genetik jenis introduksi Acacia
auriculiformis pada uji keturunan generasi kedua
di Gunungkidul, Yogyakarta
Betty Rahma Handayani♥, Dwi Kartikaningtyas, Teguh
Setyaji, Sri Sunarti, Arif Nirsatmanto
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan. Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun,
Pakem, Sleman 55582, Yogyakarta

Introduksi melalui pemasukan jenis atau materi genetik
dari tempat lain merupakan salah satu cara dalam
meningkatkan keragaman genetik guna perbaikan sifat
didalam program pemuliaan tanaman. Pemuliaan jenis-
jenis Acacia, khususnya Acacia auriculiformis A.Cunn. ex
Benth. telah dilakukan sampai pada siklus pemuliaan
generasi kedua menggunakan jenis introduksi dari Papua
New Guinea (PNG) dan Queensland, Australia (QLD).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
keragaman genetik jenis introduksi A. auriculiformis pada
plot uji keturunan generasi kedua. Plot uji keturunan
dibangun di Gunungkidul, Yogyakarta dengan rancangan
percobaan acak lengkap berblok, 30 famili, 33 replikasi, 4
pohon per plot dengan jarak tanam 3 x 1,5 m. Pengukuran
sifat pertumbuhan dilakukan pada umur 18 bulan setelah
tanam dengan variabel tinggi, dbh dan bentuk batang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jenis introduksi A.
auriculiformis pada uji keturunan generasi kedua memiliki
persentase hidup sebesar 91,45% dengan keragaman

genetik yang tinggi pada semua sifat yang diamati.
Proporsi variasi genetik terhadap variasi total fenotipik
antar famili berkisar antara 16,5-43,6% dengan nilai
heritabilitas individu sebesar 0,140-0,309 dan heritabilitas
famili sebesar 0,763-0,840. Seleksi berdasarkan variasi
dalam plot dan variasi famili menghasilkan perbaikan
genetik pada sifat tinggi, dbh dan bentuk batang berkisar 4-
7%.

Heritabilitas, seleksi, pemuliaan tanaman, perolehan genetik

AO-04
Genetic variation on natural regeneration of
sandalwood (Santalum album) grown at
Botodayakan, Rongkop, Gunungkidul,
Yogyakarta
Andi Nugroho♥, Sapto Indrioko, Yeni W.N.
Ratnaningrum
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Universitas Gadjah Mada.
Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Sandalwood (Santalum album Linn.) is a trade commodity
having important role in many industries. Over exploitation
and habitat destruction in its natural population have
increased the risk of genetic variation lost and extinction.
Outside its natural habitat, sandalwood grows and
regenerates well in Gunungkidul Districts, Yogyakarta one
of them in Botodayakan Village. Research aims to
determine the level of genetic variation on its natural
regeneration and its genetic inheritance pattern. Methods
were divided into seven phases from January until April
2015: (i) Sandalwood groups mapping used GPS Garmin
70cs and Arc GIS 10.1 applications, (ii) potential number
inventory by dividing into sandalwood seedlings, juveniles,
and reproductive phases following to Applegate and
Warburton methods, (iii) leaf sampling for isoenzymes
analysis, (iv) isoenzymes analysis following to David-
Ornstein methods using three enzyme systems of six loci
(Shd-1, Dia-1, Dia-2, Est-1, Est-2, Est-3), (v) genetic
variation parameters analysis (PPL, A/L, v, He, Ho, Fis),
(6) reproductive individuals capable to fruiting observation
and fruit harvesting (7) test of seed viability following to
Copeland method. results show that High category of
genetic variation was observed on natural regeneration of
sandalwood. Among sites genetic diversity parameters
ranged at PPL = 66.67 to 83.33%; A/L = 2.00 to 2.17; v =
1.57 to 1.77; Ho = 0.342 to 0.408; He = 0.290 to 0.355; Fis
=-0.149 to-0.109 while among generations ranged at PPL =
66.67 to 83.33%; A/L = 2.00 to 2.17; v = 1.57 to 1.72; Ho
= 0.302 to 0.429; He = 0.282 to 0.326; Fis =-0.254 to-
0.045. All sandalwood groups are still getting gene flows.
Alleles were good inherited at Shd-1 and Est-3 loci. At
others loci, alleles with rare or missing status quite often to
be found. the population tends to have assortating mating
systems.
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Genetic variation, natural regeneration, sandawood,
Santalum album

AO-05
Pengaruh keragaman genetik populasi terhadap
kemampuan reproduksi cendana pada berbagai
raslahan di Gunung Sewu, Jawa
Mohamad Zainusifa1,♥, Yeni W.N. Ratnaningrum2,
Sapto Indrioko3

1Bagian Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Jl.
Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
2 Laboratorium Teknologi Perbenihan, Fakultas Kehutanan, Universitas
Gadjah Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
3Laboratorium Pemuliaan Pohon, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah
Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Penelitian terdahulu telah memperoleh data keragaman
genetik beberapa populasi cendana (Santalum album Linn.)
di Gunung Sewu. Penelitian ini merupakan lanjutan dari
penelitian terdahulu, dilakukan pada periode pembungaan
pada musim kemarau 2016, dan dimaksudkan untuk
mengetahui kemampuan reproduksi cendana pada beberapa
raslahan yang berbeda keragaman genetiknya. Nilai
kemampuan reproduksi diestimasi dengan menaksir
pollination effectiveness, reproductive success, viabilitas
benih dan survival semai umur 2 bulan. Data keragaman
genetik dan indeks fiksasi masing-masing populasi
diperoleh dari penelitian terdahulu. Korelasi antara
kemampuan reproduksi dengan keragaman genetik
populasi dianalisis menggunakan analisis regresi linier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi reproduksi
(kelimpahan bunga, nilai pollination effectiveness,
reproductive success, viabilitas benih dan survival semai
umur 2 bulan) berbeda nyata antar populasi. Kelimpahan
bunga berpengaruh negatif terhadap seluruh parameter
genetik dan reproduksi. Populasi yang memproduksi lebih
banyak bunga akan mengalami peningkatan inbreeding,
penurunan heterozigositas, serta penurunan kemampuan
reproduksi dan survival. Hal ini berhubungan dengan
sistem perkawinan outcrossing pada cendana. Kelimpahan
bunga, terutama pada populasi klonal, akan berdampak
negatif dengan meningkatkan inbreeding. Parental
heterozygosity berpengaruh terhadap kemampuan
reproduksi, terutama pada fase perkembangan biji yang
lebih lanjut.

Cendana, Gunung Sewu, kemampuan reproduksi,
keragaman genetik

AO-06
Evaluasi uji keturunan generasi kedua jenis
introduksi Acacia crassicarpa di Wonogiri, Jawa
Tengah
Dwi Kartikaningtyas♥, Surip, Teguh Setyaji, Sri
Sunarti, Arif Nirsatmanto

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan. Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun,
Pakem, Sleman 55582, Yogyakarta

Pemuliaan tanaman jenis introduksi Acacia crassicarpa
A.Cunn ex Benth. dilaksanakan melalui pembangunan uji
keturunan generasi kedua menggunakan basis genetik yang
luas dan diharapkan akan diperoleh individu-individu
superior dengan kualitas genetik yang baik. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan
keragaman genetik jenis introduksi A. crassicarpa yang
berasal dari provenan Papua New Guinea (PNG) pada plot
uji keturunan generasi kedua. Plot uji keturunan dibangun
di Wonogiri dengan menggunakan rancangan percobaan
acak lengkap berblok (randomized completely block design
/ RCBD), 66 famili, 6 ulangan, 4 pohon per plot (tree-plot)
dan jarak tanam 4 x 2 m2. Pengukuran dilakukan pada
umur 36 bulan meliputi parameter tinggi, diameter setinggi
dada, tinggi bebas cabang, bentuk batang dan volume
batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang nyata pada famili yang diuji terhadap
semua parameter yang diukur. Proporsi komponen varian
famili terhadap komponen varian total berkisar antara 3,55-
7,45%. Heritabilitas individu dan famili termasuk dalam
kategori sedang dengan kisaran nilai berturut-turut sebesar
0,14-0,29 dan 0,28-0,46. Korelasi genotip berkisar antara
0,31-0,91, nilai tersebut lebih besar dibandingkan korelasi
fenotip, kecuali pada korelasi diameter-bentuk batang.
Peningkatan nilai perolehan genetik dari semua parameter
yang diukur adalah sebesar 1,72-4,64%, dengan
peningkatan tertinggi terdapat pada sifat tinggi bebas
cabang.

Keragaman genetik, parameter genetik, perbaikan genetik,
pemuliaan pohon

AO-07
Uji cekaman aluminium pada awal pertumbuhan
padi beras merah lokal asal Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatera Barat
Indra Dwipa
Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat

Salah satu indikator padi beras merah (Oryza sativa L.)
yang unggul adalah memiliki toleransi terhadap cekaman
abiotik. Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium
Teknologi Benih dan Rumah Kaca Fakultas Pertanian,
Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat pada bulan
Maret hingga Juni 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mempelajari toleransi 6 genotipe padi beras merah lokal
asal Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terhadap
cekaman alumunium. Rancangan Acak Lengkap Faktorial
(RAL) Faktorial digunakan dalam penelitian ini. Faktor
pertama yaitu genotipe Sigambiri, Ladang Talamau,
Sikarojuk, Silolom Pulen, Pasaman Timur dan Perbatasan.
Faktor yang kedua yaitu dosis dari AlCl3 yang terdiri dari
lima taraf yaitu: konsentrasi AlCl3 0 ppm, 5 ppm,10 ppm,
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15 ppm dan 20 ppm. Data pengamatan dianalisis dengan uji
F jika F hitung lebih besar dari pada F tabel dilanjutkan
dengan uji Duncan’s New Multiple Range Test pada taraf
5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya interaksi
antara konsentrasi cekaman alumunium dengan 6 genotipe
padi beras merah dimasa pertumbuhan awal pada
parameter tinggi tanaman, panjang daun, dan lebar daun.
Berdasarkan tingkat toleransi genotipe tanaman padi beras
merah pada cekaman alumunium semua genotype pasi
beras merah asal Pasaman tergolong kategori Moderate-
Toleran.

Aluminium, beras merah, cekaman, genotipe

AO-08
Evaluasi karakter morfologi dan agronomi
populasi F1 Half-sib ubi kayu (Manihot esculenta)
di Bandar Lampung
Setyo Dwi Utomo♥, Pancasachina Yusartika, Lasmi
Popy, Akari Edy, Sunyoto, Ardian
Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brodjonegoro No.
1, Bandar Lampung 35145, Lampung

Penelitian ini bertujuan mengetahui keragaman karakter
morfologi dan agronomi delapan populasi F1 half-sib
ubikayu (Manihot esculenta Crantz) di Bandar Lampung.
Evaluasi dilaksanakan pada bulan Mei 2016-Maret 2017.
Populasi half-sib merupakan keturunan tetua betina UJ5,
Cimanggu, UJ3, Klenteng37, Mulyo3, BL1, BL4 dan Darul
Hidayah. Karakter morfologi dan agronomi meliputi
karakter kualitatif dan kuantitatif. Keragaman karakter
kualitatif luas jika persentase fenotipe rekombinan (PFR) ≥
67%, sedang jika PFR antara ≥ 33% dan < 67%, dan sempit
jika PFR < 33%. Keragaman karakter kuantitatif
dinyatakan luas jika kisaran total (range) > 2 x Interquartile
Range (IQR) dan sempit jika Range ≤ 2 x IQR. Karakter
kualitatif warna daun pucuk, warna permukaan atas tangkai
daun, dan warna permukaan bawah tangkai daun pada
delapan populasi tersebut menunjukkan keragaman yang
luas atau sedang. Semua karakter kuantitatif yang diamati
(Jumlah lobus, panjang lobus, lebar lobus, rasio panjang
dan lebar lobus, panjang tangkai daun, dan rendemen pati
menunjukkan keragaman yang luas pada populasi half-sib
UJ5, UJ3, BL1, dan BL4. Kecuali karakter panjang lobus
dan rendemen pati, semua karakter kuantitatif
menunjukkan keragaman luas pada populasi Cimanggu dan
Daruh Hidayah; keragaman panjang lobus dan rendemen
pati sempit. Kecuali karakter rendemen pati, semua
karakter kuantitatif menunjukkan keragaman luas pada
populasi Klenteng37; keragaman rendemen pati sempit.
Pada populasi Mulyo3, semua karakter kuantitatif
menunjukkan keragaman yang luas kecuali karakter lebar
lobus (sempit). Keragaman sebagian besar karakter
kualitatif dan kuantitatif yang luas mungkin merupakan
indicator keragaman yang luas pada karakter agronomi
utama ubikayu yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Diversitas, klon, Manihot esculenta, populasi half-sib,
singkong

AO-09
Peningkatan ketahanan tanaman cabai (Capsicum
annuum) dengan rizobakteri indigenus terseleksi
terhadap kutu kebul (Aleurotrachelus trachoides)
(Hemiptera: Aleyrodidae)
Reflinaldon♥, Trimurti Habazar, Yulmira Yanti,
Hasmiandy Hamid, Febry Utami
Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat

Rizobakteri dapat berperan sebagai perangsang
pertumbuhan, penghambat patogen dan membantu
penyediaan unsur hara bagi tanaman. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan isolat yang dapat
meningkatkan ketahanan terhadap kutu kebul sekaligus
pertumbuhan dan hasil pada tanaman cabai. Sebanyak 13
isolat rizobakteri indigenus yang terseleksi sebagai isolat
yang mampu menekan penyakit layu bakteri diintroduksi
dengan metode perendaman benih dan bibit tanaman cabai.
Disain penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan perlakuan 13 isolat ditambah satu jenis
insektisida, kontrol. Ada 3 isolat yang menunjukkan
ketahanan terhadap kutu kebul, tetapi tidak mampu
meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai.

Isolat, indigenus, ketahanan, kutu kebul, rizobakteri

Keanekaragaman Spesies

BO-01
Keanekaragaman anggota Famili Lauraceae di
Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota
Jambi, Jambi
Rike Puspitasari Tamin, Maria Ulfa, Zuhratus Saleh♥

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian Km 15, Kampus Pinang Masak, Mendalo
Darat, Kota Jambi 36361, Jambi

Keluarga Medang-medangan (Famili Lauraceae)
merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang banyak
ditemukan di daerah tropis. Lauraceae juga termasuk
kelompok yang paling banyak dimanfaatkan dan bernilai
ekonomi tinggi. Pemanfaatan intensif dan nilai ekonomi
yang tinggi tidak diimbangi dengan usaha konservasi yang
memadai membuat Famili Lauraceae menjadi rentan dalam
kepunahan. Permasalahan yang muncul dari keinginan
untuk melakukan konservasi bagi Famili Lauraceae adalah
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sangat minimnya pengetahuan tentang jenis serta nama
ilmiah yang benar. Taman Hutan Kota Muhammad Sabki
(THKMS), Kota Jambi, Provinsi Jambi merupakan hutan
kota yang diperlukan karena fungsinya antara lain
memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika,
meresapkan air, menciptakan kesimbangan dan keserasian
lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian
keanekaragaman hayati di Indonesia. Peneliti tertarik untuk
melakukan eksplorasi botani dan identifikasi terhadap
keanekaragaman jenis famili Lauraceae yang berada di
taman hutan kota Muhammad Sabki. Penelitian dilakukan
pada bulan Agustus-Oktober 2017 di THKMS. Kesimpulan
yang diperoleh dari penelitian ini adalah anggota family
Lauraceae di THKMS ditemukan berjumlah 12 spesies
dengan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 2,36.

Eksplorasi, Lauraceae, keanekaragaman, Taman Hutan Kota
M. Sabki

BO-02
Komunitas tumbuhan pada habitat kantong semar
(Nepenthes spp.) di Tahura Sekitar Tanjung,
Jambi pasca kebakaran hutan
Rike Puspitasari Tamin, Maria Ulfa, Zuhratus Saleh♥

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian Km 15, Kampus Pinang Masak, Mendalo
Darat, Kota Jambi 36361, Jambi

Kebakaran merupakan salah satu penyebab kerusakan
hutan rawa gambut di Indonesia. Kerusakan yang
berlangsung selama kebakaran hutan bersifat eksplosif dan
dalam waktu relatif cepat dan areal yang luas. Padahal
daerah gambut merupakan habitat berbagai flora yang
dilindungi. Salah satu flora yang dilindungi yang
mempunyai habitat di daerah lahan gambut adalah kantong
semar (Nepenthes spp.). Kantong semar termasuk tanaman
yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Taman Hutan Raya (Tahura) Sekitar Tanjung/Orang Kayo
Hitam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi merupakan wilayah
Tahura yang sebagian besarnya merupakan lahan gambut.
Kondisi terkini lahan gambut Tahura Sekitar Tanjung yang
merupakan habitat dari beberapa jenis Nepenthes pasca
kebakaran hutan 2015 masih terus diteliti. Sebagai
tumbuhan yang dilindungi, maka perhatian terhadap
kantong semar mesti terus dilakukan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk melihat vegetasi tumbuhan yang
ada di sekitar habitat kantong semar pasca kebakaran hutan
2015. Dari hasil penelitian didapatkan 1 jenis kantong
semar yaitu Nepenthes mirabilis, serta terdapat 6 jenis
tumbuhan yang hidup pada sekitarnya. Jenis yang paling
dominan adalah Stenochlaena palustris dan
Combretocarpus rotundatus.

Kantong semar, kebakaran hutan, komunitas tumbuhan,
Tahura Sekitar Tanjung

BO-03
Perilaku harian Lutung Jawa (Trachypithecus
auratus) pasca rehabilitasi dan pelepasliaran di
Gunung Biru, Kota Batu, Jawa Timur
Indira Nurul Qomariah1, Iwan Kurniawan2, Agung
Budiharjo3, Tetri Widiyani3,♥

1Wahana Riset Indonesia, Wisma PMI 7th Floor, Jl. Wijaya I No. 63,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan12170
2 The Aspinall Foundation Indonesia Program-Javan Langur Center.
Kawasan Hutan Coban Talun, Batu, Jawa Timur.
3Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Sebelas Maret. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa
Tengah

Lutung jawa (Trachypithecus auratus Geoffroy) adalah
primata endemik Indonesia yang tergolong sebagai spesies
yang rentan kepunahan. Populasinya terus menurun karena
berkurangnya lahan hutan dan perburuan liar. Program
rehabilitasi digalakkan untuk mencegah kepunahannya.
Satu kelompok lutung jawa telah dilepasliarkan pasca
rehabilitasi di Gunung Biru, Kota Batu, Jawa Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk memantau kondisi lutung
Jawa paska pelepasliaran berdasarkan perilaku hariannya di
Gunung Biru, Kota Batu, Jawa Timur. Perilaku harian
lutung Jawa diamati dengan metode focal animal sampling
yang dikombinasikan metode scan sampling. Obyek yang
diamati adalah sekelompok lutung yang terdiri dari 1
pejantan yang dinamai Bobby dan 3 betina yang dinamai
Rus, Diamond, dan Linseed. Perilaku yang diamati
meliputi perilaku makan, berpindah tempat, beristirahat,
dan perilaku sosial. Pengataman dilakukan selama 30 hari
setiap pukul 06.00 sampai 17.30 dengan jeda 5 menit. Data
dianalisis secara deskriptif. Kelompok lutung Bobby
menggunakan 44,22% waktunya untuk makan, 9,75%
untuk berpindah tempat, 43,58% untuk beristirahat, dan
2,45% untuk perilaku sosial. Perilaku makan paling banyak
dilakukan pada pukul 08.00-09.30, 12.30-13.00, dan 15.00-
15.30. Perilaku berpindah tempat paling banyak dilakukan
pada pukul 06.00-06.30, 07.00-08.00, 14.30-15.00, dan
16.00-17.00. Perilaku sosial paling banyak dilakukan pada
pukul 10.00-11.00 dan 13.00-14.00. Sedangkan beristirahat
dilakukan lutung pada pukul 10.00-12.30 dan 17.00-17.30.
Kelompok lutung ini menyukai daun Eupatorium sp.,
bunga Ficus sp., buah Ficus montana dan buah Saurauia
sp. untuk dietnya. Kelompok Bobby menggunakan pohon
Trema orientalis dan Quercus sundaicus untuk pohon
tidurnya karena kondisi pohon relatif tinggi dan kanopi
yang lebat. Wilayah teritorial lutung kelompok Bobby
adalah seluas 7023,1 m2.

Lutung Jawa, pelepasliaran, perilaku, rehabilitasi,
Trachypithecus auratus

BO-04
Keragaman musuh alami indigenous sebagai agen
pengendalian hayati wereng jagung Stenocranus
pacificus (Hemiptera: Delphacidae)



ABS MASY BIODIV INDON, Surakarta, 6 April 2018, hal. 1-286

Novri Nelly♥, My Syahrawati, Hasmiandy Hamid
Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat

Wereng jagung Stenocranus pacificus Kirkaldy
(Hemiptera: Delphacidae) adalah salah satu hama tanaman
jagung yang populasinya cukup tinggi di beberapa daerah
di Indonesia. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui musuh alami hama wereng jagung di
Sumatera Barat. Metode pengamatan yang dilakukan sesuai
dengan musuh alami yang akan diamati; predator dan
parasitoid diamati secara langsung yaitu dengan
menggunakan vaccum, sedangkan entomophatogen
diisolasi dari rizosfer sekitar perakaran dan dari bagian
tanaman jagung sebagai patogen endophit. Pengamatan
dilakukan pada pertanaman jagung monokultur (hanya
jagung), polikultur (jagung dengan sawit), replanting sawit
(lahan bekas pertanaman sawit dengan tanaman sawit yang
baru ditanam ulang). Hasil pengamatan ditemukan beragam
predator dan parasitoid yang merupakan musuh alami
wereng jagung, pada setiap lokasi dengan tingkat
keragaman yang berbeda. Hasil identifikasi Ordo yang
merupakan musuh alami adalah Hymenoptera, Coleoptera
dan Araneae. Hasil isolasi cendawan dari lokasi
pertanaman jagung ditemukan Metarizium anisopliae,
Beauveria bassiana dan Aspergillus sp. Keragaman dari
cendawan yang ditemukan juga dipengaruhi oleh kondisi
pertanaman jagung, yaitu polikultur, monokultur dan
replanting. Dapat disimpulkan bahwa wereng jagung S.
pacificus mempunyai musuh alami asli di lapangan yang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai agens
pengendalian hayati. Aplikasi agens hayati ini selanjutnya
dapat dengan introduksi ke pertanaman jagung, kemudian
juga augmentasi baik secara inundasi maupun inokulasi.

Musuh alami, pengendalian hayati, Stenocranus pacificus,
wereng jagung

BO-05
Habitat Nepenthes di Kebun Raya Sampit,
Kalimantan Tengah
Syamsul Hidayat♥, Dodo, Danang Wahyu Purnomo,
Hendra Helmanto, Ikar Supriyatna
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor
16003, Jawa Barat

Nepenthes spp. adalah tumbuhan yang dilindungi dan
dimasukkan dalam kategori least concern. Penelitian ini
bertujuan untuk menggali informasi habitat yang
mendukung keberadaan Nepenthes spp. di kawasan Kebun
Raya Sampit, Kalimantan Tengah. Tiga lokasi yang
berbeda (hutan gambut, hutan gelam, hutan/padang alang)
di kawasan ini dipilih untuk dibuat petak contoh
pengamatan. Di setiap lokasi dibuat tujuh petak sampling
secara acak, masing-masing berukuran 5 x 5 m2.
Ditemukan dua spesies Nepenthes yaitu Nepenthes
mirabilis dan Nepenthes gracilis. N. mirabilis ditemukan di

ketiga lokasi petak dengan jumlah yang hampir merata,
namun N. gracilis hanya ditemukan melimpah di hutan
gelam. Combretocarpus rotundatus adalah pohon di hutan
gambut yang paling banyak dirambati Nepenthes. Scleria
sumatrensis dan Stenochlaena palustris adalah dua spesies
tumbuhan semak yang selalu ditemukan di tiga lokasi petak
pengamatan, namun famili yang dominan adalah
Melastomataceae yang diwakili oleh Melastoma
malabathricum. Dengan menggunakan sofwar ImageJ,
diketahui tutupan canopy di hutan gelam hanya sekitar
10%. Sementara berdasarkan uji laboratorium, tanah di
hutan gelam lebih banyak fraksi debunya dan kandungan
C/N lebih tinggi dibandingkan hutan/padang alang-alang.
Dalam kasus ini Nepenthes ternyata lebih banyak
ditemukan di lahan terbuka namun kondisi tanah yang
cukup basah dan relatif lebih subur.

Habitat, Nepenthes, petak acak

BO-06
Indeks self-incompatibility, indeks cruden’s
outcrossing dan kemampuan reproduksi tiga
varian cendana pada berbagai raslahan di
Gunung Sewu, Jawa
Affan Kurniawan1,♥, Yeni W.N. Ratnaningrum2, Sapto
Indrioko3

1Bagian Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Jl.
Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
2 Laboratorium Teknologi Perbenihan, Fakultas Kehutanan, Universitas
Gadjah Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
3Laboratorium Pemuliaan Pohon, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah
Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Gagalnya program re-introduksi cendana (Santalum album
Linn.) di Indonesia terutama disebabkan rendahnya
viabilitas dan survival. Berdasarkan penelitian pendahuluan,
kegagalan reproduksi cendana disebabkan rendahnya basis
genetik, tingginya klonalitas dan fragmentasi, yang
mengakibatkan inbreeding dan penurunan heterozigositas.
Penelitian pada periode pembungaan April-September
2017 ini merupakan lanjutan penelitian terdahulu;
ditujukan untuk mengetahui penyebab kegagalan
reproduksi yang berhubungan dengan aspek mekanisme
genetis (self-incompatibility) dan barier perkawinan oleh
berbedanya struktur organ reproduksi. Penelitian bertujuan
untuk menjawab pertanyaan ilmiah (i) apakah perbedaan
struktur reproduksi mengakibatkan berbedanya sistem
perkawinan?; dan (ii) apakah perbedaan sistem perkawinan
mempengaruhi kemampuan reproduksi?. Pengukuran
dilakukan pada struktur reproduksi tiga varian bunga (Red
big flower, RBF; Red small flower, RSF; Yellow big flower,
YBF) di beberapa populasi yang mewakili zona lanskap di
Gunung Sewu. Sistem perkawinan diestimasi dengan
metode Index of Incompatibility (ISI) dan Cruden’s Out
Crossing Index (OCI). Penaksiran kemampuan reproduksi
dilakukan dengan menghitung nilai Pollination
Effectiveness, Reproductive Success, dan viabilitas benih.
Hasil menunjukkan bahwa ketiga varian memiliki nilai
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OCI > 3 sehingga dikategorikan outbreeding taxa. Varian
RBF dan YBF memiliki nilai OCI lebih tinggi dibanding
RSF. Pada populasi outcrossing dengan nilai ISI 0
(completely self-incompatible), seperti Bleberan dan
Nglanggeran, selfing gagal membentuk biji. Biji terbanyak
diperoleh dari persilangan intraspesifik (antar genotipe
berbeda dalam varian yang sama). Sebaliknya, populasi
klonal yang telah lama mengalami inbreeding, memiliki
nilai ISI sangat tinggi (3 hingga ∞), bersifat self-
compatible, dan mengalami perubahan sistem perkawinan
dari outcrossing menjadi inbreeding. Pada populasi klonal
seperti Petir dan Bejiharjo, selfing mampu menghasilkan
biji. Potensi reproduksi (nilai Pollination Effectiveness,
Reproductive Success dan viabilitas benih) berbeda nyata
antar populasi, namun tidak berbeda nyata antar varian.
Populasi yang cenderung selfing dan self-compatible,
seperti Bejiharjo dan Petir, memiliki potensi reproduksi dan
kualitas benih yang rendah.

Cruden’s Out Crossing Index, Gunung Sewu, Index of Self
Incompatibility, kemampuan reproduksi, varian bunga
cendana

BO-07
Pengaruh perbedaan struktur bunga tiga varian
cendana terhadap tingkat kunjungan dan
diversitas agen penyerbuk di populasi Bleberan,
Gunung Sewu, Jawa
Ahmad Naufal Fathin♥, Yeni W.N. Ratnaningrum,
Sapto Indrioko
1Bagian Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Jl.
Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
2Laboratorium Teknologi Perbenihan, Fakultas Kehutanan, Universitas
Gadjah Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
3Laboratorium Pemuliaan Pohon, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah
Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Cendana (Santalum album Linn.), salah satu jenis
tumbuhan langka dan bernilai ekonomi tinggi, merupakan
spesies asli di kepulauan Indonesia bagian tenggara, namun
saat ini terdapat raslahan di Gunung Sewu, bagian tengah
dari pulau Jawa. Penelitian terdahulu menemukan tiga
varian bunga (YBF, “yellow big flower”; RBF, “red big
flower”; dan RSF, “red small flower”) yang berbeda
struktur bunganya di Gunung Sewu. Pada penelitian ini,
dilakukan analisis lebih lanjut terhadap perbedaan struktur
bunga antar varian tersebut, serta konsekuensinya terhadap
diversitas dan tingkat kunjungan agen penyerbukan pada
periode pembungaan tahun 2016. Penelitian dilakukan pada
populasi Bleberan, salah satu populasi dengan keragaman
genetik tertinggi. Keragaman pengunjung bunga, tingkat
kunjungan dan perilaku penyerbukan diamati pada setiap
varian bunga. Dilakukan penghitungan terhadap parameter
pembungaan pada masing-masing varian bunga. Hasil
menunjukkan bahwa tingkat kunjungan agen penyerbukan
tidak berbeda nyata antar varian. Namun ada
kecenderungan bahwa preferensi pengunjung berhubungan
dengan perbedaan warna dan ukuran bagian-bagian bunga

antar varian. Kunjungan pada varian YBF didominasi oleh
Coleoptera dan Hemiptera, sedangkan RBF dan RSF
menerima lebih banyak kunjungan dari Hymenoptera.
Diptera dan Lepidoptera mengunjungi bunga kuning (YBF)
dan merah (RBF, RSF) dengan persentase yang sama.
Bunga RBF dan YBF, yang berukuran lebih besar,
menerima kunjungan lebih banyak dibanding RSF.
Efisiensi agen penyerbuk bervariasi menurut struktur
tubuh, kelimpahan dan perilaku pencarian makan.

Agen penyerbuk, bleberan, cendana, gunung sewu, varian

BO-08
Taksonomi Phyllanthus muriculatus
(Phyllantaceae) di Gunung Nglanggeran
Gunungkidul: Deskripsi morfologi dan
anatominya sebagai acuan identifikasi
Widodo
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Jl. Timoho No. 153, Sleman 55281, Yogyakarta

Ditemukan Phyllanthus muriculatus J.J.Sm. di Gunung
Nglanggeran, Gunungkidul, Yogyakarta. Specimen
ditemukan merata di kawasan ini. Identifikasi didasarkan
pada literatur dan spesimen herbarium. Penelitian
menggunakan metode eksplorasi dan kunjungan periodik,
pengamatan morfologi dan anatomi, koleksi specimen.
Phyllanthus muriculatus tercantum dalam Buku Flora of
Java (1965) tetapi keberadaan dan informasi mengenai
tumbuhan ini di di internet sangat sedikit. P. muriculatus
merupakan tumbuhan perdu berkayu. Ciri khas P.
muriculatus ditunjukkan oleh struktur bunga dan buah
disamping struktur vegetatif lainnya. Tulisan ini
memaparkan ciri-ciri spesifik P. muriculatus yang telah
ditemukan.

Gunung Nglanggeran, Phyllanthaceae, Phyllanthus
muriculatus

BO-09
Typology of nature shade tree species based on
interspecific association for Merbau Plantation
Forest Scheme in Papua
Elieser Viktor Sirami1,♥, Djoko Marsono2, Ronggo
Sadono2, Muhammad Ali Imron2

1Program Doktor Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas
Gadjah Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
2Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Jl. Agro No.1,
Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Association degrees among merbau (Intsia bijuga (Colebr.)
O.K) species and neighbor trees are one of the fundamental
indicators in determining shade tree towards merbau
seedlings in conjunction with the state of population
structure. The neighbor tree structure population is a
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complemented association factor as a capacity indicator of
adaptation from each shade tree. Due to the seedlings of
merbau is semi-tolerant then the availability of data
concerning the species of shade tree is pivotal for better
preservation of merbau through a schema of plantation
forest. This study aims to identify species of shade tree
species toward seedling of merbau species for the schema
of its plantation forest development in Papua. Systematic
line with hypothetical plot and centered tree sampling were
applied for samples collection. Dice index used to
determine degree of associations, Spearman correlations,
and simple way to discern groups of ecology based on the
same characteristic of tree habitat. As many as 15 neighbor
trees were identified as shade tree for seedlings of merbau.
Pometia coriacea, Lepiniopsis ternatensi, Spathiostemon
javensis, Palaquium amboinensis and Pimelodendron
amboinicum were revealed as the primary shade tree
species. On the other hand, Haplolobus lanceolatus,
Haplolobus celebicus, Horsfieldia laevigata, Horsfieldia
irya, Prunus arborea, Sterculia macrophylla, Dysoxylum
mollissimum, Adina multifolia, and Streblus elongatus were
pointed out as the alternative and complemented shade tree
species. The primary host species possessed the main
function for rendering shade toward younger merbau in the
plantation area. While, other alternative hosts were
intended for increasing soil nutrients’ availability and
optimizing microclimate surround younger merbau. A set
of appropriate plantation scale, thinning out, and pruning
was expected to maximize a function of hosted trees to
support the growth of a new plant of merbau’s seedling.

Association, Gunung Meja, merbau, shade tree, Papua

BO-10
Moleculer detection Gen 18s RNA putatif on
Trichodina spp. which influence gourami larvae
(Osphronemus gouramy) in Purbalingga, Central
Java
Rokhmani♥, Lilis Mulyani, Daniel Joko Wahyono
Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman. Jl. dr. Suparno No. 63,
Purwokerto, Banyumas 53122, Jawa Tengah

Trichodina spp. are ectoparasitic pathogens of ciliata group
that commonly infect both freshwater and marine fish,
including gourami fish (Osphronemus gouramy Lacepede).
As a result of infection of Trichodina spp. this will lead to
inhibition of fish growth and decreased fish production,
resulting in low fish selling value. The rate of occurrence
of Trichodina spp. that infects gourami can reach 100%.
Research has been conducted to determine which one
Trichodina spp. Protozoa that infects the gourami seeds of
BBI (Fish Seed Center) Kutasari, Purbalingga, Central
Jawa following detection of 18S RNA gene. Gene
detection method used in this research is Polymerase Chain
Reaction (PCR) is a technique of DNA synthesis and
amplification in vitro. This research is done following these
methods: (i) sampling of gourami fish with purposive

sampling which obtained from BBI Kutasari Purbalingga,
(ii) isolation of Trichodina spp., (iii). Preparation of
Trichodina spp. sample and its identification, and (iv).
Molecular character observation following detection of 18S
rRNA gene. This study obtained 10% percentage of
detection of 18S rRNA genes of the species of Trichodina
paraheterodentata that infect on the gourami fish of
Purbalingga. The percentage rate of detection of these
genes is low when compared with the results of the
detection of 18S rRNA T. paraheterodentata gene that
infects gourami fish in Purbalingga.

Gen 18s RNA, gurami fish, Trichodina paraheterodentata

BO-11
Prevalence and abundance of Vorticella sp. on the
mangrove crab (Scylla serrata) landed at Sleko
Fish Auction, Cilacap, Central Java
Anis Khotimah, Rokhmani♥, Edy Riwidharso
Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman. Jl. dr. Suparno No. 63,
Purwokerto, Banyumas 53122, Jawa Tengah

Vorticella sp. is ectoparasites that attack aquatic organisms,
such as fish, shrimp, and crabs. Vorticella sp. causing
decreased appetite, movement disorders, larval molting
process, stress and even death on the host. Deaths from
Vorticella sp. can cause the decline of mangrove crab
population in water. One of the potential marine waters in
Indonesia is Cilacap waters area, Central Java. In Cilacap
waters area, there are mangrove ecosystems Segara Anakan
which is a shelter and source of feed for aquatic organisms,
including mangrove crabs. Mud crab (Scylla serrata
(Forsskål, 1775) has high economic value, both in domestic
and international market. Mangrove crab is one of fishery
commodities that live in coastal waters, especially in
mangrove forests. This study aims to determine the
prevalence of crabs infected with Vorticella sp. as well as
the abundance of Vorticella sp. on mangrove crabs landed
on the TPI Sleko fish auction, Cilacap. The research
method used is survey method with purposive sampling
technique. Samples were taken as much as 10% of the
number of mangrove crabs that are landing on the TPI
Sleko. Results of research conducted on carapace, gill, foot,
foot, and claws. The prevalence of mangrove crabs is
categorized frequently, while the abundance of Vorticella
sp. including in very rare categories. Vorticella sp. found in
gill organs.

Abundance, Cilacap, mangrove crab, prevalence, Vorticella

BO-12
Tumbuhan asing invasif di areal Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Sorong,
Papua Barat
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Sarah Yuliana♥, Krisma Lekitoo
Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Manokwari. Jl. Inamberi, Susweni, Manokwari 98313, Papua Barat

Salah satu ancaman serius terhadap kawasan hutan adalah
adanya invasi tumbuhan asing yang seringkali
mempengaruhi kondisi keanekaragaman hayati, serta
proses dan fungsi alami. Pengelolaan hutan dalam bentuk
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) khususnya KPH
Lindung perlu pula mempertimbangkan invasi tumbuhan
asing tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk
mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan asing invasif yang
menyebar di kawasan KPHL Kota Sorong Papua Barat.
Survei lapangan dengan metode penjelajahan diikuti
dengan observasi dan identifikasi jenis dilaksanakan dalam
penelitian ini untuk mengumpulkan dan menyusun daftar
jenis asing invasif yang dijumpai. Hasil penelitian
menunjukkan adanya 23 jenis tumbuhan asing dari 12
famili, yang berpotensi invasif serta menyebar di tepi-tepi
kawasan dan jalan-jalan dalam KPHL Kota Sorong. Jenis-
jenis tumbuhan asing invasif tersebut terdiri dari beragam
kelompok habitus seperti semak, rumput, teki, perdu, liana,
dan pohon. Dari jenis-jenis yang dijumpai, terdapat
sedikitnya 5 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu
Spathodea campanulata P.Beauv., Merremia peltata (L.)
Merrill, Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.,
Lantana cammara L., dan Mikania micrantha H.B.K.
Jenis-jenis tersebut telah diketahui sebagai jenis asing
invasif (Invasive Alien Species-IAS) yang sangat
berpotensi merusak jenis-jenis asli dan keanekaragaman
hayati, menyebabkan degradasi ekosistem dan hilangnya
habitat pada tingkat nasional maupun global

KPHL Kota Sorong, tumbuhan asing invasif

BO-13
Antifertilitas berbasis Pinang Yaki (Areca
vestiaria) sebagai palma endemik Sulawesi
Herny E.I.Simbala1,♥, Edwin De Queljoe1, Fatimawali2

1Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sam
Ratulangi. Jl. Kampus Bahu, Kleak, Malalayang, Manado 95115,
Sulawesi Utara
2Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi. Jl. Kampus Bahu,
Kleak, Malalayang, Manado 95115, Sulawesi Utara

Penelitian ini merupakan kelanjutan eksplorasi dalam
upaya mencari bahan kontrasepsi pria yang bersumber dari
alam. Hasil penelitian sebelumnya di Sulawesi Utara
ditemukan sekitar 30 jenis tumbuhan yang digunakan
masyarakat sebagai antifertlitas, salah satu diantaranya
adalah pinang yaki (Areca vestiaria Giseke) yang dipakai
oleh Suku Bogani di Kabupaten Bolaang Mongondow,
Sulawesi Utara. Pinang yaki merupakan salah satu palma
endemik Sulawesi, yang unik dan langka. Tumbuh di
kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
Biji bulat, berwarna kuning sampai merah, daging berserat
dan berbiji satu. Biji pinang yaki digunakan oleh masyarakat
setempat sebagai obat cacing, diabetes dan sebagai alat

kontrasepsi pria. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
memberi peluang bagi peneliti untuk melakukan terobosan
guna menemukan metode baru KB Pria yang aman, efektif,
reversibel dan tanpa efek samping yang berarti bagi
kesehatan pemakainya, terutama potensi seks dan libido.
Metode KB pria yang dikembangkan WHO antara lain
difokuskan pada alat kontrasepsi dengan memanfaatkan
obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Penelitian ini
adalah produk perjalanan panjang riset yang dilaksanakan
sejak tahun 2004-2015. Uji toksisitas menunjukkan bahwa
hasil analisis LC50 (Lethal Conentration 50) berada pada
nilai LC50 sebesar 334.98810 ppm. Uji preklinik efek
ekstrak pinang yaki terhadap kwalitas spermatozoa tikus
putih jantan menunjukkan bahwa pemberian ekstrak biji
pinang yaki pada tikus jantan menurunkan jumlah
spermatozoa, motilitas, serta mempengaruhi bentuk normal
spermatozoa tetapi tidak berpengaruh terhadap berat badan
dan berat testis tikus jantan strain Spraque-Dawley (SD).
Uji mikrobiologi tentang pengaruh penghambatan ekstrak
metanol pinang yaki terhadap bakteri Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus
menunjukkan adanya efek anti mikroba. Uji patologi
anatomi dan patologi klinik terhadap pengaruh ekstrak
metanol pinang yaki menunjukkan senyawa tersebut aman.

Antifertilitas, palma endemik, pinang yaki, Sulawesi

BO-14
Peran biodiversitas dalam pemuliaan tanaman
kehutanan: Studi kasus pada pengembangan
varietas baru Acacia hibrid (Acacia mangium x
Acacia auriculiformis)
Sri Sunarti
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan. Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purwobinangun,
Pakem, Sleman 55582, Yogyakarta

Keanekaragaman hayati hutan tropis Indonesia merupakan
yang terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo
dengan 300.000 jenis tumbuhan dan 55% diantaranya
merupakan jenis endemik. Salah satu jenis tumbuhan
dengan kayu bernilai ekonomi tinggi adalah Acacia
mangium Willd. dan Acacia auriculiformis A.Cunn. ex
Benth. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta
sejak tahun 1993 telah meneliti kedua jenis Acacia
tersebut. Dalam rangka meningkatkan keanekaragam
hayati, produktivitas dan kualitas kayu serta ketahanan
terhadap hama/penyakit, dilakukan perakitan varietas baru
Acacia melalui hibridisasi secara alami dan buatan.
Hibridisasi alami dilakukan dengan membangun kebun
benih hibrid (hybridizing seed orchard) dan secara buatan
dilakukan dengan penyerbukan terkendali di kebun
persilangan (breeding garden). Dari hibridisasi tersebut
telah dihasilkan dua ratusan varietas baru hibrid Acacia
dengan ciri-ciri morfologi yang bervariasi dan telah diuji di
Sumatera dan Jawa Tengah dengan jenis tapak yang
berbeda. Beberapa di antaranya merupakan hibrid superior
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dengan keunggulan berbatang lurus dan bulat dengan
percabangan lebih ringan serta peningkatan produktivitas
sebesar 17% dibandingkan dengan tetuanya. Selain itu
sifat-sifat kayu berupa berat jenis, wood consumption,
kandungan selulosa juga lebih baik dibandingkan dengan
tetuanya, yaitu berturut-turut sebesar 402,1 kg/m3, 3,52
m3/ton dan 59,9%. Penanda morfologi hibrid juga telah
dikuasai dengan tingkat akurasi sebesar 97% dibandingkan
penanda molekular SCAR. Dengan metode co-
improvement, perakitan varietas akan terus dilakukan
dengan induk-induk terseleksi dari generasi yang lebih baik

Hibridisasi, kebun benih hibrid, kebun persilangan,
keanekaragaman hayati, pemuliaan tanaman

BO-15
Mengenal sesendok (Endospermum malaccense)
sebagai bahan baku industri
Syofia Rahmayanti
Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok. Jl. Raya
Bangkinang-Kuok Km 9, Kotak Pos 4/BKN Bangkinang, Kampar 28401,
Riau

Sesendok (Endospermum malaccense Benn. & Muell. Arg)
merupakan salah satu jenis pohon lokal (native species)
yang tumbuh di lahan mineral. Sesendok merupakan
species pionir yang dapat tumbuh pada berbagai tingkat
kesuburan tanah. Sebagai bahan baku industri kayu
sesendok mempunyai serat yang sangat panjang sehingga
cocok digunakan untuk berbagai kegunaan kayu yang
berbasis serat seperti pulp dan kertas. Untuk
mengembangkan jenis sesendok sebagai hutan tanaman
untuk kayu industri perlu pengenalan silvikultur dan
budidayanya. Pengumpulan data-data dilakukan dengan
metode survey, statistik, dan kajian pada hasil-hasil
penelitian sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang sifat
silvik dan teknik budidaya, meliputi potensi, penyebaran
dan kegunaan, fenologi, tipe buah, penanganan benih,
perkecambahan, pembibitan dan penanaman. Di areal
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak,
Riau, populasi pohon induk sesendok >20 pohon per ha,
dengan rata-rata tinggi 20 m, dan rata-rata diameter > 30
cm. Teknik pembibitan sesendok tidak memerlukan
perlakuan khusus, sehingga perbanyakan generatif mudah
dilakukan. Penanaman sesendok dengan jarak tanam 3m x
3m dapat dilakukan untuk berbagai tujuan. Tulisan ini
diharapkan menjadi informasi bagi berbagai pihak untuk
pengembangan hutan tanaman sesendok sebagai kayu
industri.

Endospermum malaccense, industri, pohon lokal, pionir,
sesendok, silvikultur

BO-16
Asosiasi vegetasi tanaman rambatan ketak
(Lygodium circinatum) pada tapak alami di Pulau
Lombok, Nusa Tenggara Barat
Endah Wahyuningsih1,♥, Eny Faridah2, Budiadi2, Atus
Syahbudin2

1Program Doktor Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas
Gadjah Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
2Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Jl. Agro No.1,
Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Ketak (Lygodium circinatum (Burm.) Sw.) merupakan
tumbuhan paku yang memproduksi hasil hutan bukan kayu
(HHBK) berupa sulur, yang bernilai penting karena
menjadi bahan baku kerajinan anyaman di Pulau Lombok,
Nusa Tenggara Barat. Selama pertumbuhannya, ketak
memerlukan tanaman lain sebagai tempat merambat bagi
sulurnya. Jenis tanaman rambatan penting pula guna
pertumbuhan dan produktivitas ketak. Semua informasi
tersebut sangat diperlukan untuk menyusun strategi
pengembangan budidaya ketak. Penelitian ini bertujuan
mengidentifikasi jenis-jenis tanaman rambatan ketak,
asosiasi vegetasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan
dan produktivitas ketak. Metode penelitian purposive
sistematic sampling dengan teknik survei. Sampling
berdasarkan 3 ketinggian tempat yaitu 0-249, 250-499 dan
500-750 m dpl. Setiap ketinggian di buat 10 petak ukur
berukuran 20 m x 20 m. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat 29 jenis tanaman rambatan sulur ketak dari
23 famili. Jenis tanaman rambatan berbeda-beda menurut
ketinggiannya. Pada ketinggian 0-250 m dpl., tanaman
rambatannya adalah aren (Arenga pinnata), ceruring
(Lansium domesticum) dan liana; pada ketinggian 250-500
m dpl. tercatat waru (Hibiscus tiliaceus), kumbi
(Tabernaemontana sp.) dan gaharu (Gyrinops verstegii).
Adapun ketinggian 500-750 m dpl., ketak merambat pada
tanaman kopi robusta (Coffea canephora Pierre ex A
Froehner), aren (Arenga pinnata) dan liana. Hubungan
antar dua jenis dalam asosiasi vegetasi (C) diketahui bahwa
ketinggian 0-250 m dpl.: aren dan ceruring = 0.38, aren dan
liana =-0,67, serta ketinggian 250-500 m dpl.: waru dan
kumbi = 0,52, waru dan gaharu = 0,05, serta ketinggian
500-750 m dpl.: kopi dan aren = 0,17, kopi dan liana =
0,29. Jenis tanaman rambatan yang memiliki hubungan
negatif adalah aren dan liana sedangkan jenis lainnya
memiliki hubungan antar keduanya bernilai positif.

Asosiasi vegetasi, jenis tanaman rambatan, ketak, Lygodium
circinatum, sulur, ketinggian

BO-17
Analisis komposisi dan keanekaragaman
tumbuhan pada tapak alami ketak (Lygodium
circinatum) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara
Barat
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Endah Wahyuningsih1,♥, Eny Faridah2, Budiadi2, Atus
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Pertumbuhan ketak (Lygodium circinatum (Burm.) Sw.)
sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.
Diketahui pada pertumbuhannya, ketak membutuhkan
tanaman lain sebagai rambatannya, sehingga informasi
tentang keanekaragaman jenis tumbuhan yang terdapat di
habitat alaminya sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui komposisi dan keanekaragam jenis pada
tapak alami ketak. Metode penelitian purposive sistematic
sampling dengan teknik survei. Pengambilan sampel
dilakukan pada 3 ketinggian tempat, yaitu 0-249, 250-499
dan 500-750 m dpl. Setiap ketinggian di buat 10 petak ukur
berukuran 20 m x 20 m, kemudian dilakukan analisis
vegetasi untuk mengetahui komposisi dan keanekaragaman
vegetasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompsisi
pada tingkat semai pada setiap ketinggian terdapat 15 jenis
dalam 11 famili; dan 13 jenis dalam 11 famili serta 8 jenis
dalam 6 famili. Sedangkan pada tingkatan pohon pada
setiap ketinggian terdapat 15 jenis dalam 10 famili dan 17
jenis dalam 14, serta 9 jenis dalam 8 famili.
Keanekaragaman pada tingkatan semai pada setiap
ketinggian diketahui bahwa tingkat keragaman adalah
sedang, tingkat kekayaan jenis adalah sedang, hanya pada
ketinggian 500-750 m dpl adalah rendah, dan tingkat
kemerataan jenis adalah stabil. Sedangkan pada tingkatan
pohon pada setiap ketinggian menunujukan bahwa tingkat
keragaman adalah sedang, tingkat kekayaan jenis adalah
sedang, hanya pada ketinggian 500-750 m dpl tingkat
kekayaan adalah rendah, dan tingkat kemerataan adalah
stabil.

Analisis vegetasi, faktor lingkungan, keanekaragaman
tumbuhan, ketinggian, ketak, Lygodium circinatum

BO-18
Isolasi khamir fermentatif etanol dari bagas
Nurjannah1,♥, Langkah Sembiring2, Rina S.
Kasiamdari2, Vita T. Rosyida3, Ema Damayanti3
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Yogyakarta

Bagas merupakan biomassa dengan kandungan karbohidrat
tinggi yang dapat dijadikan sebagai bahan baku fermentasi
dan sumber isolat khamir fermentatif. Fermentasi bioetanol
menggunakan isolat khamir yang berasal dari bagas dapat
meningkatkan kualitas bioetanol yang dihasilkan. Tujuan
penelitian ini ialah untuk mendapatkan isolat khamir yang
memiliki kemampuan fermentasi ethanol dari bagas.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Khamir diisolasi
dari bagas menggunakan medium Chloramphenicol Yeast
Glucose (CYG) Agar dan dihitung kelimpahannya dengan
metode Total Plate Count (TPC) . Khamir yang memiliki
kemampuan fermentasi etanol di skrining melalui
pengamatan perubahan warna, pH dan akumulasi gas CO2
pada media fermentasi. Kemampuan fermentasi isolat hasil
skrining diketahui melalui pengukuran konsentrasi etanol
menggunakan metode spektrofotometri. Berdasarkan hasil
penelitian ini diperoleh 30 isolat khamir yang memiliki
kemampuan fermentasi etanol dengan kisaran konsentrasi
0,629-0,926%, isolat 1i2p menghasilkan etanol dengan
konsentrasi tertinggi yaitu 0,926%. Isolat khamir yang
berasal dari bagas memiliki kemampuan fermentasi etanol,
sehingga isolat tersebut dapat dimanfaatkan dalam produksi
bioetanol.

Bagas, etanol, fermentasi, khamir

BO-19
Model kombinasi jenis tanaman inang terhadap
karakteristik morfologi bibit cendana (Santalum
album)
Lenny M. Mooy1,♥, Muhamad Kasim2, Heny M. Sine1

1Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Jl. Prof. Herman Johanes, Lasiana,
Kelapa Lima, Kupang 85228, Nusa Tenggara Timur
2Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana. Jl. Adisucipto Penfui,
Kupang 85148, Nusa Tenggara Timur

Cendana (Santalum album Linn.) merupakan tumbuhan
hemiparasit yang memiliki kemampuan untuk memperoleh
nutrisi dan air dengan jalan mengambilnya dari tumbuhan
lain. Perolehan ini dilakukan dengan cara mengembangkan
strateginya melalui modifikasi perakarannya hingga
membentuk houstorium ketika terjadi kontak dengan
tumbuhan lainnya. Kontak yang terjadi membentuk suatu
hubungan antara cendana dengan tumbuhan inangnya baik
secara anatomis, morfologis maupun fisiologis, akibatnya
aliran air dan nutrisi dari tumbuhan inang ke parasit dapat
berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh model kombinasi jenis tanaman inang terhadap
karakteristik morfologi bibit cendana. Penelitian dilakukan
di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung dari
bulan April sampai Oktober 2016. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Dasar Acak Kelompok (RAK)
faktor tunggal. Faktor yang di coba adalah kombinasi jenis
tanaman inang (M) yang terdiri dari 8 taraf, yaitu: m1=
Alternanthera (krokot) + Muntingia calabura (kersen)
sama-sama tidak dipotong hingga ahkir penelitian, m2=
Alternanthera dipotong + M. calabura tidak dipotong
hingga ahkir penelitian, m3= Alternanthera tidak dipotong
hingga ahkir penelitian + M. calabura dipotong, m4=
Alternanthera + M. calabura sama-sama dipotong, m5=
Erythrina variegata + M. calabura sama-sama tidak
dipotong hingga ahkir penelitian, m6= E. variegata
dipotong + M. calabura tidak dipotong hingga ahkir
penelitian, m7= E. variegata tidak dipotong hingga ahkir
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penelitian + M. calabura dipotong, m8= E. variegata + M.
calabura sama-sama dipotong. Hasil penelitian
menunjukkan model kombinasi E. variegata (chiken
dadap) dipotong + M. calabura (kersen) tidak dipotong
hingga ahkir penelitian dapat meningkatkan jumlah
houstorium (50.67 houstorium), jumlah daun (47,67 helai)
dan bobot kering oven (5,25 g). Model kombinasi
Alternanthera tetap hingga ahkir penelitian + M. calabura
dipotong pada pangkal batang dapat meningkatkan tinggi
bibit (48,10 cm) dan diameter batang (2,83 cm).

Cendana, kombinasi inang, model, morfologi

BO-20
Keragaman empat varietas sorgum lahan pesisir
pada pemberian kombinasi pupuk kandang dan
mikoriza
Puji Harsono♥, Rossy Dwinda, Enggar Apriyanto
Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Jl. W.R. Supratman, Kota
Bengkulu 38371A, Bengkulu

Penelititan ini bertujuan untuk mengetahui keragaman
pertumbuhan dan hasil dari empat varietas sorgum akibat
aplikasi kombinasi pupuk kandang dan mikoriza di lahan
pesisir. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli
2017 di Desa Kandang Mas, pesisir Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan rancangan
acak kelompok lengkap (RAKL) faktorial dua faktor yaitu
empat varietas sorgum sebagai faktor pertama, faktor kedua
adalah kombinasi pupuk kandang dan mikoriza dengan 3
kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas
numbu memiliki pertumbuhan dan hasil lebih tinggi di
lahan pesisir, dimana bobot basah pertanaman varietas
Numbu lebih tinggi dari varietas Kawali, B100 dan
Samurai. Kombinasi pupuk kandang 10 ton.ha-1 + mikoriza
10 g per tanaman menghasilkan pertumbuhan dan hasil
yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi lainnya.
Interaksi antara varietas sorgum dengan kombinasi pupuk
kandang dan mikoriza mempengaruhi keragaman tanaman
yakni tinggi tanaman, diameter batang, berat kering
pertanaman dan kadar gula sorgum. Varietas Numbu
dengan aplikasi pupuk kandang 10 ton.ha-1 + mikoriza 10 g
per tanaman pertumbuhan dan hasil terbaik

Lahan pesisir, mikoriza, sorgum

BO-21
Fitoplankton berpotensi “bloom maker” dan
keterkaitannya dengan karakteristik oseanografi
dan iklim di Teluk Jakarta
Tumpak Sidabutar1,♥, Endang S. Srimariana2
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Fenomena “algal bloom” (harmful algal bloom/HABs)
merupakan kejadian alami dimana jenis fitoplankton
tertentu jumlah populasinya sangat padat jauh melampaui
kelimpahan yang normal. Fenomena ini semakin
meningkat baik frekuensi dan distribusinya di perairan
Teluk Jakarta dan menimbulkan kerugian bagi perikanan,
kerusakan ekosistem perairan, kematian massal ikan-ikan,
dan merusak nilai estetika perairan. Sehubungan dengan
kejadian ini dilakukan penelitian untuk mempelajari jenis-
jenis fitoplankton yang potensial menyebabkan “algal
bloom” di perairan ini serta keterkaitannya dengan
parameter oseanografi dan iklim. Penelitian ini dilakukan
pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 dan 2015.
Koleksi sample fitoplankton dilakukan dengan “plankton
net” ukuran pori 20 mikrometer yang diaplikasikan sampai
kedalaman 5-10 m pada sejumlah stasiun yang ditentukan.
Sampel biomas fitoplankton dimasukkan dalam botol
sampel serta diberi formalin (pH dinetralkan dengan
borax), hingga konsentrasi akhir mencapai sekitar 2-4%.
Pengukuran parameter suhu, salinitas dilakukan
menggunakan CTD Model SBE 603 dengan datanya
direkam. Pengeluaran data profile suhu dll, menggunakan
packet program Term19 dan konversinya menggunakan
program DATCNV serta untuk konversi terhadap
kedalaman dengan menggunakan program BINAVG (Sea-
Bird Electronics, Inc 1998). Parameter kimia hara yang
dianalisis dalam penelitian ini meliputi nitrat, fosfat dan
silikat. Contoh air laut untuk analisis diambil sebanyak 1
liter dengan menggunakan botol Nansen pada kedalaman 0
m atau permukaan. Dari hasil penelitian diidentifikasi
sebanyak 13 jenis fitoplankton yang berpotensi sebagai
“bloom maker” diantaranya Chaetoceros, Leptocylindrus,
Nitzschia, Skeletonema, Thalassiosira, Thalassiotrix,
Navicula, Asterionella, Ceratium, Alexandrium, Noctiluca,
Gymnodinium dan Protoperidinium. Rata-rata kelimpahan
fitoplankton selama penelitian berkisar dari 20.20x106
hingga 20.61x108 sel.m-3. Fenomena ini memiliki
keterkaitan yang kuat dengan eutrofikasi perairan, dimana
nitrogen merupakan pemicu dan fosfat sebagai pembatas.
Tingginya rasio N/P diduga sebagai faktor pemicu kejadian
“algal bloom”. Beberapa karakteristik parameter
oseanografi dan iklim diketahui turut memegang peranan
penting dalam kejadian-kejadian fenomena HABs di Teluk
Jakarta.

Algal bloom, bloom maker, faktor pemicu fitoplankton,
HABs

BO-22
Jenis gulma pada model agroforestry tanaman
cendana-jagung-hortikultura
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Cendana (Santalum album Linn.) merupakan salah satu
tanaman kehutanan andalan Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Pertumbuhannya selalu memerlukan tanaman
inang, baik di pembibitan ataupun di lapangan. Untuk itu,
model agroforestri menjadi salah satu solusi guna
pengembangan cendana di NTT. Pemanfaatan tanaman
tumpang sari semusim pada pola agroforestri cendana
bertujuan untuk mencari jenis inang terbaik di lapangan
yang mampu mengoptimalkan pertumbuhan cendana.
Kompetisi dengan gulma merupakan permasalahan yang
dihadapi oleh cendana dan tanaman semusim dalam pola
agroforestri. Hal ini mengakibatkan penurunan kuantitas
maupun kualitas produksi. Tumpangsari diharapkan dapat
mengendalikan gulma secara kultur teknis karena
menciptakan keseimbangan ekologis. Pengembangan
sistem tumpangsari pada tanaman cendana dan semusim,
pada dasarnya mengkombinasikan antara tanaman yang
memiliki interaksi yang menguntungkan bagi cendana dan
tanaman semusim. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui jenis-jenis gulma yang terdapat dalam model
agroforestri tanaman cendana-jagung dan hortikultura.
Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial dengan
rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok yang terdiri
dari dua faktor. Sebagai faktor yang dicobakan adalah
faktor tumpang sari jagung dan tanaman semusim (T) dan
model agroforestri (M). Faktor pertama menggunakan
tanaman jagung dan semusim (T) yang terdiri dari 3 taraf,
yaitu: jagung dan kangkung (T1), jagung dan timun (T2),
dan jagung dan bawang merah (T3). Faktor kedua adalah
model agroforestri (M) yang terdiri dari 2 taraf, yakni:
model selang seling (M1) dan model bingkai (M2). Dengan
demikian terdapat (2x3)=6 kombinasi. Masing-masing
kombinasi diulang 3 kali, sehingga terdapat (6x3)=18
satuan percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan jenis gulma pada model agroforestri
tanaman cendana-jagung-hortikultura. Jenis gulma yang
dijumpai adalah teki (Cyperus rotundus), golongan berdaun
lebar (Synedrella madiflora, Amaranthus spinosus,
Ageratum conyzoides, Physalis longifolia, dan Galinsoga
ciliata), serta golongan rumput (Digitaria sanguinalis,
Cynodon dactylon, dan Eleusine indica).

Agroforestri, cendana, jagung, jenis gulma, hortikultura

BO-23
Komposisi jenis tumbuhan hutan kota di
Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
Ika Putri Amianti, Septiana Jaya Mustika, Dwi
Tyaningsih Adriyanti, Adriana, Atus Syahbudin♥

Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Jl. Agro No.1,
Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur,
komposisi serta keanekaragaman spesies tumbuhan pada
Hutan Kota Kabupaten Trenggalek, yang diharapkan dapat
menjadi informasi dasar dalam mencapai visi Hutan Kota
Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur sebagai kawasan
konservasi ekologi, pembelajaran lingkungan dan rekreasi

keluarga. Pengambilan data pada tingkat pohon dan tiang
dilakukan pada luas kawasan 40 ha menggunakan metode
nested plot, sedangkan pada tingkat semai dan tumbuhan
bawah difokuskan pada 10 ha zona pengembangan flora
yang telah ditetapkan, menggunakan plot transek dengan
stratified systematic sampling yang mempertimbangkan
setiap zona sebagai sub populasi. Identifikasi tumbuhan,
analisis Indeks Nilai Penting (INP), dan Indeks
Keanekaragaman Shannon-Wiener (Hꞌ) dilakukan pada
tumbuhan yang dijumpai pada total 75 plot. Komposisi
tumbuhan pada tingkat pohon, tiang, semai dan tumbuhan
bawah terdiri dari 56 jenis dalam 25 famili. Analisis INP
menunjukkan pada tingkat pohon didominasi jenis
Swietenia macrophylla, pada tingkat tiang Enterolobium
cyclocarpum, pada tingkat semai Dalbergia latifolia, dan
Eupatorium odoratum pada tumbuhan bawah. Nilai Hꞌ
untuk semua tingkat pertumbuhan termasuk dalam kategori
sedang dengan nilai tertinggi pada tumbuhan bawah
sebesar 2,75. Stratifikasi tumbuhan pada tingkat pohon
termasuk dalam stratum B dan C, tingkat tiang dalam
stratum C, sedangkan semai dan tumbuhan bawah dalam
stratum D dan E.

Hutan kota, komposisi jenis, struktur tegakan

BO-24
Mentaok (Wrightia javanica): Jenis pohon asli
Kesultanan Mataram Islam yang masih tersisa di
Kota Gede, Yogyakarta
Atus Syahbudin♥, Anis Lestari
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55281, Yogyakarta

Sekitar tahun 1577, Panembahan Senopati membuka hutan
seluas ±200 ha yang dikenal sebagai Alas Mentaok sebagai
awal mula peradaban Kasultanan Mataram Islam di Pulau
Jawa bagian tengah. Saat ini bekas Alas Mentaok
diperkirakan berada di Kecamatan Kotagede, Kota
Yogyakarta dan sekitarnya. Selain penyerbuan VOC di
Batavia, masterpiece Kasultanan Mataram Islam
dimungkinkan dapat berupa tata kelola batas hutan, budaya
pemanfaatan vegetasi di dalam hutan, dan jenis-jenis
vegetasi asli (endemic species) yang dilestarikan. Salah
satunya adalah mentaok (Wrightia spp.). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sisa-sisa keberadaan pohon
mentaok dan variasi morfologinya. Data lokasi dan
spesimen herbarium dikumpulkan dengan menjelajahi
seluruh wilayah Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,
mulai November 2017 hingga Januari 2018. Penelitian ini
hanya menemukan 8 pohon mentaok dengan tinggi rata-
rata 8 m dan diameter rata-rata 90,7 cm. Perbedaan
morfologi dijumpai pada keberadaan bulu pada permukaan
helaian daun. Kesemuanya merupakan Wrightia javanica
A.DC. atau Wrightia pubescens R.Br. Selanjutnya, demi
melestarikan pohon endemik ini, Pemerintah Kota
Yogyakarta seyogyanya merekonstruksi alas mentaok, baik
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batas hutan, keanekaragaman jenis, maupun etnobotaninya
guna pelestarian vegetasi asli bernilai sejarah,
pengembangan pariwisata berbasis alam (ecotourism) dan
pemberdayaan nilai budaya. Hal ini mengingat Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pusat
kebudayaan berkat eksistensi Keraton Yogyakarta, sumbu
filosofi, sistem nilai, bangunan cagar budaya, dan kegiatan
budaya yang masih terus dipelihara hingga saat ini.

Mentaok, Mataram Islam, pohon asli, Wrightia javanica

BO-25
Eksplorasi cendawan endofit dan potensinya
untuk pengendalian Phytophthora palmivora
penyebab penyakit busuk buah kakao
Yennyliswarni♥, Nurbailis, Munzir Busniah
Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat

Pemanfaatan cendawan endofit dalam pengendalian
penyakit busuk buah kakao perlu dilakukan karena
mempunyai potensi yang sangat besar. Eksplorasi
cendawan endofit sangat penting untuk menemukan
cendawan yang potensial untuk mengendalikan
Phytophthora palmivora Butler. Tujuan penelitian adalah
untuk mendapatkan jenis cendawan endofit yang berpotensi
digunakan sebagai agens biokontrol untuk mengendalikan
penyakit busuk buah pada kakao yang disebabkan oleh P.
palmivora. Ekplorasi dilakukan dengan mengisolasi
cendawan endofit dari buah kakao kemudian diperbanyak
dan dilakukan uji antagonis terhadap jamur P. palmivora.
Hasil uji antagonis dari 47 isolat cendawan endofit dengan
menggunakan metode biakan ganda menunjukkan bahwa
hanya ada 8 isolat yang mampu menghambat
perkembangan cendawan patogen P. palmivora dengan
daya hambat lebih dari 30%, tujuh isolat cendawan endofit
memiliki daya hambat 15-30% dan 32 isolat memiliki daya
hambat kurang dari 15%. Isolat B124 dan B132 memiliki
daya hambat tertinggi (57.00% dan 58.62%) dibandingkan
dengan isolat lain. Hasil uji antagonis dari 8 isolat
cendawan endofit dengan menggunakan metode uap
didapat dua isolat (B144 dan B143) yang mampu
menghambat pertumbuhan koloni cendawan patogen P.
palmivora dengan daya hambat 43.33-43.52%.

Busuk buah, cendawan endofit, eksplorasi, kakao,
Phytophthora palmivora

BO-26
Identifikasi senyawa metabolit sekunder daun
ciplukan (Physalis angulata) untuk pengembangan
budidaya perikanan
Awaludin♥, Yulma, Rukisah
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Jl.
Amal Lama No.1, Tarakan Timur, Tarakan 77115, Kalimantan Utara

Produksi perikanan di Indonesia mengalami penurunan hal
ini disebabkan oleh laju pertumbuhan yang lambat,
penyakit, kualitas telur yang kurang baik. Salah satu
langkah yang dilakukan dalam meningkatkan produksi
adalah penggunaan bahan kimia, tetapi hal tersebut dapat
merusak lingkungan dan kesehatan. Kecenderungan
kesehatan dalam budidaya perikanan akan mengarah ke
teknik budidaya secara organik yang bertujuan untuk
mendukung menghasilkan produksi perikanan bebas bahan
kimia dan kerusakan lingkungan. Langkah yang dapat
dilakukan dengan pemanfaatan senyawa organik yang
berasal dari tumbuhan. Ciplukan (Physalis angulata L.)
merupakan tumbuhan pekarangan yang telah banyak
dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat oleh masyarakat.
Tumbuhan ini diduga memiliki metabolit sekunder yang
dapat dimanfaatkan sebagai obat dan peningkatan nutrisi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi senyawa
yang diduga dapat dijadikan sebagai pemicu dalam
pengembangan budidaya perikanan. Penelitian ini
dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: (i). Ekstraksi P.
angulata menggunakan etanol, (ii) Uji GCMS P. angulata,
(iii) identifikasi metabolit sekunder dari P. angulata dan
(iv) analisis data. Berdasarkan hasil analisis GCMS
menunjukan bahwa P. angulata mengandung metabolit
sekunder antara lain fenol, steroid, asam lemak, terpenoid,
benzene dan alkaloid. Senyawa-senyawa yang terkandung
tersebut diduga dapat dijadikan sebagai pengembangan
budidaya perikanan pada penanggulangan penyakit,
percepatan pertumbuhan dan peningkatan kualitas telur.

Budidaya perikanan, metabolit sekunder, Physalis angulata

BO-27
Potensi ekstrak karamunting (Melastoma
malabathricum) sebagai pestisida nabati untuk
mengendalikan hama ulat grayak (Spodoptera
litura)
Kartina♥, Shulkipli, Saat Egra, Mardhiana,
Muh.Adiwena
Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan. Jl. Amal Lama No.1,
Tarakan Timur, Tarakan 77115, Kalimantan Utara

Spodoptera litura (Fabricius, 1775) merupakan salah satu
hama penting dibeberapa jenis tanaman budidaya.
Kehilangan hasil akibat serangan hama ini dapat mencapai
80% bahkan dapat mencapai 100%. Karamunting
(Melastoma malabathricum L.) merupakan tanaman liar
yang banyak tumbuh di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Tanaman ini diketahui mengandung senyawa metabolit
sekunder yang diduga berpotensi untuk mengendalikan
hama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi
ekstrak karamunting sebagai pestisida nabati untuk
mengendalikan hama S. litura. Jenis penelitian ini adalah
eksperimen yang dilaksanakan di Laboratorium
Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian, Universitas
Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Penelitian ini terdiri
dari 6 perlakuan yaitu konsentrasi ekstrak (0, 500, 1000,
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2000, 4000, 8000 ppm) dengan 5 ulangan. Kandungan
senyawa ekstrak diuji dengan GCMS. Metode yang
digunakan saat perlakuan adalah metode pencelupan daun.
Data yang diperoleh dianalisis dengan SPSS, dilanjutkan
dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT).
Parameter yang diamati meliputi persentase kandungan
senyawa ekstrak, persentase aktivitas makan dan mortalitas
larva S. litura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ekstrak daun M. malabathricum berpotensi sebagai
pestisida nabati. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak
menyebabkan peningkatan mortalitas larva, dan penurunan
aktivitas makan pada S. litura. Pemberian ekstrak daun M.
malabatharicum sebesar 8000 ppm (P5) memberikan
penurunan aktivitas makan hingga 37,5% dan
menyebabkan mortalitas sebesar 90%. Penurunan aktivitas
makan dan mortalitas larva diduga dipengaruhi oleh adanya
kandungan senyawa fenol (32,81%), alkaloid (4,3%),
steroid (5,27%) dan terpenoid (8,63%) pada ekstrak
berdasarkan hasil pengujian GCMS.

GCMS, karamunting, mortalitas, pestisida nabati,
Spodoptera litura

BO-28
Pengaruh aplikasi IBA, NAA dan kombinasinya
terhadap keberhasilan penyetekan kopi robusta
(Coffea canephora) lokal Lampung
Sri Ramadiana♥, Yusnita, Dwi Hapsoro
Jurusan Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Universitas
Lampung. Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145,
Lampung

Kopi robusta (Coffea canephora Pierre ex A Froehner)
merupakan jenis tanaman yang dibudidayakan secara
poliklonal. Sistem budidaya poliklonal harus ditunjang
dengan ketersediaan bibit klonal yang berkualitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh auksin
IBA, NAA dan kombinasi IBA + NAA terhadap
pertumbuhan dan pengakaran stek satu buku kopi robusta
lokal Lampung. Penelitian dilakukan pada bulan Pebruari
hingga Juni 2018 di Kecamatan Rajabasa Raya, Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penelitian
menggunakan rancangan acak kelompok lengkap (RAKL),
terdiri dari 12 perlakuan dengan 3 ulangan setiap perlakuan
dan setiap ulangan terdiri dari 8 tanaman. Hasil percobaan
penyetekan menunjukkan bahwa aplikasi auksin pada stek
kopi robusta, dilihat dari jenis auksin yang diaplikasikan,
yaitu IBA, NAA atau IBA+NAA secara umum tidak
berpengaruh terhadap pembentukan akar dan pertumbuhan
tunas, kecuali pada variabel bobot kering akar, dimana
pemberian IBA+NAA lebih baik daripada IBA atau NAA
yang diaplikasikan secara tunggal. Akan tetapi, pemberian
auksin IBA, NAA atau IBA+NAA pada level 1000 dan
2000 ppm memberikan pengaruh secara signifikan terhadap
semua variabel pengakaran dan pertumbuhan tunas, dengan
hasil terbaik didapatkan pada 2000 ppm.

IBA, kopi robusta, NAA, stek

BO-29
Analisis asam lemak omega 3, omega 6 dan omega
9 dari ikan nomei (Harpodon nehereus) di Kota
Tarakan, Kalimantan Utara
Nurasmi♥, Agus Purnama Sari, Rusmiati
Jurusan Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Borneo
Tarakan. Jl. Amal Lama No.1, Tarakan Timur, Tarakan 77115,
Kalimantan Utara

Asam lemak omega-3, omega-6 dan omega-9 merupakan
asam lemak yang esensial dan penting untuk kesehatan
manusia. Asam lemak omega-3 sangat dibutuhkan oleh ibu
hamil dan menyusui serta balita untuk mencegah gizi
buruk. Asam lemak omega-3, omega-6 dan omega-9
banyak terdapat paa ikan laut seperti tuna, salmon, sardine
dan tenggiri. Namun, ikan-ikan tersebut memiliki nilai
ekonomi yang tinggi, untuk itu diperlukan sumber asam
lemak omega-3, omega-6 dan omega-9 yang relatif lebih
murah dan mudah di dapatkan. Salah satu jenis ikan yang
memiliki harga relatif murah dan merupakan khas dari
Tarakan, Kalimantan Utara adalah ikan nomei (Harpodon
nehereus (F. Hamilton, 1822). Adanya kekayaan ikan laut
lokal di perairan Tarakan ini, diperlukan pengembangan
pengolahan ikan nomei. Tujuan peneitian ini adalah untuk
menganalisis potensi omega-3, omega-6 dan omega-9 dari
daging ikan nomei di Kota Tarakan. Metode yang
digunakan adalah HPLC (High Performance Liquid
Chromatography). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ikan nomei mengandung asam lemak omega-3 29,9 g/100g,
asam lemak omega-6 5,4 g/100g dan asam lemak omega-9
9,9 g/100g. Kandungan asam lemak tertinggi pada ikan
Nomei adalah asam lemak omega-3 sebesar 29,9 g/100g.

Asam lemak, Harpodon nehereus, ikan nomei, omega-3,
omega-6, omega-9

BO-30
Catatan baru tumbuhan paku berindusia ganda
Diplazium subpolypodioides dari Jawa dan
Sulawesi
Titien Ngatinem Praptosuwiryo
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor
16003, Jawa Barat

Diplazium subpolypodioides (Alderw.) Alderw.
sebelumnya hanya diketahui tersebar di satu lokasi di
dalam kawasan Malesia Barat, yaitu di Sumatera. Saat ini,
D. subpolypodioides dilaporkan sebagai spesies catatan
baru untuk Pulau Jawa dan Sulawesi. Perbandingan
morfologi dengan spesies kerabat dekatnya, D.
polypodioides, pertelaan morfologi lengkap dan catatan
ekologinya disajikan.

Diplazium subpolypodioides, tumbuhan paku, spesies catatan
baru
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BO-31
Keanekaragaman anggrek di Daerah Istimewa
Yogyakarta
Arkan Setiaji1, Asyroful Muna1,♥, Fajar Pangestu Jati1,
Fauzana Putri1, Endang Semiarti2,♥♥

1Biology Orchid Study Club, Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada.
Jl. Teknika Selatan, Sekip Utara, Sleman 55281, Yogyakarta
2Laboratorium Bioteknologi, Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada.
Jl. Teknika Selatan, Sekip Utara, Sleman 55281, Yogyakarta

Yogyakarta Special Region has unique ecoregions with a
high diversity of orchids. Data collection efforts on orchid
species in Yogyakarta need to be done to know the
conservation strategy. This study summarizes the list of
orchid species of Yogyakarta from Biology Orchid Study
Club (BiOSC), Faculty of Biology, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta 2015-2017 and other related literature
reviews. The diversity of orchid in Yogyakarta covers
16.14% of all orchid species found in Java Island and from
6 orchid subfamily in the world, only 5 are found in
Yogyakarta. Orchids of Apostasioideae subfamily are not
found in this area. Based on data from the IUCN, many of
the Yogyakarta orchids whose conservation status has not
been evaluated.

Conservation, orchids, Yogyakarta

BO-32
Aktivitas antiinflamasi ekstrak metanol akar
Coptosapelta flavescens secara in vitro dan in vivo
Khemasili Kosala1,♥, Moch. Aris Widodo2, Sanarto
Santoso3, Setyawati Karyono2

1Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas
Mulawarman. Jl. Kerayan, Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan
Timur
2Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya.
Jl. Veteran, Malang 65145, Jawa Timur
3Laboratorium Microbiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya.
Jl. Veteran, Malang 65145, Jawa Timur

Coptosapelta flavescens Korth. merupakan tanaman liana
dari suku Rubiaceae. Di Kalimantan Timur dikenal dengan
nama akar tambolekar atau akar merung. Akar ini secara
etnobotani digunakan sebagai ramuan untuk mengatasi
sakit gigi, rematik serta sesak napas. Secara ilmiah aktivitas
antiinflamasi melalui stabilisasi membran belum ada.
Penelitian ini bertujuan membuktikan aktivitas
antiinflamasi ekstrak metanol akar Coptosapelta flavescens
(ACF) secara in vitro dengan metode menstabilkan
membran sel darah merah (RBC) yang diinduksi
hipotonisitas dan secara in vivo dengan induksi caragenan
pada kaki kiri tikus Wistar. Hasil yang diperoleh secara in
vitro menunjukkan EC50 ekstrak metanol ACF adalah
(1,905 ± 0,119) mg/mL lebih kecil dibandingkan EC50
Indometasin (10,288 ± 0,212) mg/mL. Secara invivo
menunjukkan ekstrak metanol ACF dosis 300, 600 dan
1200 mg/kg BB yang diberikan 1 jam sebelum induksi

caragenan mempunyai aktivitas antiinflamasi, dimana
kekuatan aktivitas antiinflamasi pada 300 dan 600 mg/kg
BB sebanding dengan indometasin 20 mg/kg BB, namun
pada dosis 300 mg/kgBB aktivitas antiinflamasi hilang
setelah 6 jam, aktivitas antiinflamasi pada dosis 1200
mg/kg BB lebih kuat dibandingkan indometasin. Dapat
disimpulkan ekstrak metanol ACF memiliki aktivitas
antiinflamasi baik invitro maupun invivo.

Antiinflamasi, caragenan, Coptosapelta flavescens, stabilitas
membran

BP-01
Distribusi dan kelimpahan fitoplankton di
perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau
Tumpak Sidabutar
Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl.
Pasir Putih 1, Ancol Timur Jakarta Utara 14430, Jakarta

Kondisi fitoplankton merupakan salah satu parameter
ekosistem perairan yang dapat menggambarkan keadaan
suatu perairan dan juga sebagai indikator tingkat kesuburan
suatu perairan. Oleh karena itu, peran fitoplankton sangat
penting bagi kelangsungan kehidupan di ekosistem
perairan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei dan
September 2016 di perairan Bintan Timur, Kepulauan Riau
untuk mengetahui kondisi fitoplankton sehubungan dengan
meningkatnya aktifitas manusia di daratan sekitarnya dan
adanya perubahan iklim. Koleksi sampel fitoplankton
dilakukan dengan jaring fitoplankton berdiameter 25 cm,
panjang 125 cm dan ukuran pori-pori 20µm. Teknik
sampling dilakukan dengan menurunkan jaring
fitoplankton sampai kedalaman tertentu dan ditarik ke
permukaan secara vertikal dengan perlahan-lahan. Dari
hasil penelitian diketahui kelimpahan fitoplankton pada
Mei lebih rendah dari September 2016. Rata-rata
kelimpahan pada Mei 2016 sebesar 4.4 x 105 sel/m3 dan
September 2016 dengan kelimpahan 7.6 x 105 sel/m3.
Populasi fitoplankton umumnya didominasi oleh jenis
diatom dengan kelimpahan relatif sebesar 99.28% dari
jumlah total dan kelimpahan jenis dinoflagellata sangat
rendah sebesar 0.72%. Jenis fitoplankton yang predominan
pada Mei 2016 adalah Chaetoceros (35%), Thalassiotrix
(21%) dan Hemialus (10%) sedang bulan September adalah
Thalassiotrix (32%), Chaetoceros (18%) dan Nitzschia
(12%). Berdasarkan indeks keanekaragaman dan stabilitas
komunitas fitoplankton maka kondisi perairan tergolong
sedang dan belum mengalami tekanan ekologis yang serius.
Keseimbangan komunitas fitoplankton tergolong labil
mengarah ke kondisi stabil dan kekayaan jenisnya masih
tergolong sedang. Kondisi perairan Bintan Timur pada saat
penelitian ini dapat dikatakan relatif masih baik dan belum
mengalami tekanan yang cukup serius akibat aktivitas
antropogenik.

Fitoplankton, kelimpahan and struktur komunitas, perairan
Bintan
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Keanekaragaman Ekosistem

CO-01
Variasi struktur bunga tiga varian cendana
sepanjang gradien lanskap di Gunung Sewu dan
konsekuensinya terhadap penyerbukan dan hasil
reproduksi
Yeni W.N. Ratnaningrum1,♥, Sapto Indrioko2

1Laboratorium Teknologi Perbenihan, Fakultas Kehutanan, Universitas
Gadjah Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
2Laboratorium Pemuliaan Pohon, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah
Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Cendana (Santalum album Linn.), salah satu jenis langka
bernilai ekonomi tinggi, merupakan spesies asli kepulauan
Indonesia bagian Tenggara yang sejak tahun 1994 masuk
dalam IUCN Red List of Endangered Species. Sejak tahun
1960-an, cendana menjadi raslahan di Gunung Sewu,
bagian tengah Pulau Jawa. Di kawasan tersebut, dijumpai
tiga varian cendana, yaitu: YBF, “yellow big flower”; RBF,
“red big flower”; dan RSF, “red small flower” yang
berbeda struktur bunganya. Pada penelitian ini, dilakukan
analisis pengaruh perbedaan struktur bunga antar varian
terhadap even penyerbukan dan keberhasilan reproduksi, di
empat raslahan yang merepresentasikan zonasi geografis di
Gunung Sewu, pada periode pembungaan 2016-2017.
Keragaman dan tingkat kunjungan agen diamati pada setiap
raslahan dan varian. Dilakukan penghitungan parameter
pembungaan, Pollination Effectiveness, Reproductive
Success, viabilitas benih dan ketahanan semai. Hasil
menunjukkan bahwa diversitas dan tingkat kunjungan
penyerbuk berbeda nyata antar raslahan namun tidak
berbeda antar varian. Lokasi yang lebih tinggi dan dingin
didominasi Diptera dan Hymenoptera, sedangkan lokasi
lebih rendah dan panas didominasi Lepidoptera dan
Diptera. Preferensi pengunjung untuk mengunjungi varian
tertentu berhubungan dengan perbedaan warna dan ukuran
bagian-bagian bunga. Varian YBF didominasi oleh
Coleoptera dan Hemiptera, sedangkan kunjungan pada
RBF dan RSF lebih didominasi Hymenoptera. Diptera dan
Lepidoptera mengunjungi bunga kuning dan merah dengan
persentase yang sama. Bunga RBF dan YBF, yang
berukuran lebih besar, menerima kunjungan lebih banyak
dibanding RSF. Kelimpahan bunga, penyerbukan dan hasil
reproduksi tidak berbeda nyata antar varian, namun
berbeda nyata antar raslahan. Kelimpahan bunga dan
penyerbukan sangat mempengaruhi viabilitas benih dan
ketahanan semai, dengan korelasi negatif signifikan.
Semakin banyak bunga menarik semakin banyak
penyerbuk, namun viabilitas benih dan ketahanan semai
menurun drastis. Hasil ini berhubungan dengan penelitian
terdahulu, yang membuktikan bahwa klonalitas dan
keragaman genetik induk menentukan sistem perkawinan
dan hasil reproduksi.

Cendana, Gunung Sewu Geopark, hasil reproduksi,
penyerbukan, varian bunga

CO-02
Local orchids inventory in Mungku Baru Heath
Forest, Palangkaraya, Central Kalimantan
Siti Maimunah1,♥, Nurul Hidayati2

1Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan,
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jl. RTA Milono Km 1,5,
Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah
2 Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan,
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jl. RTA Milono Km 1,5,
Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah

Hutan kerangas sangat luar biasa keanekaragaman
hayatinya sebagai hutan peralihan dari hutan dataran
rendah ke tipe hutan rawa atau gambut meliputi jenis flora
dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan ini mempunyai ciri
khas jenis tanah dari tanah liat berubah ke rawa sehingga
didominasi oleh tekstur pasiran dengan vegetasi penutup
yang sangat rapat dengan pertumbuhan yang lambat dan
ditumbuhi epiphyta yang sangat beragam seperti anggrek
liar. Anggrek merupakan potensi hasil hutan bukan kayu
yang dapat dikembangkan untuk masyarakat sekitar
kawasan hutan sebagai tanaman hias bernilai tinggi hanya
dengan sistem penangkaran. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan mengelompokkan jenis anggrek alam yang
tumbuh di sekitar hutan kerangas yang ada di Kelurahan
Mungku Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangkaraya
sebagai kawasan hutan kerangas yang tersisa dari
perambahan hutan. Lokasi penelitian dilakukan pada 2
kawasan yang berbeda dengan tipe hutan yang sama
sebagai ulangan dengan luas kawasan pengamatan jelajah
seluas 30 ha dengan metode sensus yang mewakili kawasan
seluas ±1.500 ha. Hasil yang diperoleh bahwa hutan
kerangas Mungku Baru memiliki keanekragaman jenis
anggrek yang tinggi dibandingkan tipe hutan dataran
rendah dan hutan rawa yang ada di sebelahnya dengan
jumlah genus anggrek yang ditemukan sebanyak...genus
dengan jumlah jenis yang ada sebbanyak... yang hidup
secara mengelompok pada setiap area untuk setiap jenisnya
yang dipisahkan berdasarkan intensitas cahaya matahari
yang didperlukan setiap jenisnya. Jenis dominan untuk
penutupan tajuk sedang adalah Coleogyne peltata,
penutupan tinggi Bulbophyllum anceps dan yang ada di
tajuk tinggi dengan intensitas sinar matahari yang
diperlukan sangat tinggi adalah Grammatophylum spp.
Adapun jenis pohon inang secara merata dan tidak khusus
pada jenis tertent u hanya dibedakan pada banyaknya
intensitas cahaya yang diperlukan untuk setiap jenisnya.
Penelitian ini merupakan penelitian awal sebagai data dasar
guna mendapatkan hasil yang lebih akurat untuk
keanekaragaman jenis anggrek yang ada di Mungku Baru
untuk masa yang akan datang.

Heath forest, local orchids
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CO-03
Cabe Jawa (Piper retrofractum): Sebaran, habitat,
karakteristik dan keragaannya di Madura, Jawa
Timur
Eko Murniyanto♥, Diana Nurus Sholehah, Kaswan
Badami, Sinar Suryawati

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo
Madura. Telang, Kamal, Bangkalan 69162, Jawa Timur

Kemanfaatan Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.) telah
banyak diketahui. Pulau Madura menjadi salah satu
penghasil Cabe Jawa namun data terkait sebaran, habitat
dan karakteristiknya masih spasial. Penyediaan data untuk
keperluan banyak hal pada wilayah centra produsen sangat
penting untuk berbagai keperluan, sehingga dilakukan
penelitian survey terhadap hal itu. Survey diawali dengan
mempelajari data statistic, dilanjutkan pelacakan ke lapang
dengan metode transek, kemudian dilakukan pengamatan
habitat, diteruskan karakterisasi morfologinya dengan
metode IPGRI. Hasil survey menunjukkan bahwa Cabe
Jawa di Pulau Madura tersebar merata dari wilayah barat
ke timur dengan kerapatan sedikit hingga banyak,
habitatnya berada di lahan kering dengan tiang panjat
beragam, karakteristik morfologi memiliki 5 (lima)
kelompok dengan koefisien kemiripan 0.86, keragaannya
bervariasi tergantung pada tiang panjat dan teknologi
budidaya.

Habitat, karakter morfologi, keragaan, sebaran

CO-04
Pertumbuhan dan perkembangan tapak dara
(Catharantus roseus) pada perlakuan benih, bibit
dan media tanam
Sinar Suryawati♥, Eko Murniyanto
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo
Madura. Telang, Kamal, Bangkalan 69162, Jawa Timur

Tapak dara (Catharantus roseus G.Don) dapat tumbuh
pada berbagai ekologi. Biopropeksi tumbuhan ini
menunjukkan bahwa semua bagiannya sangat bermanfaat,
namun tumbuhan ini belum ditanam untuk keperluan
komersial. Jika akan dibudidayakan maka mempelajari biji,
bibit dan media tanam merupakan langkah awal yang perlu
dipahami karena akan mempengaruhi produksi biomasa.
Penelitian eksperimen untuk mempelajari pertumbuhan
atas perlakuan umur simpan dan perendaman biji, hormon
pada bibit serta media tanam telah dilakukan. Hasilnya
menunjukkan bahwa viabilitas dan vigor benih bervariasi
pada umur simpan dan perendaman biji dengan ekstrak
daun. Peningkatan konsentrasi hormon meningkatkan
pertumbuhan bibit, perkembangan tanaman tidak berbeda
nyata jika ditanam pada media tanam tanah biasa dengan
yang diberi arang sekam namun berbeda nyata pada tanah
yang ditambahkan pupuk kandang.

Biji, hormon, media tanam, pertumbuhan, umur simpan

CO-05
Biology Reproduction of Rhizophora apiculata in
Berbak and Sembilang National Park, South
Sumatra
Sarno♥, Laila Hanum, Amanatun Nisa
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
Universitas Sriwijaya. Jl. Palembang-Prabumulih Km 32, Indralaya, Ogan
Ilir 30662, South Sumatra

The study of mangrove phenology is important for
conservation program of mangrove ecosystem. The
rehabilitation program of degraded mangrove areas
requires large amounts of mangrove seedlings. Rhizophora
apiculata Bl. is often used for rehabilitation. Information
on when to obtain R. apiculata propagules is very
important. If the phenology of R. apiculata is known then
the supply of seedlings will be easily anticipated. Based on
phenological observation and characteristic of R. apiculata
in Berbak and Sembilang National Park (BSNP) South
Sumatra from initiation of flower to mature propagule,
obtained the following conclusions: the time required R.
apiculata from the initiation phase of flowers, small buds,
large buds to blooming flowers ranging from 169 to 174
day; R. apiculata propagation maturation peak occurs in
November with elongated cylindrical-shaped
characteristics, measuring approximately 26.5-38.5 cm,
having a slightly coarse surface with a cotyledon portion
that becomes red-browned; and the time required by R.
apiculata starts from the initiation of the flower until it
becomes mature propagule for 372 days. Further research
needs to be conducted on the anatomical and physiological
characteristics of R. apiculata which affect the growth and
development. A study of the environmental effects of R.
apiculata phenological events is also important, and further
research on pollinators or pollinators of R. apiculata.

BSNP, mangrove, phenology, Rhizophora apiculata

CP-01
Status keberadaan dan sebaran spasial Macan
Tutul Jawa (Panthera pardus melas) di Cagar
Alam Gunung Tilu, Jawa Barat, Indonesia
Ruhyat Partasasmita♥, Muhamad Rizki Pamungkas
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor,
Sumedang 45363, Jawa Barat

Macan tutul Jawa (Panther pardus melas, Cuvier 1809),
merupakan satwa liar yang dilindungi pemerintah Republik
Indonesia. Status keberadaan semakin sulit dijumpai, dan
hanya ditemukan di beberapa hutan, khususnya di Jawa
Barat. Salah satu hutan yang masih ditempati oleh macan
tutul Jawa adalah Cagar Alam Gunung Tilu, Kabupaten
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Bandung, Jawa Barat (mencakup Gunung Tilu dan Gunung
Waringin). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk
mengetahui status keberadaan dan distribusi spasial macan
tutul Jawa serta gangguannya di daerah C.A. Gunung Tilu.
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
wawancara semi terstruktur terhadap beberapa informan
kunci, pendataan keberadaan dilakukan dengan survey
tanda-tanda keberadaan mengunakan sign surver dan
camera trap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa macan
tutul Jawa di daerah Gunung Tilu masih ditemukan
berdasarkan tanda jejak dan hasil camera trap. Jumlah
individu macan tutul Jawa di Gunung Tilu sebanyak 3
individu dan di Gunung Waringin 1 individu. Macan tutul
Jawa di Gunung Tilu dan Gunung Waringin berada pada
tata guna lahan hutan dan perkebunan, yang berada pada
ketinggian 1448-2118 m dpl. Gangguan keberadaan macan
tutul Jawa di lokasi penelitian adalah berupa perambahan
hutan (alih fugsi lahan dan penebangan liar), perburuan,
dan aktivitas ilengal lainnya seperti perlobaan motorcross,
sepeda gunung dan pendakian tanpa izin.

Cagar Alam Gunung Tilu, macan tutul Jawa, populasi,
sebaran spasial

Etnobiologi dan Sosial Ekonomi

DO-01
Potensi Vitex trifolia (Verbenaceae) sebagai
insektisida botani untuk mengendalikan hama
Crocidolomia pavonana (Lepidoptera: Crambidae)
Arneti♥, Ujang Khairul, Cilfyzha Vemithasya
Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat

Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak etil
asetat daun legundi, Vitex trifolia L, dalam menekan
perkembangan Crocidolomia pavonana (Fabricius, 1794)
di laboratorium. Penelitian menggunakan Rancangan Acak
Lengkap dengan 6 perlakuan dan 5 ulangan Perlakuan
adalah ekstrak etil asetat daun V. trifolia dengan
konsentrasi 0,00, 0,10, 0,15, 0,22, 0,33 dan 0,50% dengan
5 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
konsentrasi 0,50% ekstrak etil asetat daun V. trifolia
menyebabkan mortalitas larva sebesar 85,33%,
memperpanjang masa perkembangan larva 1,69-2,10 hari
dibandingkan kontrol, penurunan aktivitas makan larva
sebesar 83,21%, serta persentase pupa dan imago yang
terbentuk (masing-masing 13,33% dan 4,00%). LC50
ekstrak etil asetat daun V. trifolia adalah 0,19%.

Crocidolomia pavonana, daun Vitex trifolia, ekstrak etil
asetat, pestisida nabati

DO-02
Peran dan keberlanjutan institusi lokal dalam
pengelolaan mangrove di Kelurahan Setapuk
Besar, Singkawang, Kalimantan Barat
Emi Roslinda♥, Tasya Nabilla Septiandini, Ipphon
Nandu
Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi,
Pontianak 78121, Kalimantan Barat

Peran institusi lokal untuk melestarikan sumberdaya hutan
dalam kegiatan pembangunan mendapat perhatian yang
sangat besar di akhir dekade ini. Aksi kolektif masyarakat
dalam pengelolaan sumberdaya alam di beberapa tempat
telah menunjukkan keberhasilan. Penelitian ini bertujuan
menjelaskan peran dan keberlanjutan institusi lokal dalam
pengelolaan mangrove. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, dengan metode studi kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat
mendukung dan mengakui bahwa mangrove di daerah
mereka adalah merupakan area yang dikelola oleh
organisasi lokal yang disetujui semua aturannya.
Pengelolaan mangrove yang dilakukan telah memberikan
manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang dirasakan baik
oleh anggota organisasi dan masyarakat sekitar. Dalam
perjalanan pengelolaan yang dilakukan, institusi lokal yang
bernama Surya Perdana Mandiri telah mendapat dukungan
dari berbagai pihak baik pemerintah dan Lembaga
Swadaya Masyarakat. Dukungan ini dapat menjadi satu sisi
keberlanjutan institusi lokal yang ada. Kolaborasi antar
berbagai pihak dapat meningkatkan posisi tawar institusi
lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya alam
mangrove.

Aturan, institusi lokal, mangrove, masyarakat, peran

DP-01
The effect of organic fertilizer for growth and
production of Bawang Dayak (Eleutherine
americana) in peatland
Puji Asi Asih♥, Djoko Eko Hadi Susilo, Pieyani
Rosawanti
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan,
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jl. RTA Milono Km 1,5,
Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya 73111, Kalimantan Tengah

Indonesia has mega biodiversity for species of traditional
medicine. The natural product utilization is an Indonesian
people choice for medicine. Bawang dayak (Eleutherine
americana Merr) is one of famous medicinal plants in
Indonesia; known locally as bawang sabrang or tiwai in
Central Kalimantan. Bawang dayak tuber contains some
phytochemical compound, i.e., alkaloid, flavonoid,
phenolic, steroid glycoside and tannin for healthy uses. On
empirical scale, bawang dayak has used by local people for
anticancer, ulcer, hypertension, diabetes, intestine cancer,
stroke and blooding after pregnant. Medicine plant data is
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unavailable now because this is not a main commodity of
cultivation. Now, people have known to cultivated without
treatments for industrial scale or general demand. Bawang
dayak has a good adaptation, growth in more climate and
soil type with a short time for harvesting only (3-4
months). Bawang dayak has a favorable growth on pH 5.5
and optimal in pH 7.5. The research method with 4
treatments and 6 repetitions of Completely Randomized
Design. The treatment is dosage of chicken manure,
manuring in 30; 60; 90; 120 g/polybag. The result showed
that manuring dosage significantly affects the leaf area
index, number of cloves, wet weight of tubers per clump on
peatland for organic fertilizer dosage 30 gram/polybag
equivalent to 50 ton/ha.

Bawang dayak, chicken manure, peatland

Biosains

EO-01
Perbandingan aktivitas trakeospasmolitik dan
antiinflamasi dua spesies asli Curcuma sebagai
antiasma
Swandari Paramita1,5,♥, Emil Bachtiar Moerad2, Sjarif
Ismail3,5, Eva Marliana4

1Laboratorium Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran
Universitas Mulawarman. Jl. Kerayan, Gunung Kelua, Samarinda 75123,
Kalimantan Timur
2Laboratorium Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas
Mulawarman. Jl. Kerayan, Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan
Timur
3Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas
Mulawarman. Jl. Kerayan, Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan
Timur
4Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Mulawarman. Jl. Barong Tongkok No 4, Gunung Kelua,
Samarinda 75123, Kalimantan Timur
5Pusat Penelitian Obat dan Kesehatan Masyarakat, Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman. Jl. Kerayan,
Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan Timur

Asma hingga kini masih merupakan masalah kesehatan
utama di dunia. Pemberian obat antiasma yang ada saat ini
memunculkan masalah efek samping dan besarnya biaya
pengobatan. Dengan demikian diperlukan pengembangan
obat antiasma berbasis tumbuhan obat dengan efek
samping yang lebih sedikit dan biaya yang lebih
terjangkau. Salah satu sumber tumbuhan obat antiasma
yang potensial berasal dari genus Curcuma (famili
Zingiberaceae). Curcuma longa L. (kunyit) merupakan
spesies yang paling banyak diteliti untuk pengobatan asma,
namun terdapat spesies asli Curcuma lain yang digunakan
secara tradisional untuk asma, yaitu Curcuma aeruginosa
Roxb. (temu ireng) dan Curcuma mangga Val. Zijp. (temu
mangga). Kedua spesies asli tersebut belum pernah diteliti

aktivitas farmakologisnya sebagai antiasma. Penelitian ini
dilakukan untuk melihat aktivitas trakeospasmolitik ekstrak
etanol rimpang C. aeruginosa dan C. mangga pada organ
terpisah trakea marmut untuk melihat efek antiasma, serta
aktivitas antiinflamasi dengan uji stabilisasi membran dan
penghambatan lipoksigenase. Hasil penelitian
menunjukkan C. aeruginosa dan C. mangga memiliki
aktivitas trakeospasmolitik yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan aminofilin sebagai kontrol positif.
Meskipun demikian nilai EC50 C. aeruginosa (0,020 ±
0,004) dan C. mangga (0,039 ± 0,005) tidak jauh berbeda
dengan aminofilin (0,016 ± 0,005) sebagai kontrol positif.
Hasil uji stabilisasi membran menunjukkan nilai EC50 C.
aeruginosa (47,76 ± 1,57) dan C. mangga (67,50 ± 0,97)
jika dibandingkan dengan indometasin (26,39 ± 2,91)
sebagai kontrol positif. Hasil uji penghambatan
lipoksigenase menunjukkan nilai EC50 C. aeruginosa (-
111,11 ± 2,30) dan C. mangga (-101,98 ± 1,32) jika
dibandingkan dengan indometasin (-282,84 ± 7,41) sebagai
kontrol positif. Hasil ini memperlihatkan potensi C.
aeruginosa dan C. mangga sebagai antiasma melalui
aktivitas trakeospasmolitik dengan organ terpisah trakea
marmut dan antiinflamasi dengan uji stabilisasi membran
dan penghambatan lipoksigenase.

Antiasma, antiinflamasi, Curcuma aeruginosa, Curcuma
mangga, trakeospasmolitik,

EO-02
Consumption and food transfer efficiency of
organic waste-based bait formulation by
subterranean termites Coptotermes formosanus
Yuliati Indrayani1,♥, Sofwan Anwari1, Musrizal Muin2,
Tsuyoshi Yoshimura3

1Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Jl. Imam Bonjol,
Pontianak 78124, West Kalimantan Barat
2Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Jl. Perintis Kemerdekaan
Km 10, Makasar 90245, Sulawesi Selatan
3Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University.
Gokasho, Uji, Kyoto 611-0011, Japan

This study was conducted to evaluate the effectiveness of
potential waste-based bait against the subterranean
termites, Coptotermes formosanus Shiraki (Isoptera:
Rhinotermitidae), in the laboratory. Two different
formulation were served as termite bait i.e official waste
paper:carboard:degraded pine by fungy (1:1:1) with
Melaleuca leucadendra extract (0.01%) and Derris
elliptica extract (0.05%), the rest bait formulation
consisting waste paper:carboard:degraded pine by fungy
(1:1:1) with soybean boiling water and Derris elliptica
extract (0.05%). A commercial bait and Sugi wood
(Cryptomeria japonica) were also subjected to termite for
comparison purposes. Two type of experiment were
conducted in this study, forced feeding test and food
transfer efficiency among termites. Forced feeding test was
conducted according to Japan Wood Preserving
Association (JWPA) standard to determine weight loss and



ABS SOC INDON BIODIV, Surakarta, 6 April 2018, pp. 1-28 21

mortality of termites. The consumption of waste-based
baits material with M. leucadendra extract by termites was
significantly higher than commercial baits and waste baits
with soybean boiling water. Whereas, the higher termite
mortality was noted on waste baits material with soybean
boiling water. For study food transfer of bait material
among termite, three different dyed bait, commercial bait,
waste bait with M. leucadendra extract, and waste bait with
soybean boiling water were treated with 0.04% Nile blue A
and was serve as food for termite. Termites feeding on all
baits turning blue reach more than 86% after 2 days. Blue
termites were collected from different bait materials and
combined with un-dyed (white) termites then placed into
petri dish with filter paper disks moisturized with distilled
water. The higher percentage of white termites turning blue
was observed in waste baits with soybean boiling water
termites feed on. The fact that the entire surface of the
sample overgrown by mold is responsible for the high
number of dead termites. This study show that soybean
boiling water on waste bait material is effective as termite
bait matrix.

Baits, Coptotermes formosanus, environmentally, organic
material waste, termite control

EO-03
Patogenitas mikroba asal tanah, Verticillium
lecanii pada serangga hama kakao Conopomorpha
cramerella
Alam Anshary1,♥, Shahabuddin2, Flora Pasaru1

1Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian-Universitas Tadulako,
Sulawesi Tengah-Palu 94118.
2Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas
Tadulako. Bumi Tadulako Tondo, JI. Soekarno Hatta Km. 9, Palu 94118,
Sulawesi Tengah

Conopomorpha cramerella (Snel) (Lepidoptera:
Gracillariidae) adalah salah satu hama penting pada
tanaman kakao di Sulawesi Tengah. Jamur asal tanah
Verticillium lecanii (Zimm.) mempunyai prospek untuk
mengatasi hama C. cramerella. Untuk mengevaluasi
patogenisitas jamur V. lecanii terhadap hama ini, telah
dilakukan penelitian, serangga C. cramerella dipelihara di
Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas
Pertanian, Universitas Tadulako, Pali, Sulawesi Tengah. V.
lecanii diisolasi dari tanah yang berasal dari perkebunan
kakao rakyat di Desa Rahmat, Kabupaten Donggala,
Sulawesi Tengah dengan metode umpan menggunakan
prapupa C. cramerella. Bioasai dilakukan dengan
menyemprotkan suspensi konidia V. lecanii menggunakan
tiga konsentrasi kerapatan konidia yang berbeda yaitu
1x105, 1x107, 1x109 konidia/mL dan akuades sebagai
kontrol. Setiap konsentrasi dulang sebanyak tiga kali terdiri
atas 50 serangga C. cramerella stadium prapupa dalam
masing-masing ulangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa V. lecanii memiliki daya racun pada C. cramerella
dan mencatat angka mortalitas tertinggi 57,5% setelah 168
jam.

Conopomorpha cramerella, kakao, patogenitas, Verticillium
lecanii

EO-04
Tetrazolium test for evaluating viability of pepper
(Capsicum annum) seeds
Aditya Kusumawardana1,♥, Bambang Pujiasmanto2,
Pardono2

1Program Agronomi, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. Jl.
Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa Tengah
2Departemen Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas
Maret. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa Tengah

Seed quality is important in seeds production. This research
was conducted to obtain information of topographical
tetrazolium pattern for pepper (Capsicum annum L.) seeds.
Tetrazolium test conducted to determine viability and field
stand. Laboratory test for standard germination and field
performances were performed on four lots (A, B, C, D) of
pepper seeds. The viability categories pattern were
determined by Root Mean Square (RMS), regression, and
correlation analysis. Nine topographical patterns were
recognized. The laboratory test results and field
performances were compared with topographical pattern.
Combination of patterns 1,2 (embryonic axis and cotyledon
completely stained) selected as viable category as it gave
the least RMS value, the highest determination (R²) and
correlation (r) coefficient with standard germination (RMS
= 4, 06; R² = 0,761; r = 0,872). Combination of patterns 1,2
also gave the highest determination (R²) and correlation (r)
coefficient with field stand (R² = 0,921; r = 0,959). The
combination of patterns 1,2 is recommended for estimating
field stand

Tetrazolium, topographical pattern, viability, pepper seed

EO-05
Pelarutan trikalsium fosfat dan produksi asam
organik mutan Klebsiella sp. Gmd08 hasil
transposon mutagenesis
Nur Fitriana Ariyanti1,♥, Jaka Widada2, Siti
Subandiyah3

1Pusat Studi Bioteknologi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah
Mada. Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
2Laboratorium Mikrobiologi Tanah dan Lingkungan, Departemen
Mikrobiologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.
Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
3Laboratorium Bakteriologi Tumbuhan, Departemen Ilmu Hama dan
Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.
Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Bakteri pelarut fosfat (BPF) diketahui memainkan peranan
penting dalam nutrisi tanaman dengan cara meningkatkan
fosfat tersedia untuk tanaman melalui mekanisme konversi
fosfat tak larut menjadi ion fosfat terlarut. Mekanisme
konversi fosfat tak larut menjadi ion fosfat terlarut oleh
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bakteri pelarut fosfat terjadi terutama oleh produksi asam
organik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik pelarutan trikalsium fosfat mutan Klebsiella
sp. GMD08 secara kualitatif dan kuantitatif serta untuk
mengetahui karakteristik produk asam organik yang terlibat
dalam mekanisme pelarutan trikalsium fosfat mutan
Klebsiella sp. GMD08. Transposon mutagenesis dilakukan
dengan menggunakan mutagen mini-Tn5 yang dipelihara
dalam Escherichia coli S17-1/λpir [pBSL202]. Mutagen
diinsersikan ke dalam kromosom Klebsiella sp. GMD08
dengan metode konjugasi filter mating. Kandidat mutan
transkonjugan terseleksi dikonfirmasi keragamannya
dengan menggunakan repetitive PCR. Kandidat mutan
transkonjugan diuji kemampuannya dalam melarutkan
trikalsium fosfat [Ca3(PO4)2] secara kualitatif dan
kuantitatif menggunakan medium pikovskaya.
Karakteristik produk asam organik mutan transkonjugan
dideteksi dengan menggunakan metode High-performance
liquid chromatography (HPLC). Dalam penelitian ini
diperoleh tujuh mutan transkonjugan hasil seleksi yaitu
PA150, PB116, PB119, PB122, PB123, PD37, dan 1C22.
Hasil konfirmasi menggunakan repetitive PCR
menunjukkan bahwa mutan terseleksi memiliki profil pita
yang sama dengan Klebsiella sp. GMD08 wild-type. Hasil
analisis pelarutan trikalsium fosfat menunjukkan bahwa
mutan PB116 dan mutan PB122 memiliki aktivitas
pelarutan lebih tinggi dibanding Klebsiella sp. GMD08
wild-type. Hasil analisis produk asam organik
menunjukkan bahwa asam glukonat merupakan asam
organik utama yang disekresi mutan Klebsiella sp. GMD08
pada mekanisme pelarutan trikalsium fosfat.

Asam glukonat Klebsiella sp. GMD08, transposon
mutagenesis, mutan, trikalsium fosfat

EO-06
Perubahan sifat fisik mekanik dan anatomi kayu
jati (Tectona grandis) asal Jawa yang tumbuh di
Kalimantan
Nani Husien♥, Nur Rahma, Agus Sulistyo Budi, Erwin
Laboratorium Biologi Kayu, Fakultas Kehutanan, Universitas
Mulawarman. Jl. Ki Hajar Dewantara, Gunung Kelua, Samarinda 75123,
Kalimantan Timur

Dewasa ini banyak dilakukan ekspoitasi tumbuhan
endemik satu daerah ke daerah lain tanpa memperhatikan
efek samping terhadap perubahan sifat tumbuhan tersebut.
Salah satu tumbuhan yang dieksploitasi adalah jati
(Tectona grandis Linn.f). Tumbuhan jati yang di Indonesia
endemik berasal dari Jawa banyak ditemukan,
dibudidayakan dan dimanfaatkan diluar Jawa seperti
Kalimantan dan daerah lainnya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui karakteristik perubahan sifat tanaman
jati ini, khususnya yang meliputi sifat anatomi, fisik dan
mekanis jati Jawa dan jati Kalimantan. Dalam penelitian ini
digunakan sampel kayu jati dari Jawa dan kayu jati yang
tumbuh di Kalimantan Timur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perubahan atau perbedaan

beberapa sifat kayu yaitu sifat fisika mekanik dan sifat
anatomi kayu jati yang ditanaman di Kalimantan Timur
dengan jati yang berasal dari pulau Jawa serta yang paling
penting diketahui adalah bahwa kayu jati yang ditanam di
Kalimantan Timur kehilangan nilai dekoratifitas kayunya
dibandingkan jati asal Jawa, hal ini juga akan
mempengaruhi nilai ekonomi kayu jati asal Kalimantan.
Sifat lain yang berbeda yaitu kadar air jati asal jawa sedikit
lebih rendah dibandingkan yang ditanam di Kalimantan
(10,34% dan 10,48%), demikian pula rataan panjang serat
jati asal Jawa lebih pendek dibandingkan serat jati asal
Kalimantan (942,22Um dan 1025,75Um). Sebaliknya sifat
pengembangan (2,57-7,09% dan 2,81-5,89%) dan
penyusutan (2,46-7,09% dan 2,70-5,53%) jati asal
Kalimantan lebih besar dibandingkan jati asal jawa, Namun
nilai rataan kerapatan kayu yang berpengaruh terhadap
kekuatan kayu hampir tidak mengalami perbedaan pada
kedua kayu tersebut (0,65 g/cm3 dan 0,64 g/cm3).

Dekoratifitas, kadar air, kayu jati, kerapatan, sifak fisik
mekanik

EO-07
Aktivitas vasodilatasi jus buah belimbing wuluh
(Averrhoa bilimbi) pada organ terpisah aorta tikus
Sjarif Ismail1,2,♥, Eva Marliana3, Khemasili Kosala1

1Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman. Jl. Kerayan, Gunung
Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan Timur
2Pusat Penelitian Obat dan Kesehatan Masyarakat, Universitas
Mulawarman. Jl. Kerayan, Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan
Timur
3Laboratorium Kimia Organik, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman. Jl. Barong Tongkok No 4,
Gunung Kelua, Samarinda 75123, Kalimantan Timur

Averrhoa bilimbi L. dari suku Oxalidaceae dikenal dengan
nama daerah belimbing asam, belimbing wuluh atau
belimbing sayur, merupakan tanaman endemik Indonesia
asal Maluku. Secara etnobotani, buah A. bilimbi digunakan
sebagai bumbu masak dan ramuan jamu. Beberapa
penelitian telah membuktikan jus buah A. bilimbi dapat
menurunkan tekanan darah pada tikus yang dibuat
hipetensi dan subyek penelitian dengan tekanan darah
normal dan hipertensi. Mekanisme aksi jus buah A. bilimbi
menurunkan tekanan darah masih belum diketahui.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas jus buah
A. bilimbi secara langsung pada pembuluh darah secara
bioassay menggunakan organ terpisah cincin aorta tikus.
Buah A. bilimbi diambil dari Kota Samarinda, Kalimantan
Timur, dibuat jus dengan menggunakan juicer, kemudian
disentrifus dan supernatan digunakan untuk penelitian.
Bioassay menggunakan organ terpisah cincin aorta tikus
Wistar dengan endotel utuh dalam chamber organ berisi
larutan Kreb’s-Henselheit. Aorta dikontraksikan dengan
larutan Fenilefrin, setelah mencapai puncak kontraksi yang
mendatar dimasukan jus buah A. bilimbi secara kumulatif
dengan log konsentrasi, sebagai kontrol digunakan larutan
Kreb’s-Henselheit. Aktivitas vasodilatasi dinyatakan dalam
persen efek. Uji statistik menggunakan t-tes, berbeda
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bermakna jika p<0,05. Jus buah A. bilimbi yang dimasukan
ke chamber organ terpisah cincin aorta tikus dengan
endotel dapat menyebabkan aktivitas vasodilatasi, semakin
besar konsentrasi jus yang diberikan akan semakin
meningkatkan aktivitas vasodilatasi pada pembuluh darah.
Hasil penelitian ini membuktikan jus buah A. bilimbi secara
langsung dapat menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh
darah dengan endotel utuh, besarnya aktivitas tergantung
pada konsentrasi jus yang diberikan.

Aorta tikus, Averrhoa bilimbi, buah, jus, vasodilatasi

EO-08
Potensi trubusan akar pada permudaan alam
cendana di Desa Petir, Kecamatan Rongkop,
Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta
Woro Setyo Sejati1,♥, Suginingsih2

1Bagian Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Jl.
Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta
2Laboratorium Teknologi Perbenihan, Fakultas Kehutanan, Universitas
Gadjah Mada. Jl. Agro No.1, Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi
permudaan alam cendana (Santalum album Linn.) (jumlah
pohon induk dan trubusan akar) di Desa Petir, Kecamatan
Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada tahun
2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
kuadran sampling 100% dengan membagi bukit menjadi 4
kuadran sesuai arah mata angin (utara, selatan, barat,
timur), dan membagi secara vertikal berdasarkan
ketinggian (atas, tengah dan bawah). Penghitungan pohon
induk dilakukan berdasarkan kriteria telah mencapai fase
reproduktif, membentuk tajuk yang sempurna (lebih dari 2
cabang), serta mampu berbunga dan berbuah. Selanjutnya,
dihitung jumlah trubusan yang berasal dari akar dari setiap
pohon induk. Trubusan akar yang dihitung memiliki
kriteria tinggi antara 0,5-2 m. Dilakukan pula pencatatan
suhu dan kelembaban udara pada setiap kuadran. Terdapat
potensi trubusan akar yang melimpah di bukit Dusun Petir
C. Pohon induk dan jumlah trubusan akar cendana
memiliki jumlah yang berbeda-beda di setiap sisi kuadran
dan ketinggian, karena berbedanya lama penyinaran cahaya
matahari, yang menyebabkan berbedanya iklim mikro
(suhu dan kelembaban udara). Pohon induk terbanyak
terdapat pada kuadran II (timur) tengah dan kuadran IV
(barat) tengah yaitu sebanyak 14 pohon. Pohon induk
paling sedikit terdapat pada kuadran I (utara) bawah yaitu 2
pohon. Trubusan akar cendana terbanyak terdapat pada
kuadran IV (barat) tengah yaitu sebanyak 152 anakan.
Trubusan akar cendana paling sedikit terdapat pada
kuadran I (utara) bawah. Trubusan akar dan pohon induk
terbanyak berada pada kuadran IV tengah, sedangkan yang
paling sedikit pada kuadran I bagian bawah.

Cendana, permudaan alam, potensi trubusan akar

EO-09
Indigenous endophytic bacteria ability to control
Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis causal of
bacterial wilt disease and increase yields of tomato
Yulmira Yanti1♥, Warnita1, Reflin1, Hasmiandy
Hamid1, Chainur Rahman Nasution2, Afdolina2

1Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat
2Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat

Bacterial wilt disease caused by Ralstonia syzygii subsp.
indonesiensis is one of the major diseases in tomato plants.
Endophytic bacteria had been concerned as potential
biocontrol agents due to its potential to increase growth,
plant health and recede inner plant tissue. Research
purposed to acquired best indigenous endophytic bacteria
to control bacterial wilt disease and increase growth rate
and yields of tomato in planta. This research conducted of
3 stage; (i) Indigenous Endophytic Bacterial (IEB) isolates
assay as PGPR in seedlings which consist of 14 treatments
(13 IEB and 1 control) with triplications; (ii) Selections of
IEB isolates to control R. syzigii subsp. indonesiensis in
tomato which consist of 14 treatments (13 IEB and
inoculated control plants) with 5 replications; (iii)
Characterization of IEB isolates ability to promote growth
(IAA and siderophore production), and Pathogen
suppression (Inhibition assay). Variables observed are
disease development, growth enhancement and isolates
ability to produces IAA and growth inhibition of pathogen
in in vitro condition. Result showed that all IEB isolates
was able to control bacterial wilt disease and increase
growth rate and yields of tomato. Isolates TLE 1.1. and
TLE 1.3 were the best isolates to control R. syzigii subsp.
indonesiensis and increase growth rate and yields with
effectivity 81.25% and 68.72%. All isolates shown variated
ability to produce IAA, isolates TLE 2.4 and TLE 2.2 can
produce siderophore, however only 4 isolates which are
TLE 1.1, TLE 1.3, TLE 2.4 and TLE 2.2 shown ability to
suppress R. syzigii subsp. indonesiensis.

Endophyte, IAA, in planta technique, indigenous, Ralstonia
syzigii subsp. indonesiensis

EO-10
Efek sinar ultra violet dalam meningkatkan
virulensi cendawan Beauveria bassiana terhadap
Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)
Trizelia♥, Nurbailis, Cherly Yugu Tanca
Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas.
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat

Keefektifan pengendalian serangga hama dengan
Beauveria bassiana Bals dapat diperoleh melalui
peningkatan virulensinya menggunakan sinar ultra violet
(UV). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lama
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waktu pemaparan sinar ultra violet yang efektif dalam
meningkatkan virulensi cendawan B. bassiana terhadap
Spodoptera litura. Penelitian ini disusun dalam Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan.
Perlakuan adalah lamanya pemaparan B. bassiana dengan
sinar ultra violet (kontrol, 0, 15, 30, 45, 60 menit),
kemudian B. bassiana yang telah dipapari sinar ultra violet
diinokulasikan pada larva S. litura instar 2. Parameter yang
diamati adalah luas koloni B. bassiana, daya kecambah
konidia B. bassiana, mortalitas larva, persentase pupa dan
imago yang terbentuk. Data dianalisis dengan sidik ragam
dan dilanjutkan dengan uji lanjut LSD pada taraf 5%. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemaparan sinar ultra violet
dapat mengurangi daya kecambah cendawan B. bassiana
tetapi tidak menghambat pertumbuhan koloni cendawan.
Pemaparan sinar ultra violet selama 45 menit dan 60 menit
dapat meningkatkan virulensi cendawan terhadap S. litura
yang terlihat dari meningkatnya mortalitas larva S. litura
15,0-62,5% dan nilai LT50 yang lebih singkat.

Beauveria bassiana, mortalitas, sinar ultra violet, virulensi,
Spodoptera litura

EO-11
Kompatibilitas isolat rhizobakteri terpilih sebagai
agen biokontrol penyakit layu bakteri untuk
pengendalian penyakit antraknosa oleh
Colletotrichum capsica pada tanaman cabai
Trimurti Habazar♥, Yulmira Yanti, Reflinaldon, Novri
Nelly, Rinta Rahmawati
Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas
Andalas. Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat

Penyakit antraknosa oleh Colletotrichum capsici (Syd.) E.J.
Butler & Bisby (1931) pada cabai tergolong berbahaya,
karena menyebabkan kehilangan hasil sampai 70%.
Pengendalian penyakit ini yang lebih dianjurkan adalah
pengendalian hayati, karena ramah lingkungan. Salah satu
diantaranya adalah kelompok plant growth promoting
rhizobacteria (PGPR). Hasil penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa 13 isolat rhizobakteri indigenus (IRB)
mampu mengendalikan penyakit layu bakteri oleh
Ralstonia solanacearum pada cabai 100% (tanpa gejala).
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh isolat IRB
terpilih yang juga mampu mengendalikan penyakit
antraknosa dan juga meningkatkan pertumbuhan dan hasil
cabai. Percobaan dirancang secara acak lengkap, terdiri
atas 15 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuannya adalah 13
isolat IRB terpilih yang diinokulasi pada, perlakuan
fungisida (propamocarb-hydrochloride), dan kontrol. Isolat
IRB terpilih diinokulasi 2 kali yaitu berupa perlakuan benih
dan akar bibit cabai saat penanaman. Cabai diinokulasi
pada umur 2 dan 7 minggu setelah tanam melalui pelukaan
daun, kemudian disemprot dengan suspensi C. capsici.
Peubah yang diamati adalah masa inkubasi C. capsici,
intensitas dan severitas penyakit, pertumbuhan bibit,
tanaman dan hasil cabai. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa hanya satu isolat IRB terpilih yang mampu
mengendalikan C. capsici pada cabai (Rz.1.2.AP1), tetapi
kurang mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai.
Sebaliknya, dua isolat IRB terpilih (Rz.1.1.AP1 and
Rz.1.4.AP4) bersifat toleran terhadap C. capsici karena
mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai.

Biokontrol, cabai, Colletorichum capsici, rhizobakteri
indigenus terseleksi

EO-12
Induksi tunas dari protokorm intak dan fase awal
perkembangan Dendrobium phalaenopsis. secara
in vitro
Arkan Setiaji1,♥, Nintya Setiari2, Endang Semiarti3
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Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas
Diponegoro. Tembalang, Semarang 50275, Jawa Tengah
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Larat orchid (Dendrobium phalaenopsis Fitzg.) is the
identity flora of Moluccas Province, Indonesia. This orchid
is included in 12 species of rare orchids in Indonesia based
on government regulation no. 7 of 1999 concerning the
preservation of plant and animal species. The existence of
in vitro propagation efforts is expected to meet the needs of
the market as well as conservation efforts D. phalaenopsis.
Seeds were grown on Vacin and Went (VW) medium with
the addition of 1-3 g L-1 peptone. Development of each
phase was observed and anatomical preparation was made.
Intact explants were cultured in Murashige and Skoog
(MS) medium with the addition of 1-3 mg L-1 Thidiazuron
(TDZ) and 1, 3, 4, 6 mg L-1 6-Benzylaminopurine (6-BA),
and control. The initial phase of D. phalaenopsis
development consists of 6 phases. Based on analysis of
early stages seedling development, the best response was
shown by the addition of 2 g L-1 peptone on VW medium.
Most shoot multiplication was found in MS medium with
the addition of TDZ 2 mg L-1.

Dendrobium phalaenopsis, early stages, shoot induction

EO-13
Phytochemistry of Cymbopogon winterianus
essential oil from Lombok Island, West Nusa
Tenggara and its antifungal activity against
phytopathogenic fungi
Putri Sri Andila♥, I Putu Agus Hendra Wibawa,
Sutomo, Putri Kusuma Wardani, I Gede Tirta
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Candikuning, Baturiti, Tabanan
82191, Bali
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Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor is a plant
producing essential oil that has been extensively used in
perfumery, mosquito repellent, medicinal, and cosmetic
industry. Several previous reports have described
phytochemical properties of C. winterianus from different
areas and various compositions were obtained. An
accession of C. winterianus plant had been collected from
natural forest in Sembalun, Lombok, West Nusa Tenggara
(NTB) Province, Indonesia. The aim of this study was to
determine the phyto-chemical content of essential oil of
this accession and explored its potential as a bio-antifungal
against several phyto-pathogen fungi. The essential oils
were extracted from fresh stem and leaf of C. winterianus
by hydro-distillation. The chemical composition was
determined by chromatography-mass spectrometry (GC-
MS). A total of 26 and 20 compounds were obtained from
the stem and leaf oil with the dominant compounds in stem
essential oil were torreyol (17.89%), oxirane, octyl-
(15.84%), (-)-isopulegol (14.44%), isopulegol 2 (12.82%),
and 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate (CAS) 3,7-
dimethyl-2,6-octadienyl acetate (5.89%) and in leaf
essential oil were (-)-isopulegol (22.69%), oxirane, octyl-
(16.64%), cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-
(14.21%), "KW3 AUS Epiglobulol” (9.47%), and
cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-(CAS) 1-P-
mentha-1,8-diene (7.14%). The highest content of the oils
were identified as monoterpene (38.01% and 45.78% in
stem and leaf oil) and sesquiterpene (27.67% and 17.78%
in stem and leaf oil). The biological study showed positive
antifungal activity against Fusarium solani, Aspergillus
niger, and Cladosporium sp.

GC-MS, hydrodistillation, leaf oil, phytochemical, stem oil

EP-01
Pengaruh pemupukan dan ukuran rimpang bibit
terhadap kandungan kurkumin temulawak
(Curcuma zanthorrhiza)
Eko Binnaryo Mei Adi♥, Sri Indrayani, Enung Sri
Mulyaningsih
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl.
Raya Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat

Tanaman temulawak (Curcuma zanthorrhiza Roxb.)
dibudidayakan menggunakan rimpang sebagai bahan
perbanyakan. Di dalam rimpangnya mengandung kurkumin
yang berwarna kuning, sebagai bahan aktif golongan
fenolik. Kurkumin dapat digunakan sebagai bahan baku
dalam industry jamu sehingga temulawak merupakan
tanaman rempah dan obat. Untuk menyediakan bahan baku
bermutu dengan kandungan kurkumin dalam rimpang yang
baik diperlukan suatu metode budidaya yang sesuai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon
pemupukan dan umur panen yang tepat pada budidaya
temulawak untuk meningkatkan kandungan kurkumin
dalam rimpang. Faktor percobaan meliputi teknik budidaya
(organic, anorganik dan semiorganik), factor umur panen
dan ukuran rimpang primer. Hasil penelitian menunjukan

bahwa rimpang primer ukuran 100-150 g menghasilkan
kandungan kurkumin rata-rata 1,26%. Umur panen terbaik
adalah 12 bulan setelah tanam untuk memperoleh
kandungan kurkumin yang tinggi yaitu rata-rata 1,7%, pada
fase vegetatif aktif.

Kurkumin, pemupukan organik, temulawak

EP-02
Efektivitas antimikroba dari ekstrak Mimosa
pudica terhadap sel planktonik dan biofilm
Staphylococcus aureus subsp. aureus
Bq. Mutmainnah1,♥, Supnawadi, Ni’matuzahroh
1Akademi Kesehatan Gigi Karya Adi Husada Mataram. Jl. Dr. Soedjono
Lingkar Selatan, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram 83116, Nusa
Tenggara Barat
2Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas
Airlangga. Jl. Airlangga No 4-6, Mulyorejo, Gubeng, Surabaya 60286,
Jawa Timur

Pembentukan biofilm Staphylococcus aureus Rosenbach,
1884 dapat bertahan terhadap lingkungan ekstrim dan lebih
tahan terhadap antibiotik. Ekstrak Mimosa pudica L.
mempunyai kandungan tanin dan flavonoid, dimana telah
diketahui dapat menghambat ekspresi gen icaA dan icaD
yang merupakan regulator pembentukan biofilm S. aureus.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas
antimikroba ekstrak M. pudica terhadap isolat klinis S.
aureus subsp. aureus. Minimum Inhibitory Concentration
(MIC), Minimum Bactericidal Concentration (MBC),
Minimum Biofilm Inhibition Concentration (MBIC), dan
Minimum Biofilm Eradication (MBEC) dari ekstrak M.
pudica. terhadap S. aureus subsp. aureus dilakukan dengan
metode Total Plate Count. Hasilnya menunjukkan bahwa
nilai MIC dan MBC ekstrak M. pudica. terhadap sel
planktonik S. aureus subsp. aureus diperoleh secara
berurutan sebesar 2,6% dan 5,0%. Nilai MBIC dan MBEC
ekstrak M. pudica. terhadap sel dalam bentuk biofilm S.
aureus subsp. aureus diperoleh secara berurutan sebesar
3,0% dan 5,0%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa ekstrak M. pudica efektif membunuh sel dalam
bentuk biofilm, sehingga metode ini dapat dijadikan
metode alternatif dalam membunuh S. aureus subsp.
aureus.

Biofilm, ekstrak, Mimosa pudica, Staphylococcus aureus
subsp. aureus

EP-03
The effect of vegetable oil and selenium in low
protein diet on hematologic status and feed
efficiency of nile fish (Oreochromis niloticus)
Kiki Haetami1,♥, Abun1, Junianto2, Rita Rostika1
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Nutritional balance in feed is very important in order to
improve the efficiency of feed. The use of oil in omnivore
fish can serve as a spare protein energy provider in addition
to carbohydrates. Efforts to replace some of the protein
functions as an energy source, by feed oil supplements
from coconut flesh combined with candlenuts, with or
without added of trace element Se, thus improving the
optimum use of protein in freshwater fish. This study aims
to determine the physiological and biological features of
feed formula (low protein 28%) with fat and selenium
supplementation and to get the ratio and type of fat
(saturated and unsaturated) compared with high protein
(32%), which can increase feed efficiency of nile tilapia
(Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) fingerling phase.
The preparation stage found that coconut fat supplements
were dominated by saturated fatty acid as lauric (42.67%),
whereas candlenut fats contained unsaturated fatty acids,
linoleic (34.4%) and oleic (48.99%) so the use of candlenut
oil (0%, 2% and 4%) can increase the ratio of unsaturated
fatty acids in feed. Treatments consist 6x3 with Completely
Randomized Design by ratio of unsaturated fat and
saturated fat supplement Se. R1 low protein feed without
supplements; R2 and R3 low protein feed containing ratio
of unsaturated-saturated fat 1:1 (mixture of oil) without and
with addition of Se, and then R4 1:2 (coconut oil); 2:1
(candlenut oil) and R6 high protein without of fat
supplements 2:3, produces normal physiological
(hematologic and digestive) images for tilapia health.The
main research (feeding trial) showed that low protein feed
containing ratio of unsaturated-saturated fat 1:1 (coconut
and candlenut mixed-oil were 2% of each) with the
addition of selenium 0.15 ppm, was the best feed efficiency
in tilapia ranged from 50.14-57.93% and protein efficiency
ratio 1.72-2.06.

Coconut and candlenut oil, feed efficiency, nile tilapia, ratio
efficiency protein, saturated and unsaturated, selenium,
vegetable oil

EP-04
Studi potensi Litsea cubeba dilihat dari kandungan
minyak atsiri pada beberapa bagian tanaman
I Putu Agus Hendra Wibawa1, Vienna Saraswaty²,
Putri Sri Andila¹♥, I Gede Tirta¹
1UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Candikuning, Baturiti, Tabanan
82191, Bali
2Pusat Penelitian Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Cisitu-
Sangkuriang, Bandung 40135, Jawa Barat

Minyak atsiri (essential oil) merupakan salah satu
komoditas ekspor agroindustri potensial yang dapat
menjadi andalan bagi Indonesia untuk mendapatkan devisa.
Data statistik ekspor-impor dunia menunjukan bahwa
konsumsi minyak atsiri dan turunannya naik sekitar 10%
dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut terutama didorong

oleh perkembangan kebutuhan untuk industri food
flavouring, industri komestik dan wewangian. Indonesia
menghasilkan 40 dari 80 jenis minyak atsiri yang
diperdagangkan di pasar dunia. Dari jumlah tersebut 13
jenis telah memasuki pasar atsiri dunia. Hutan di Indonesia
kaya dengan jenis tumbuhan penghasil minyak atsiri yang
mempunyai prospek sangat baik sebagai komoditi ekspor
Indonesia. Salah satu tumbuhan penghasil minyak atsiri ini
adalah tumbuhan Litsea cubeba (Lour.) Pers.). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk; mengetahui variasi kandungan
minyak atsiri dari daun, kulit batang dan buah dari L.
cubeba; mengetahui kandungan kimia dari minyak
atsirinya; serta mengetahui potensi kegunaan dari senyawa
kimia yang dikandung tersebut. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rendemen minyak
hasil penyulingan antara daun, kulit batang dan buah dari
L. cubeba, dimana buah mengandung 10% minyak atsiri
sedangkan daun dan kulit batang masing-masing
mengandung 3,33% dan 1% minyak atsiri. Masing-masing
minyak atsiri yang berasal dari daun, buah dan kulit batang
mengandung senyawa yang berbeda sehingga dapat
disimpulkan bahwa setiap minyak yang diperoleh memiliki
khasiat utama yang berbeda. Minyak dari daun
direkomendasikan sebagai insect repellant alami yang juga
dapat dimanfaatkan sebagai anti mikroba baik sebagai anti
jamur dan bakteri, jika dimanfaatkan sebagai obat gosok
maka akan memberikan efek relaksasi pada otot dan
menghentikan inflamasi. Sedangkan minyak dari buah lebih
direkomendasikan untuk dimanfaatkan sebagai biopestisida
karena tingginya kandungan senyawa verbenol dan minyak
dari kulit batang sebagai termisidal atau antirayap.

Anti-serangga, anti-mikroba, anti-peradangan, Litsea
cubeba, minyak atsiri

EP-05
Skrining tanaman penghasil senyawa antijamur
terhadap fungi fitopatogen Aspergilus niger,
Cladosporium sp. dan Fusarium solani
Putri Sri Andila♥, I Putu Agus Hendra Wibawa
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Candikuning, Baturiti, Tabanan
82191, Bali

Upaya penemuan fungisida nabati merupakan topik
penelitian yang banyak dikaji saat ini mengingat semakin
besarnya dampak negatif penggunaan fungisida kimia
terhadap lingkungan maupun kesehatan. Senyawa fungisida
tersebut terkandung didalam ekstrak tanaman dalam bentuk
senyawa metabolit sekunder. Kebun Raya “Eka Karya”
Bali memiliki ribuan tanaman koleksi yang berasal dari
kawasan Indonesia Timur yang berpotensi besar sebagai
fungsisida nabati. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji aktivitas antijamur dari ekstrak metanol tanaman
terpilih koleksi kebun raya terhadap jamur patogen
tanaman Aspergilus niger, Cladosporium sp., dan
Fusarium solani. Senyawa aktif tanaman diperoleh dengan
metode maserasi menggunakan pelarut metanol, lalu
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dievaporasi menggunakan Vaccum Roraty Evaporator.
Aktivitas antijamur dilakukan dengan metode difusi
cakram Kirby-Bauer. Setiap perlakuan dilakukan
pengulangan sebanyak tiga kali. Metanol dan aquaos
dijadikan sebagai kontrol negatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ekstrak metanol beberapa tanaman
memiliki potensi antijamur antara lain rimpang Alpinia
galanga, daun dan rimpang Acorus calamus positif
terhadap jamur patogen A. niger, Cladosporium sp., dan F.
solani, ekstrak daun Cymbophogon winterianus memilliki
aktivitas anti jamur terhadap A. niger dan Cladosporium sp.
tetapi tidak pada F. solani. Ekstrak daun dari beberapa

tanaman lain seperti Boenninghausenia albiflora, Costus
sp., Agave sp.1, Agave sp.2, Piper adunthum.,
Homalomena sp., dan Alpinia sp. diketahui tidak
mengandung senyawa antijamur. Berdasarkan penelitian
tersebut diperoleh sejumlah tanaman yang memiliki sifat
antijamur yang kuat sehingga yang dapat berpotensi
sebagai agen fungisida nabati.

Antijamur, ekstak metanol, fungisida, nabati, pathogen
tanaman


