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AO-01 
Penampilan genotipe mutan kacang tanah yang 
ditanam pada cekaman kekeringan dan naungan 

Ida Wahyuni1,♥, Kisman2, A. Farid Hemon2 

1UPTD Pertanian Kecamatan Labuapi, Dinas Pertanian Kabupaten 
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat  
2Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas 
Mataram. Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Selaparang, Mataram 83125, 
Nusa Tenggara Barat 

Penanaman kacang tanah umumnya dilakukan di lahan 
kering dan ditanam secara tumpangsari sehingga masalah 
kekurangan air dan naungan menjadi pembatas utama 
produksi kacang tanah. Penggunaan kultivar yang toleran 
terhadap cekaman kekeringan dan naungan merupakan 
alternatif untuk peningkatan produksi kacang tanah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji penampilan 
beberapa genotipe mutan kacang tanah pada cekaman 
kekeringan dan naungan. Percobaan dilakukan di rumah 
kaca dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dan perlakuan ditata dengan Petak-Petak Terbagi. 
Petak utama: naungan yang terdiri dari tanpa naungan dan 
naungan 65% dengan menggunakan paranet hitam; anak 
petak: cekaman kekeringan yang terdiri dari kondisi air 
dalam kapasitas lapang (optimum) dan cekaman 
kekeringan (pengurangan pemberian air); dan anak-anak 
petak terdiri dari genotipe mutan kacang tanah, yang terdiri 
dari: G100-I, G100-IV, G300-I, G200-III, G250-I, G100-II, 
G150-I, G250-IV, G300-IV, dan kultivar Bison. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (i) Cekaman naungan dan 
kekeringan yang terjadi secara bersama-sama pada 
pertanaman kacang tanah dapat menurunkan hasil lebih 
besar dibandingkan jika hanya diberikan cekaman naungan 
atau kekeringan. Cekaman naungan lebih besar 
pengaruhnya untuk menurunkan hasil kacang tanah 
dibanding cekaman kekeringan. (ii) Genotipe mutan G200-
III dan G250-I menunjukkan lebih toleran terhadap 
cekaman naungan dan kekeringan dan memberikan hasil 
yang lebih tinggi dibanding genotipe mutan yang lain.  

Cekaman kekeringan, genotipe mutan, naungan  

AO-02 
Pendugaan parameter genetik dan aksi gen 
populasi F2 gandum untuk seleksi segregan 
transgresif 

Nurwanita Ekasari Putri1,♥, Yudiwanti Wahyu2, 
Surjono Hadi Sutjahjo2, Trikoesoemaningtyas2, Amin 
Nur3 
1Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, Sekolah 
Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Kampus IPB Dramaga, Bogor 
16680, Jawa Barat 
2Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut 
Pertanian Bogor,  
Jl. Meranti, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat 
3Balai Penelitian Tanaman Serealia. Jl. Dr. Ratulangi No. 274, Maros 
90512, Sulawesi Selatan 

Gandum merupakan tanaman subtropis yang sudah banyak 
diadaptasikan di beberapa wilayah Indonesia. Perakitan 
varietas gandum tropis dapat dilakukan melalui program 
pemuliaan tanaman, salah satunya melalui hibridisasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keragaman 
genetik dan aksi gen yang mengendalikan hasil dan 
komponen hasil gandum. Penelitian dilakukan mulai Juni 
sampai Desember 2018 di KP. Balai Penelitian Tanaman 
Hias (Balithi) (1100 m dpl.), Cipanas, Kabupaten Cianjur, 
Jawa Barat. Materi genetic yang digunakan adalah empat 
populasi F2 gandum (G1/Se, HP/Se, Ja/Se, Ve/Se) dan lima 
genotipe tetua. Jumlah individu setiap populasi berturut-
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turut adalah 97, 170, 160, dan 217 tanaman. Pengamatan 
dilakukan pada setiap individu pada masing-masing 
populasi. Genotipe tetua ditanam 20 biji yang diulang 
sebanyak tiga kali dan pengamatan dilakukan pada 10 
tanaman sampel pada setiap ulangan. Pengamatan 
dilakukan pada hasil dan komponen hasil. Hasil 
menunjukkan bahwa keragaman genetic pada empat 
populasi adalah luas kecuali karakter tinggi tanaman pada 
populasi HP/Se, karakter panjang malai pada populasi 
Ja/Se, dan karakter tinggi tanaman dan panjang malai pada 
populasi Ve/Se. Heritabilitas arti luas pada semua populasi 
adalah tinggi kecuali panjang malai pada pada populasi 
Ja/Se. Pendugaan aksi gen menunjukkan hasil yang 
berbeda-beda pada karakter yang sama pada setiap 
populasi. Terdapat karakter yang dikendalikan oleh banyak 
gen dan karakter yang dikendalikan oleh sedikit gen 
dengan aksi gen aditif serta terdapat pengaruh epistasis 
baik komplementer maupun duplikat. 

Aksi gen, gandum, heritabilitas, ragam genetik 

AO-03 
Karakterisasi morfologi bunga dahlia di 
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera 
Barat  

Yusniwati♥, Etti Swasti, Fanny Amelia 
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. 
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat 

This study was aimed to determine the appearance of 
phenotypic characters and grouping genetic relationship of 
ornamental Dahlia plants (Dahlia spp.) in Matur 
subdistrict, Agam District, West Sumatra. This study was 
carried out from August to October 2016 in two villages, 
Matua Mudiak, and Matua Hilia. A survey was done using 
purposive random sampling. Data were collected by direct 
observation in field and through an interview of owner of 
the plants using questionnaires. Data were analyzed 
descriptively and similarity analysis was performed using 
the pc.2.0.NTSYS program and presented in the form of 
dendrogram. The result showed that there were 22 
accessions of dahlia plants and seven types of dahlias 
namely; single flower, decorative formal, informal 
decorative, pompom, double orchids, water lily, and semi-
cactus according to RHS classification (2014). The result 
of in two locations showed the diversity of morphological 
characters of both qualitative and quantitative. Cluster 
analysis showed there were two groups with 26,7% degree 
of similarity. The closest genetic relationships were found 
between MM2 and MM8; MM3 and MM9; MM19 and 
MM25 and MM12 and MM13 at coefficient 61.5%. 
Dendrogram showed the grouping of each accession which 
was based on similarity of morphological characters and 
the same locations. 

Asteraceae, dahlia plant, exploration, phenotypic 

AO-04  
Hubungan kekerabatan beberapa genotipe padi 
gogo  

Ni Wayan Sri Suliartini1,♥, Teguh Wijayanto1, Abdul 
Madiki1, Dirvamena Boer1, Asniah2, Milathul Hijriah1 

1Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Jl. 
H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu 
Kendari 93132, Sulawesi Tenggara 
2Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Jl. 
H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu 
Kendari 93132, Sulawesi Tenggara 

Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan beberapa 
genotipe padi gogo. Bahan penelitian yaitu 2 genotipe 
mutan padi gogo (K3D1 104 40) (K3D3 203 49), 3 kultivar 
padi gogo lokal Sulawesi Tenggara (Wakawandu) (Waburi-
buri) dan 1 genotipe varietas unggul (IR 20). Penelitian 
dilaksanakan di Laboratorium Lapangan Kebun Percobaan 
Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, berlangsung dari 
bulan April hingga Juni 2017. Rancangan penelitian yang 
digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). 
Pengamatan dilakukan terhadap karakter kualitatif dan 
karakter kuantitatif. Data pengamatan dianalisis dengan 
analisis klaster SAHN (Sequential Agglomerative 
Hierarchical Nonoverlapping) digunakan untuk membuat 
dendogram klaster UPGMA dengan bantuan perangkat 
lunak NTSYS Versi 2.2. Hasil penelitian menunjukkan 
genotip yang hubungan kekerabatan paling dekat 
berdasarkan karakter kualitatif, yaitu G1 (K3D0 59 45) dan 
G4 (K3D3 203 49) dengan nilai simple matching 
coefficient 0,93, karakter kuantitatif yaitu G2 (K3D1 104 
40) dan G6 (Waburi-Buri) dengan nilai eucledien 
coefficient 1,87 dan kombinasi dari dua karakter yaitu G2 
(K3D1 104 40) dan G6 (Waburi-Buri) dengan nilai jarak 
coefficient -2,17. 

Genotipe, hubungan kekerabatan, padi gogo, Sulawesi Tenggara 

AP-01 
Hubungan kekerabatan padi gogo pada kondisi 
ternaungi berdasarkan analisis RAPD 

Yuli Sulistyowati1,♥, Angelita Puji Lestari2, Enung Sri 
Mulyaningsih1 

1 Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, 
Jawa Barat  
2 Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi). Jl. Raya 12 Sukamandi, 
Subang 41256, Jawa Barat  

Padi gogo merupakan tanaman yang toleran pada lahan 
kering dan dapat ditanam sebagai tanaman sela di bawah 
tegakan. Tetapi naungan tanaman tegakan menjadi kendala 
pertumbuhannya di lahan perkebunan, sehingga perlu 
upaya untuk memperoleh varietas padi gogo yang toleran 
tehadap kondisi naungan. Marka molekuler dapat 
digunakan untuk menganalisis keragaman genetik, 
mengetahui identitas kultivar dan studi evolusi. RAPD 
(Random amplified polymorphism DNA) merupakan salah 
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satu metode untuk menganalisis keragaman genetik. 
Informasi genetik berguna untuk pemilihan tetua dan 
mengetahui keragaman plasma nutfah yang ada. Penelitian 
sebelumnya telah dilakukan seleksi terhadap 200 genotipe 
padi gogo yang diberi perlakuan naungan. Sekitar 21 
tanaman terbaik dianggap toleran naungan dengan 
produktivitas tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memperoleh informasi keragaman genetik dari 21 genotipe 
padi toleran dan 19 peka berdasarkan analisis marka 
molekuler. Dua puluh satu genotipe toleran dan 19 
genotipe peka dievaluasi menggunakan 20 marka RAPD. 
Hasil analisis diperoleh, 12 marka menunjukkan pita 
polimorfik yang jelas untuk selanjutnya dianalisis 
menggunakan program NTSYS 21. Hasil analisis 
menunjukkan terdapat 72 lokus RAPD, dengan rata-rata 6 
fragmen per primer. Analisis dendogram pada koefisien 
kemiripan 0.76% terdapat 4 kelompok (kluster). Jumlah 
genotipe untuk masing-masing kluster berturut-turut adalah 
16, 9, 3 dan 2 (kluster 1,2,3 dan 4). Data keragaman 
genetik atau jarak genetik yang diperoleh dapat digunakan 
untuk memilih tetua persilangan. Tetua toleran dan tetua 
peka yang memiliki jarak genetik terjauh dapat disilangkan 
untuk studi genetik lebih lanjut terhadap karakter toleransi 
naungan. 

Naungan, padi gogo, RAPD 
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BO-01 
Konsumsi dan efisiensi transfer makanan 
formulasi umpan berbasis limbah organik oleh 
rayap tanah Coptotermes formosanus  

Yuliati Indrayani1,♥, Sofwan Anwari1, Musrizal Muin2, 
Tsuyoshi Yoshimura3 

1Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, 
Pontianak 78121, Kalimantan Barat 
2Universitas Hasanuddin. Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea, 
Makassar 90245, Sulawesi Selatan 
3Kyoto University. Uji, Kyoto 611-0011, Japan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas 
umpan berbasis limbah terhadap rayap Coptotermes 
formosanus Shiraki, di laboratorium. Dua formulasi 
berbeda disiapkan sebagai umpan rayap yaitu limbah kertas 
HVS: kardus: kayu pinus terdegradasi jamur dengan 
perbandingan 1: 1: 1 dengan campuran ekstrak daun kayu 
putih (Melaleuca leucadendra 0,01%) dan ekstrak akar 
tuba (Derris elliptica 0,05%), formulasi umpan lainnya 
terbuat dari limbah kertas HVS: kardus: kayu pinus 
terdegradasi oleh jamur dengan perbandingan 1: 1: 1 
dengan campuran air rebusan kedelai dan ekstrak akar tuba 
(D. elliptica 0,05%). Umpan komersial dan kayu sugi 

(Cryptomeria japonica) juga diumpankan kepada rayap 
sebagai kontrol. Dua macam percobaan dilakukan dalam 
penelitian ini yaitu forced feeding test (uji pemberian 
makan secara paksa) dan food transfer efficiency (efisiensi 
transfer makanan antar rayap). Forced feeding test 
dilakukan sesuai standar Japan Wooderververt Association 
(JWPA) untuk menentukan kehilangan berat umpan dan 
persentase kematian (mortalitas) rayap. Konsumsi umpan 
dengan ekstrak M. leucadendra lebih tinggi daripada 
umpan komersial dan umpan dengan campuran air rebusan 
kedelai. Sedangkan mortalitas rayap lebih tinggi pada 
bahan umpan dengan air rebusan kedelai. Pada pengujian 
food transfer efficiency, tiga jenis umpan yang berbeda 
yaitu umpan komersial, umpan dengan ekstrak M. 
leucadendra dan umpan dengan air rebusan kedelai 
ditambahkan 0,04% Nile blue A dijadikan makanan untuk 
rayap. Rayap yang makan pada semua umpan yang 
berubah menjadi biru mencapai lebih dari 86% setelah 2 
hari. Rayap berwarna biru dikumpulkan dari bahan umpan 
yang berbeda dan dikombinasikan dengan rayap baru 
(berwarna putih) lalu dimasukkan ke dalam cawan petri 
dengan kertas saring yang dilembapkan dengan aquades. 
Persentase perubahan warna rayap dari putih menjadi biru 
diamati pada umpan dengan air rebusan kedelai. Hal ini 
disebabkan keseluruhan permukaan sampel ditumbuhi oleh 
jamur menjadi penyebab tingginya jumlah rayap mati. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa air rebusan kedelai yang 
ditambahkan pada umpan sangat efektif sebagai umpan 
rayap. 

Coptotermes formosanus, limbah organik, umpan, 
pengendalian rayap, ramah lingkungan  

BO-02 
The preliminary study of Spiders along forest 
block gradient in Agro Menara Rahmat Oilpalm 
Plantation, West Kotawaringin, Central 
Kalimantan 

Desy Paradila♥, Adventus Panda 
1 Department of Biological Education, Faculty of Teacher Training and 
Education, Universitas Palangka Raya. Kampus Tanjung Nyaho, Jl. Yos 
Sudarso, Jekan Raya, Palangka Raya 74874, Kalimantan Tengah  
2 Laboratory of Zoology, Department of Biology, Faculty of Mathematics 
and Natural Sciences, Universitas Palangka Raya. Kampus Tanjung 
Nyaho, Jl. Yos Sudarso, Jekan Raya, Palangka Raya 74874, Kalimantan 
Tengah 

Spiders (Arachnid), members of the phylum Arthropods, 
has an important ecological role. It is not only found in 
forest ecosystems, but also in artificial ecosystems, such as 
agriculture as well as oil palm plantation. In oil palm 
concessions, one may find several forest blocks, surround 
the plantation area. It is suggested, that the forest block can 
support spider ecological role in controlling insects in 
oilpalm plantation. The study was aimed to invent the 
arachnids along the forest blocks gradient. We conducted a 
series of survey method in 2017, in Agro Menara Rahmat 
Oilpalm Plantation, West Kotawaringin, Central 
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Kalimantan. Spider was collected using fogging, with 
Lambda cyhalothrin active compounds. Since there was no 
standardized protocol for the fogging techniques, we were 
three sampling unit. Each unit comprises of six palm trees. 
It represented 0.2 km, 2 km, and 5 km respectively, away 
from the forest blocks. All spiders were collected, 
identified to species, but if not suitable, the identification 
will result in the nearest family taxa. The results have 
revealed nine family taxa Araneidae, Agelenidae, 
Linyphiidae, Lycosidae, Salticidae, Sclerosomatidae, 
Tetragnathidae, Theridiidae, and Thomisidae. The 
Salticidae family found frequent, but only Lycosidae found 
rare. This suggests that the forest blocks indicate their 
ecological role. Some of the family member we found it 
recognized as natural pest control in agriculture areas. 

Arachnid, family taxa, Agro Menara Rahmet, oilpalm 
plantation 

BO-03 
The diversity of Insects on Sakti Mait Jaya Langit 
oilpalm plantation, Mantangai, Kapuas District 

Freshyumander♥, Agus Haryono, Adventus Panda 
1 Department of Biological Education, Faculty of Teacher Training and 
Education, Universitas Palangka Raya. Kampus Tanjung Nyaho, Jl. Yos 
Sudarso, Jekan Raya, Palangka Raya 74874, Kalimantan Tengah  
2 Laboratory of Zoology, Department of Biology, Faculty of Mathematics 
and Natural Sciences, Universitas Palangka Raya. Kampus Tanjung 
Nyaho, Jl. Yos Sudarso, Jekan Raya, Palangka Raya 74874, Kalimantan 
Tengah 

Insects can play an important ecological role in such 
settlements, forests, agriculture and even plantations. It is 
role mainly as pollinators, decomposers, and predators. The 
research was aimed to study the diversity of insect in oil 
palm plantations. We have surveyed a total 9000 m2, which 
cluster B7, B8, and D7, Sakti Mait Jaya Langit oilpalm 
concessions. It was conducted during wet season, February 
to August 2016. The data were collected using Pitfall Trap, 
Sweep Net and Baited Trap. All samples were collected, 
transported to laboratory for identification. The study 
revealed 10 family taxa, on which Nymphalidae, 
Papilionidae, Pieridae, Uraniidae, Hesperiidae, 
Libellulidae, Miridae, Coccinellidae, Acrididae, and 
Formicidae. Formicidae is the most common taxa in all 
sampling sites, while Uraniidae only found within one 
sampling site.  

Diversity, insects, oilpalm plantations 

BO-04 
Keanekaragaman anggrek (Orchidaceae) di 
Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah 

Gilang Dwi Nugroho1,2, Aditya1,2, Kristina Dewi3, 
Suratman4 

1Kelompok Studi Biodiversitas, Program Studi Biologi, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret. Jl. 
Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa Tengah  
2Kelompok Studi Kepak Sayap, Program Studi Biologi, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta 57126, Jawa Tengah, Indonesia. 
3Taman Nasional Gunung Merbabu. Boyolali 57316, Jawa Tengah  
4Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57126, Jawa Tengah  

Gunung Merbabu dikelola oleh Balai Taman Nasional 
Gunung Merbabu dengan sistem pengelolaan kawasan 
menjadi 5 wilayah resort, yaitu: Selo, Wonolelo, Pakis, 
Kopeng, dan Ampel. Gunung Merbabu adalah gunung api 
yang bertipe Strato yang terletak secara geografis pada 
7,5°LS dan 110,4°BT. Secara administratif gunung ini 
berada di wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah 
barat, Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan 
selatan, dan Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara, 
Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini merupakan favorit bagi 
para pendaki untuk dapat sampai di puncak. Selain itu, 
ternyata gunung ini memiliki potensi keanekaragaman 
hayati yang sangat besar namun belum banyak terungkap 
keanekaragaman hayatinya terutama anggrek. Penelitian ini 
dilaksanakan pada 13 Januari-13 Februari 2018 yang 
bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman anggrek di 
Taman Nasional Gunung Merbabu. Penelitian ini 
menggunakan metode jelajah di sepanjang jalur 
pengamatan dengan radius 10 m ke kanan dan ke kiri, 
kemudian mencatat setiap spesies anggrek yang ditemukan. 
Anggrek dikoleksi di tanah maupun epifit pada tegakan 
pohon yang berada di sepanjang jalur jelajah dengan 
memperhatikan keberagamannya. Hasil yang ditemukan 
adalah 18 spesies anggrek, yaitu: Appendicula alba, 
Arundina graminifolia, Bulbophyllum flavescens, 
Cheirostylis sp., Coelogyne longifolia, Coelogyne sp., 
Dendrobium sagittatum, Eria multiflora, Habenaria 
tosariensis, Liparis javanica, Liparis pallida, Malaxis kobi, 
Malaxis sp., Oberonia similis, Pholidota carnea, Phreatia 
sulcata, Spathoglottis plicata, dan Taeniophyllum 
glandulosum. 

Anggrek, Gunung Merbabu, keanekaragaman 

BO-05 
Identifikasi morfologi dan morfometrik beberapa 
spesies kupu-kupu Famili Nymphalidae: Studi 
pendahuluan untuk keragaman genetik 
berbasiskan penanda molekuler 

Mirda Sylvia♥, Grem Packo Borsalino, Dede Sumiyati, 
Annisa  
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Kupu-kupu merupakan kelompok serangga yang digunakan 
sebagai bioindikator untuk menentukan kualitas suatu 
lingkungan. Adanya keragaman kupu-kupu di suatu tempat 
dapat menunjukkan bahwa lingkungan tersebut belum 
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mengalami pencemaran. Penurunan luas wilayah habitat 
kupu-kupu berpotensi menurunkan keragaman kupu-kupu. 
Karakterisasi morfologi seperti analisis morfometrik 
dilengkapi dengan analisis keragaman genetik dapat 
digunakan untuk mengetahui adanya keragaman kupu-
kupu. Parameter-parameter tersebut dapat digunakan untuk 
melakukan analisis kekerabatan pada beberapa spesies 
kupu-kupu famili Nymphalidae. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode observasi dengan 
mengidentifikasi setiap spesies berdasarkan karakter 
morfologis. Data dianalisis secara deskriptif. Kekerabatan 
dianalisis menggunakan software NTSYS 2.02 berdasarkan 
hasil morfometrik. Morfometrik dilakukan pada enam 
variasi karakter morfologis, yaitu: ukuran sayap, panjang 
proboscis, panjang kepala, panjang antena dan warna 
sayap. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat empat 
spesies kupu-kupu berbeda yaitu: Junonia almana, Junonia 
orithya, Ariadne specularia, dan Neptis hylas. Analisis 
kekerabatan membagi empat spesies kupu-kupu ke dalam 
dua klaster besar. Klaster pertama terdiri dari A. specularia, 
J. orithya, dan J. almana sedangkan klaster ke dua 
ditempati oleh N. hylas. Spesies J. almana dan J. orithya 
berada pada satu cabang sama dengan nilai koefisien 
kesamaan 0,50. N. hylas memiliki karakter morfologi 
paling berbeda dibandingkan tiga spesies lainnya yang 
ditunjukkan dengan nilai koefisien kesamaan 0,33. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
identifikasi karakter morfologis dan analisis morfometrik 
dapat digunakan sebagai studi awal untuk mengetahui 
keragaman kupu-kupu famili Nymphalidae. Penelitian ini 
selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan untuk 
melakukan studi keragaman pada tingkat genetik.  

Keragaman, genetik, morfologi, morfometrik, Nymphalidae 

BO-06 
Keanekaragaman jamur patogen pada tanaman 
Poaceae di kawasan Cibinong Science Center, 
Jawa Barat 

Nilam Fadmaulidha Wulandari1, Claudia Natalica2,♥, 
Sidrotun Naim2 

1Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 
16119, Jawa Barat  
2Program Studi Bioteknologi dan Neurosains, Fakultas Ilmu Hayati, 
Universitas Surya. Grand Serpong Mall, Jl MH. Thamrin, Panunggangan 
Utara, Pinang, Kota Tangerang 15143, Banten  

Poaceae merupakan famili tanaman yang paling penting 
dalam dunia pangan. Peningkatan produksi tanaman 
Poaceae terkendala oleh penyakit tanaman yang disebabkan 
jamur. Penyakit menular yang disebabkan oleh jamur 
dikenal sebagai ancaman global terhadap kedaulatan 
pangan. Mengetahui spesies jamur adalah salah satu cara 
dalam mengontrol penyebaran jamur patogen. Apabila 
spesies jamur diketahui, maka pendekatan dalam 
pengambilan keputusan untuk mengatasi jamur patogen 
pada tanaman dapat terfasilitasi. Pada penelitian yang 

dilakukan, daun yang menunjukkan gejala penyakit oleh 
jamur dari lima tanaman dalam famili Poaceae (Oryza 
sativa L., Zea mays L., Coix lacryma-jobi L., Setaria 
italica (L.) P. Beauv, dan Sorghum bicolor (L.) Moench.) 
dikoleksi. Jamur dari daun yang berpenyakit diamati secara 
makroskopis di bawah mikroskop, diisolasi dan 
ditumbuhkan pada media PDA untuk pengamatan secara 
makroskopis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 
jamur patogen yang ditemukan adalah Alternaria radicina 
Meier, Drechle & E.D. Eddy., Bipolaris bicolor (Mitra) 
Shoemaker., Curvularia lunata (Wakker) Boedijn., C. soli 
Y. Marin & Crous., C. eragrostidis (Henn) J.A. Mey., C. 
geniculata (Tracy & Earle) Boedijn., C. aeria (Bat., J. A. 
Lima & C. T. Vasconc.) Tsuda., Cladosporium oxysporum 
Berk. & M.A. Curtis., Spondylocladiella botrytioides 
Linder., dan Puccinia sp.  

Cibinong Science Center, keanekaragaman, jamur patogen, 
Poaceae 

BO-07 
Diversity and conservation strategy of orchids 
under anthropogenic influence in Taman Wisata 
Alam Curug Setawing, Yogyakarta 

Febri Y. Kurniawan, Arkan Setiaji♥, Fauzana Putri, 
Ahmad Suyoko, Endang Semiarti 
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 has unique ecoregions with a high diversity of 
orchids. Forest in Taman Wisata Alam Curug Setawing 
(TWACS) is located in a community protected forest area 
and keeps a high diversity of orchids. Relative to other 
plant families, orchids are subject to high levels of threat, 
such as over-collection, land clearing and climate change. 
In this study, we describe the diversity of orchids in newly 
opened tourist areas and their influencing factors and 
conservation strategies under anthropogenic areas. Ten 
imaginary plots of 20 m x 20 m each were established 
randomly by selecting points along the two trail in location. 
All collected orchids are identified by matching the 
collection sample with orchid flora books. 15 species of 
wild orchids can be found in TWACS. Based on subfamily 
distribution, 73.33% of species including Epidendroideae, 
20% Orchidoideae, and 6.66% Vanilloideae. Based on 
growth form, 46.66% of species belong to epiphytes and 
53.33% terrestrial orchids. Dendrobium crumenatum has 
the highest of IVI compared to other species. Zeuxine sp. 
found only one individual because it is likely to enter the 
dormancy period. The study reveals that to improve the 
population size, trees (mainly Albizia chinensis, Syzygium 
aromaticum, bamboo, Artocarpus heterophyllus, and 
Albizia saman) should be planted in areas where the orchid 
species is recently missing. 

Conservation, diversity, orchids, TWACS 
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BO-08 
Keanekaragaman jamur patogen yang berasosiasi 
dengan tanaman Leguminosae di Kawasan 
Cibinong Science Center, Jawa Barat 

Nilam Fadmaulidha Wulandari1, Vivi Indriani2,♥, 
Sidrotun Naim2 
1Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 
16119, Jawa Barat.  
2Program Studi Bioteknologi dan Neurosains, Fakultas Ilmu Hayati, 
Universitas Surya. Grand Serpong Mall, Jl MH. Thamrin, Panunggangan 
Utara, Pinang, Kota Tangerang 15143, Banten  

Leguminosae merupakan salah satu familia tanaman yang 
memiliki peranan penting dalam kebutuhan ekonomi dan 
kandungan nutrisi. Tanaman ini banyak dikonsumsi di 
negara-negara berkembang karena kandungan nutrisi yang 
tinggi dan harganya yang relatif murah. Perawatan tanaman 
leguminosae masih kurang maksimal sehingga tingkat 
pemanfaatannya pun belum mencapai tingkat maksimal. 
Kurangnya perawatan pada tanaman ini menyebabkan 
tingkat produkivitas tanaman ini menurun dan mudah 
terjangkit penyakit, salah satunya disebabkan jamur 
patogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies 
jamur patogen yang berasosiasi dengan tanaman 
Leguminosae, yaitu edamame dan kacang tanah, sehingga 
dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menghindari 
penyakit tersebut. Isolasi dan identifikasi jamur bertujuan 
untuk mengetahui spesies jamur yang berasosiasi dan 
menyebabkan penyakit pada tanaman Leguminosae. 
Metode isolasi yang dilakukan merupakan isolasi langsung 
sedangkan identifikasi dilakukan secara morfologi. 
Hasilnya, jamur yang ditemukan adalah Curvulari lunata, 
Curvularia soli, dan Puccinia arachdis. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa Curvularia soli pertama kali temukan 
di Indonesia. 

Identifikasi, isolasi, jamur, Leguminosae, patogen 

BO-09 
Kolonisasi beberapa jamur antagonis pada akar 
tanaman cabai (Capsicum annuum) dan 
pengaruhnya terhadap penekanan penyakit 
antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum 
gloeosporioides 

Nurbailis♥, Lusi Aprilia, Yunisman 
Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. 
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat 

Penyakit antraknosa merupakan penyakit penting pada 
tanaman cabai (Capsicum annuum L.) yang disebabkan 
oleh Colletotrichum gloesporioides. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan jamur antagonis unggul yang 
mampu mengkolonisasi akar tanaman cabai dan efektif 
mengendalikan penyakit antraknosa yang disebabkan oleh 
C. gloesporioides. Metode penelitian menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 10 perlakuan 
dan 4 ulangan. Jamur antagonis yang digunakan yaitu: 
Trichoderma isolat 1, Trichoderma isolat 2, Trichoderma 
isolat 3, Trichoderma isolat 4, Paecilomyces isolat 1, 
Paecilomyces isolat 2, Paecilomyces isolat 3, Paecilomyces 
isolat 4, dan Aspergillus sp. Aplikasi jamur antagonis 
dilakukan dengan merendam akar tanaman cabai pada 
suspensi jamur dan aplikasi jamur patogen dilakukan 
dengan menyemprotkan suspensi jamur pada buah cabai 
sampai seluruh permukaannya basah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semua jamur antagonis yang diuji 
mampu mengkolonisasi akar tanaman cabai. Isolat yang 
terbaik dalam mengkolonisasi dan penekanan penyakit 
antraknosa adalah Trichoderma isolat 3 yang memiliki 
kemampuan kolonisasi sebesar 95,83%, persentase buah 
terserang 18,75% dan intensitas serangan sebesar 20% dan 
Trichoderma isolat 1 memiliki kemampuan kolonisasi 
sebesar 91,66%, persentase buah terserang 25,00% dan 
intensitas serangan sebesar 32,50%. 

Aspergillus, kolonisasi, Paecilomyces, Trichoderma 

BO-10 
Keanekaragaman Kupu-kupu di Kawasan 
Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor, 
Jawa Barat 

Nurullia Fitriani♥, Tia Setiawati, Mia Miranti, Teguh 
Husodo 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Kupu-kupu merupakan serangga dari Ordo Lepidoptera 
yang berperan penting dalam proses ekologi. Keberadaaan 
kupu-kupu seringkali dikaitkan dengan kondisi lingkungan 
tempat hidupnya terutama kondisi vegetasi. Kampus Unpad 
Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat merupakan salah satu 
kampus milik Universitas Padjadjaran (Unpad) yang 
memiliki berbagai tipe tutupan vegetasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman kupu-kupu di 
Kampus Unpad Jatinangor. Metode yang digunakan adalah 
modifikasi pollard walk, yaitu dengan menelusuri empat 
jalur utama (transek) yang melewati kawasan kampus. 
Kupu-kupu ditangkap dengan metode sweeping 
menggunakan jala serangga. Penelitian menunjukan 
terdapat 38 spesies kupu-kupu yang ditemukan di Kampus 
Unpad Jatinangor. Kupu-kupu tersebut berasal dari famili 
Pieridae, Papilionidae, Nymphalidae, Lycanidae dan 
Hesperidae. Family Nympalidae merupakan jumlah famili 
yang paling banyak ditemukan. Eurema blanda, Eurema 
hecabe dan Nepthis hylas merupakan species yang paling 
banyak ditemukan. Indeks keanekaragaman kupu-kupu di 
kawasan Kampus Unpad Jatinangor adalah 3,30.  

Kampus, keanekaragaman, kupu-kupu, spesies 
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BO-11 
Inventarisasi dan koleksi keanekaragaman flora di 
Pulau Sebangka, Kepulauan Riau  

Yupi Isnaini♥, Mahat Magandhi, Sahromi 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 
16122, Jawa Barat 

Kawasan hutan lindung di Pulau Sebangka, Kepulauan 
Riau merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang 
direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi lokasi 
eksplorasi dan penelitian karena kondisi hutan dan 
keanekaragaman floranya dianggap masih baik. Namun 
publikasi mengenai kekayaan flora di Pulau Sebangka dan 
pulau-pulau kecil di sekitarnya masih sangat terbatas. 
Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan 
menyelamatkan potensi kekayaan flora di Pulau Sebangka 
untuk dikonservasi secara ex situ di Kebun Raya Batam. 
Eksplorasi flora berlangsung dari tanggal 11-30 Juli 2017 
di kawasan hutan lindung di Pulau Sebangka, Kecamatan 
Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. 
Hasil eksplorasi menunjukkan setidaknya ada 61 suku, 149 
marga dan 145 jenis tumbuhan yang berhasil dikoleksi dari 
Pulau Sebangka untuk Kebun Raya Batam. Suku tumbuhan 
yang paling banyak dikoleksi adalah dari suku Araceae, 
Arecaceae, Clusiaceae, Dipterocarpaceae, Moraceae dan 
Myrtaceae. Beberapa tumbuhan menarik yang dijumpai di 
Pulau Sebangka diantaranya adalah bintangur 
(Calophyllum spp.), gaharu (Aquilaria spp.), gelam 
(Melaleuca cajuputi), dan tumbuhan hias unik kantong 
semar (Nepenthes spp.). Dari 288 nomor koleksi tumbuhan 
yang berhasil dikumpulkan dari Pulau Sebangka, sebanyak 
44 nomor koleksi termasuk jenis tumbuhan langka 
berdasarkan IUCN RedList. 

Aquilaria, Calophyllum, gelam, Nepenthes, Sebangka 

BO-12 
Konservasi anggrek dan kantong semar di Kebun 
Raya Batam, Kepulauan Riau 

Yupi Isnaini 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 
16122, Jawa Barat 

Anggrek dan kantong semar (Nepenthes spp.) merupakan 
dua taksa berpotensi hias yang dikoleksi dan dikonservasi 
di Kebun Raya Batam selain taksa-taksa lainnya. Kedua 
taksa ini telah dikoleksi dari berbagai kawasan hutan 
lindung dan Taman Wisata Alam di Pulau Batam serta 
kawasan hutan di pulau-pulau besar dan kecil di sekitar 
Pulau Batam yang masih masuk wilayah Provinsi 
Kepulauan Riau. Kegiatan eksplorasi untuk mengoleksi 
dan mengkonservasi kedua taksa tersebut telah dilakukan 
sejak tahun 2013 sampai 2017. Kawasan hutan yang telah 

dieksplor diantaranya ada di Pulau Batam, Pulau Abang 
dan sekitanya, Pulau Kepalajernih dan sekitarnya, Pulau 
Bulan dan sekitarnya, Pulau Bintan dan sekitarnya, serta 
Pulau Sebangka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
jumlah marga dan jenis anggrek dan kantong semar yang 
telah dikonservasi secara ex situ di Kebun Raya Batam. 
Penelusuran data dilakukan melalui laporan eksplorasi dan 
database koleksi yang masih terus dipantau 
perkembangannya. Hasil eksplorasi sampai tahun 2017 
menunjukkan setidaknya ada 96 nomor koleksi yang terdiri 
dari 25 marga dan 34 jenis anggrek serta 6 jenis kantong 
semar yang telah dikonservasi di Kebun Raya Batam. Jenis 
anggrek yang paling banyak dikoleksi adalah anggrek 
tanah Bromheadea finlaysoniana, dan anggrek efifit 
Cymbidium finlaysonianum, sedangkan jenis kantong 
semar yang paling banyak dikonservasi secara ex situ di 
Kebun Raya Batam adalah Nepenthes rafflesiana dan N. 
gracilis. Semua jenis anggrek dan kantong semar ini 
termasuk tumbuhan yang dilindungi dan sebanyak 4 jenis 
Nepenthes termasuk dalam daftar tumbuhan langka IUCN 
RedList. 

Anggrek, Batam, Bromheadea, Cymbidium, Nepenthes 

BO-13 
Keragaman mamalia di kawasan Cisokan, Jawa 
Barat, Indonesia 

Puput Febrianto1,♥, Teguh Husodo2, Erri N. Megantara3 

1 Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 
2 Program in Environmental Science, School of Graduates, Universitas 
Padjadjaran. Jl. Sekeloa, Coblong, Bandung 40134, West Java, Indonesia 
3Institute of Ecology, Directorate of Research, Community Services and 
Innovation, Universitas Padjadjaran. Jl. Sekeloa, Coblong, Bandung 
40134, West Java, Indonesia 

Telah dilakukan survei keanekaan mamalia pada kawasan 
non konservasi di daerah Cisokan, Kabupaten Bandung 
Barat, Jawa Barat, pada bulan Februari-April 2017. 
Tercatat sebanyak 31 jenis mamalia yang terdiri dari 7 jenis 
karnivora, 5 jenis primata, 10 rodentia, 1 Eulipotyphla, 1 
jenis artiodactyla, 1 jenis pholidota, 1 jenis Cetartiodactyla 
dan 5 jenis kelelawar. Keberadaan jenis-jenis tersebut 
diketahui berdasarkan hasil penggunaan metode 
kameratrap, perangkap mamalia kecil, identifikasi jejak, 
observasi langsung, serta dikuatkan dengan penelusuran 
wawancara terhadap warga lokal di sekitar lokasi 
penelitian. Jenis karnivora yang merupakan charismatic 
species yaitu macan tutul jawa (Panthera pardus melas) 
dan jenis mamalia umbrella species, owa jawa (Hylobates 
moloch) tercatat keberadaanya di sekitar Hutan Alam 
Gowek dan Curug Japarana dan Curug Walet di bagian 
Cisokan Hulu serta di Cibungubulang yang merupakan 
Cisokan Hilir. Ditemukan juga jenis-jenis mamalia lain 
yang termasuk kategori REEPS (Rare Endangered 
Endemic Protected Species) seperti lutung (Trachypithecus 
auratus), surili (Presbytis comata), kukang (Nycticebus 
javanicus), jelarang (Ratuffa bicolor), berang-berang 
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(Aonyx cinerea), garangan (Herpestes javanicus), landak 
(Hystrix javanica), dan trenggiling (Manis javanica). Jenis-
jenis tersebut tersebar di tataguna lahan seperti hutan alam, 
hutan produksi, semak ladang/huma, talun, dan sawah 
irigasi. Hasil temuan jenis-jenis mamalia di kawasan non 
konservasi ini diharapkan dapat memberikan informasi 
aktual terkait keberadaan dan dapat mendukung upaya 
pelestarian dan konservasi jenis-jenis mamalia tersebut 
terutama yang memiliki nilai konservasi tinggi.  

Cisokan, keanekaragaman hayati, Jawa Barat, mamalia 

BO-14 
Keberadaan berang-berang cakar kecil (Aonyx 
cinerea) di DAS Cisokan, Jawa Barat 

Zamzam I’lanul Anwar Atsaury1,♥, Abdiel Praha 
Dirgantara2, Teguh Husodo3 

1 Pusat Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas 
Padjadjaran. Jl. Sekeloa, Coblong, Kota Bandung 40132, Jawa Barat 
2 Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 
3Program Studi Pascasarjana Biomanajemen, Sekolah Ilmu Teknologi 
Hayati, Institut Teknologi Bandung. Jl. Ganesha No. 10, Kota Bandung 
40132, Jawa Barat 

Berang-berang cakar kecil (Aonyx cinerea) merupakan 
salah satu dari dua spesies berang-berang yang terdapat di 
pulau Jawa. Berdasarkan IUCN RedList 2015, jenis ini 
tergolong kedalam satwa dengan status vulnerable yang 
kini sulit untuk dijumpai, terlebih di kawasan non-
konservasi. Keberadaan berang-berang cakar kecil 
merupakan indikator kualitas perairan yang masih baik dan 
akan menjadi satwa yang rawan hilang bila terdapat 
gangguan. Penelitian tentang keberadaan berang-berang ini 
telah dilakukan di DAS Cisokan yang merupakan Sub-
DAS Citarum pada bulan Januari-Mei 2017 dengan 
menggunakan teknik observasi langsung dengan cara 
mencari jejak dan tanda-tanda keberadaan berang-berang 
dan observasi tidak langsung dengan pemasangan camera 
trap. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut 
didapatkan 32 tanda keberadaan berang-berang cakar kecil. 
Bukti keberadaan tersebut meliputi 21 titik lokasi feses, 8 
titik lokasi jejak dan 3 titik lokasi sarang yan tersebar di 
empat aliran sungai, yaitu Sungai Cisokan, Sungai 
Cirumamis, Sungai Citali dan Sungai Cilengkong. 
Berdasarkan hasil analisis diperkirakan terdapat 15-21 
individu berang-berang cakar kecil. 

Aonyx cinerea, berang-berang cakar kecil, DAS Cisokan, 
Sub-DAS Citarum 

BO-15 
Keanekaragaman hayati makrozoobentos di 
kawasan mangrove Batukaras dan Bulaksetra 
Pangandaran, Jawa Barat 

Afrida Rizky Nurfajrin♥, Keukeu Kaniawati Rosada 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Hutan mangrove merupakan wilayah pesisir dengan 
berbagai keunggulan, salah satunya ialah sumber daya alam 
yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Pangandaran 
memiliki dua kawasan hutan mangrove, yaitu Mangrove 
Batukaras dan Bulaksetra yang terletak di dua kecamatan 
yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keanekaragaman hayati makrozoobentos sebagai salah satu 
sumber daya alam kawasan mangrove sekaligus sebagai 
indikator kualitas perairan di Kawasan Mangrove 
Bulaksetra dan Batukaras Pangandaran, Jawa Barat. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. 
Pengambilan sampel makrozoobentos di perairan dilakukan 
dengan menggunakan jala Surber sedangkan sampel 
makrozoobentos dari batang tanaman mangrove diambil 
dengan metode hand picking. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan di kawasan 
mangrove Pangandaran didapatkan 9 spesies 
makrozoobentos yang semuanya berasal dari kelas 
Gastropoda dan 3 di antaranya ditemukan pada kedua 
kawasan mangrove. Kawasan Mangrove Bulaksetra yang 
didominasi oleh vegetasi Rhizopora sp. ditemukan 
makrozoobentos sebanyak 6 spesies yang didominasi oleh 
Faunus ater sedangkan pada Hutan Mangrove Batukaras 
yang didominasi oleh vegetasi Avicennia alba ditemukan 6 
spesies dengan tingkat dominansi yang merata. 
Berdasarkan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 
(H’), kualitas air Hutan Mangrove Bulaksetra yaitu, 
tercemar berat dengan nilai H' 0,86 sedangkan di Hutan 
Mangrove Batukaras tercemar ringan nilai H’ 1,67. 

Bulaksetra, Batukaras, Indeks Shannon-Wiener, 
makrozoobentos, kualitas perairan  

BO-16 
Karakterisasi pertumbuhan dan potensi 
konsorsium bakteri resisten tembaga 
Acinetobacter sp. dan Cupriavidus sp. 

Wahyu Irawati1,♥, Triwibowo Yuwono2, Nommensen 
Pangihutan Ompusunggu1 
 
 
1Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Pelita Harapan. Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100, Lippo 
Karawaci, Tangerang 15811, Banten, Indonesia 
2Departemen Mikrobiologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas 
Gadjah Mada. Kampus UGM Bulaksumur, Sleman 55281, Yogyakarta 

Bioremediasi tembaga dengan menggunakan bakteri asli 
dari alam merupakan proses pengolahan limbah yang 
potensial untuk memulihkan daerah tercemar. 
Acinetobacter sp. dan Cupriavidus sp. merupakan bakteri 
resisten tembaga yang diisolasi dari limbah industri 
Surabaya, Jawa Timur. Proses bioremediasi di alam tidak 
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hanya melibatkan satu jenis bakteri namun berupa 
konsorsium bakteri yang saling bekerjasama untuk 
memulihkan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) 
mengetahui karakterisasi pertumbuhan konsorsium 
Acinetobacter sp. dan Cupriavidus sp. pada medium 
limbah, diperkaya, dan medium yang mengandung 
tembaga, serta (ii) mengetahui potensi konsorsium bakteri 
tersebut dalam mengakumulasi tembaga. Pertumbuhan 
diamati berdasarkan kekeruhan sel menggunakan 
spektrofotometer panjang gelombang 600 nm. Akumulasi 
tembaga diukur dengan menggunakan spektrofotometer 
serapan atom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertumbuhan konsorsium bakteri pada medium yang 
mengandung tembaga lebih baik dibanding bakteri tunggal. 
Pertumbuhan konsorsium terbaik adalah Acinetobacter sp. 
IrC1 dan Acinetobacter sp. IrC2. Penggunaan limbah 
sebagai medium pertumbuhan menghambat pertumbuhan 
konsorsium bakteri sebesar 25%, tetapi tetap dapat 
mencapai fase logaritma yang sama dengan medium 
diperkaya. Pertumbuhan tiga konsorsium bakteri yang 
paling baik adalah C1: C2: C4 dengan perbandingan 2: 2: 
0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 
akumulasi tembaga tertinggi pada medium yang 
mengandung 2 mM adalah konsorsium Acinetobacter sp. 
IrC1 dan Acinetobacter sp. IrC2, yaitu 2,89 mg Cu per 
gram berat kering sel. Konsorsium bakteri tersebut dapat 
mengakumulasi sebanyak 5% tembaga di dalam selnya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
konsorsium bakteri menghasilkan pertumbuhan yang lebih 
baik dan meningkatkan potensinya dalam mengakumulasi 
tembaga. Konsorsium terbaik adalah Acinetobacter sp. 
IrC1 dan Acinetobacter sp. IrC2 mungkin disebabkan 
kedua spesies bakteri tersebut berasal dari genus yang sama 
sehingga terjadi interaksi sinergistik dalam menghadapi 
sifat toksik tembaga. 

Acinetobacter, akumulasi, Cupriavidus, konsorsium, 
tembaga 

BO-17 
Potensi jamur Paecilomyces isolat lokal sumatera 
barat untuk pengendalian nematoda bengkak akar 
(Meloidogyne spp.) pada tanaman sayuran 

Winarto♥, Darnetty, Yenny Liswarni 
Jurusan Hama dan penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas 
Andalas. Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat 

Jamur Paecilomyces merupakan jamur antagonis yang 
dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 
bionematisida untuk pengendalian Nematoda Bengkak 
Akar (Meloidogyne spp.). Jamur Paecilomyces mempunyai 
aktivitas antagonistik sebagai parasit telur dari nematoda. 
Pemanfaatan isolat lokal mempunyai potensi yang baik 
untuk pengendalian nematoda parasit khususnya Nematoda 
Bengak Akar. Isolasi dan seleksi isolat perlu dilakukan 
untuk mendapatkan isolat jamur yang unggul. Kondisi 
lingkungan asal jamur antagonis berpengaruh terhadap 
kemampuan jamur dalam memarasit telur nematoda Isolat 

jamur Paecilomyces yang mempunyai kemampuan adaptasi 
terhadap berbagai kondisi lingkungan merupakan agen 
hayati yang baik untuk pengendalian nematoda. Tujuan 
penelitian adalah untuk mendapatkan isolat lokal jamur 
Paecilomyces yang mempunyai kemampuan menginfeksi 
telur dan reproduksi yang tinggi setelah diaplikasikan ke 
tanah. Isolasi jamur dilakukan dari beberapa sampel tanah 
dari rizosfer tanaman tomat yang terserang Meloidogyne 
spp. dari beberapa lokasi sentra produksi sayuran di 
Sumatera Barat, yaitu daerah Alahan Panjang, Agam dan 
Tanah Datar. Sebanyak 10 isolat jamur Paecilomyces 
didapatkan, 3 isolat dari Alahan Panjang, 3 isolat dari 
Agam dan 4 isolat dari Tanah Datar. Isolat AP1.2 dari 
Alahan Panjang mempunyai kemampuan menginfeksi telur 
yang lebih baik dibandingkan dengan isolat jamur lainya.  

Jamur, Paecilomyces, pengendalian, potensi, Sumatera 
Barat, Meloidogyne 

BO-18 
Struktur komunitas perifiton epilithic di Muara 
Sungai Cikamal dan Muara Sungai Cirengganis, 
Pananjung Pangandaran, Jawa Barat 

Syifa Nailah♥, Keukeu Kaniawati Rosada 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Perifiton merupakan salah satu komunitas biotik yang 
dapat hidup dengan baik pada perairan. Perifiton epilithic 
bersifat kosmopolit dan memungkinkan standarisasi untuk 
perbandingan spasial atau temporal, sehingga sering 
digunakan untuk mengetahui status kualitas suatu perairan. 
Penelitian mengenai struktur komunitas perifiton epilithic 
di muara-muara sungai di kawasan Cagar Alam dan Taman 
Wisata Alam Pananjung Pangandaran, Jawa Barat serta 
hubungannya dengan faktor fisikokimia lingkungan telah 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
perbandingan struktur komunitas perifiton epilithic di 
Muara Sungai Cikamal dan Muara Sungai Cirengganis. 
Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi. Perifiton 
epilithic dan sampel air diambil dari dua titik sampling di 
setiap muara. Parameter fisikokimia yang dianalisis adalah 
suhu, kecerahan, kedalaman, intensitas cahaya, salinitas, 
kecepatan arus, pH, dan DO. Hasil penelitian menunjukkan 
perifiton di kedua muara terdiri dari kelompok 
fitoplankton, zooplankton, dan mikrobenthos. Secara 
umum, pada kedua muara ditemukan enam kelas 
fitoplankton yaitu, Bacillariophyceae, Chlorophyceae, 
Cyanophyceae, Ulvophyceae, Zygnematophyceae, dan 
Dinophyceae. Zooplankton yang ditemukan di kedua 
muara berasal dari kelas Eurotatoria, Filosa, Maxillopoda, 
Monogonta, dan Lobosa. Sedangkan mikrobenthos yang 
ditemukan berasal dari kelas Chromadorea dan Ciliatea. 
Dominansi terjadi di kedua muara. Berdasarkan indeks 
kesamaan Sorensen, kedua muara memiliki tingkat 
kesamaan jenis sedang. Kualitas perairan Muara Sungai 
Cikamal termasuk kedalam perairan yang tercemar berat 
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dan Muara Sungai Cirengganis termasuk kedalam perairan 
yang tercemar sedang. 

Kualitas air, Pangandaran, perifiton, struktur komunitas 

BO-19 
Hemiepifit Ficus spp. (Moraceae) di Pulau Weh, 
Kota Sabang, Provinsi Aceh, Indonesia 

Peniwidiyanti1,♥, Reyna Ashari2 

1Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya 
Bogor), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, 
Bogor 16122, Jawa Barat 
2 Program Pascasarjana Silvikultur Tropika, Sekolah Pascasarjana, Institut 
Pertanian Bogor. Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat  

Pulau Weh, Kota Sabang, Provinsi Aceh merupakan pulau 
kecil yang rentan terhadap ancaman kepunahan tumbuhan 
maupun satwa, sehingga perlu adanya upaya konservasi 
jenis untuk menjaga kestabilan komunitas dan ekosistem. 
Salah satu jenis “sumber daya kunci” yang umum dijumpai 
pada kawasan tropis yaitu kerabat beringin (Ficus spp.) 
yang memiliki beragam habitus di antaranya pohon dan 
hemiepifit yang bermanfaat secara ekologi. Tujuan 
penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi mengenai 
jumlah jenis dan mengklasifikasikan habitus hemiepifit 
Ficus spp. di Pulau Weh. Metode yang digunakan, yaitu 
eksplorasi di beberapa tipe ekosistem dan melakukan 
serangkaian identifikasi jenis hingga menganalisis fase 
tumbuh hemiepifit Ficus spp. Sebanyak 15 jenis Ficus 
dapat dijumpai di Pulau Weh, dimana 9 jenisnya dapat 
dijumpai dengan habitus hemiepifit. Sebanyak 4 jenis 
hemiepifit memiliki kelimpahan tinggi yaitu Ficus 
benjamina dan Ficus virens dengan presentasi 34%, serta 
Ficus tinctoria dan Ficus cuspidata dengan presentasi 9%. 
Ficus benjamina umum dijumpai dalam fase E (mematikan 
pohon inang). Ficus virens dan Ficus tinctoria umumnya 
dijumpai dalam fase B (akar aerial menjulur ke tanah) dan 
fase C (akar aerial mulai mencekik pohon inang). Kedua 
jenis ini banyak menempel pada trembesi (Samanea 
saman) yang menghiasi jalan utama Kota Sabang. 
Sedangkan, Ficus cuspidata umum dijumpai pada Fase A 
(epifit) dan menempel pada pohon inang yang berasal dari 
kerabat jambu-jambuan (Myrtaceae). Keberadaan Ficus 
spp. berdampak pada ketersediaan habitat dan pakan satwa 
sepanjang tahun, selain itu daya adaptasi yang tinggi pada 
habitus hemiepifit dapat mengurangi dampak angin yang 
berasal dari Samudera Hindia serta ancaman erosi dan 
abrasi di Pulau Weh, sehingga, peran ekologi Ficus spp. 
menjadi salah satu aspek penting dalam upaya konservasi 
pulau kecil.  

Ficus, hemiepifit, keanekaragaman, konservasi, Pulau Weh 

BO-20 
Eksplorasi cendawan endofit dan potensinya 
untuk pengendalian Phytophthora palmivora 
Butler. penyebab penyakit busuk buah kakao 

Yenny Liswarni♥, Nurbailis, Munzir Busniah 
Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, 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-21 
Konservasi ex situ anggrek di Kebun Raya 
Jompie, Parepare, Sulawesi Selatan 

Eka Martha Della Rahayu 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 
16122, Jawa Barat 

Kebun Raya Jompie Parepare (KRJP), Sulawesi Selatan 
merupakan kebun raya daerah yang dibangun atas 
kerjasama antara Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun 
Raya-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PKT KR-
LIPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Kota Parepare, Provinsi 
Sulawesi Selatan. KRJP, memiliki 5 fungsi, yaitu 
konservasi, penelitian, pendidikan, wisata,dan jasa 
lingkungan. Makalah ini membahas tentang fungsi 
konservasi dari KRJP, terutama dalam konservasi anggrek. 
KRJP telah mengoleksi sebanyak 36 jenis anggrek, baik 
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epifit maupun terrestrial, serta 98 nomor koleksi anggrek 
yang baru teridentifikasi sampai pada tingkat marga. 
Anggrek yang sudah teridentifikasi diantaranya adalah 
Ascocentrum miniatum (Lindley) Schlechter, Coelogyne 
celebensis J.J.Sm., Dendrobium bicaudatum Reinw. ex 
Lindl., Flickingeria angulata A.D.Hawkes, Nervilia 
concolor (Blume) Schltr, dan Phalaenopsis amabilis 
Blume. Semua anggrek koleksi KRJP termasuk dalam 
Appendiks II CITES. Selain itu, Coleogyne celebensis 
merupakan anggrek endemik Sulawesi. Ascocentrum 
miniatum termasuk anggrek yang dilindungi berdasarkan 
PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis 
Tumbuhan dan Satwa.  

Anggrek, kebun raya, konservasi ex situ 

BO-22 
Populasi bakteri rhizosfer di tailing bekas 
tambang emas rakyat 

Wiwik Ekyastuti♥, Tri Rima Setyawati 
Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, 
Pontianak 78121, Kalimantan Barat 

Populasi mikroorganisme termasuk bakteri di tailing bekas 
tambang emas dilaporkan sangat terbatas. Penelitian ini 
dilakukan di areal tailing bekas tambang emas rakyat di 
Cagar Alam Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 
dengan tujuan untuk: (i) melakukan observasi dan 
identifikasi keberadaan bakteri yang bermanfaat untuk 
pertumbuhan tanaman, (ii) membandingkan kepadatan 
populasi bakteri rhizosfer di 3 tingkat umur tailing yaitu 1, 
3 dan 6 tahun setelah penambangan dan (iii) membuat 
isolat bakteri tersebut sebagai isolat koleksi untuk 
digunakan dalam kegiatan reklamasi tailing secara biologi. 
Penelitian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pengambilan 
sampel tailing di lapagan dan analisis bakteri di 
laboratorium (isolasi dan determinasi). Dari hasil 
penelitian, di areal tailing tersebut ditemukan 9 isolat 
bakteri yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. 
Sembilan isolat bakteri tersebut terbagi kedalam 3 
kelompok, yaitu bakteri pelarut fosfat yang terdiri dari 5 
isolat bakteri kelompok Pseudomonas, bakteri penambat 
nitrogen non simbiotik yang terdiri dari 2 isolat bakteri 
kelompok Azotobacter, serta bakteri nitrifikasi yang terdiri 
dari 2 isolat bakteri kelompok Nitrosomonas. Keterbatasan 
bakteri yang berhasil diisolasi menunjukkan bahwa 
lingkungan rizosfer tailing menjadi pembatas atau 
hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan bakteri 
secara khusus dan mikroorganisme tanah secara umum. 
Penelitian ini juga menemukan bahwa kepadatan populasi 
bakteri tidak berbeda pada umur tailing yang berbeda 
setelah penambangan (1, 3 dan 6 tahun). Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa proses suksesi tailing berjalan 
sangat lambat. 

Bakteri rhizosfer, bekas tambang emas, tailing 

BO-23 
Keanekaragaman Nepenthes dan komposisi 
vegetasi penyusun habitatnya di Hutan Kerangas 
Dusun Tuing, Kabupaten Bangka, Kepulauan 
Bangka Belitung 

Robiansyah♥, Nur Annis Hidayati, Ratna Santi 
Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung. 
Gedung Daya (F), Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Merawang, 
Bangka 33172, Kepulauan Bangka Belitung 

Kepulauan Bangka Belitung merupakan satu-satunya 
wilayah di Sumatera yang memiliki hutan kerangas yang 
luas. Hutan kerangas dapat ditemukan di beberapa daerah 
di Kabupaten Bangka, salah satunya adalah di Dusun 
Tuing, Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten 
Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi hutan 
kerangas yang ekstrim mendukung keunikan adaptasi 
tumbuhan, salah satunya yaitu Nepenthes. Nepenthes 
memiliki potensi untuk dijadikan tanaman hias dan 
termasuk spesies yang dilindungi. Ancaman keberadaan 
Nepenthes di hutan kerangas Dusun Tuing, Kabupaten 
Bangka yaitu alih fungsi lahan dan eksploitasi yang 
berlebihan. Kawasan hutan kerangas dikategorikan The 
International Union For The Conservation of Nature 
(IUCN) dengan status rawan (vulnerable). Hal tersebut 
semakin meningkatkan ancaman bagi keberadaan 
Nepenthes. Informasi penting untuk mendukung 
pengelolaan terhadap sumberdaya tumbuhan adalah 
teridentifikasikannya karakteristik lingkungan tumbuhnya. 
Penelitian ini bertujuan mendata jenis Nepenthes, 
menganalisis vegetasi penyusun habitat Nepenthes dan 
menganalisis asosiasi Nepenthes dengan tumbuhan 
penyusun habitatnya untuk mendukung upaya 
konservasinya terutama di hutan kerangas. Lokasi 
penelitian terdiri atas 2 lokasi yaitu hutan kerangas asosiasi 
(Amau) dan padang sapu-sapu. Plot pengamatan sejumlah 
8 plot, berukuran 10 m x 10 m dan ditentukan secara 
purposive sampling. Data yang diambil berupa jenis 
Nepenthes dan jenis vegetasi penyusun habitat Nepenthes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis 
Nepenthes yaitu Nepenthes ampullaria, Nepenthes gracilis, 
Nepenthes mirabilis dan Nepenthes reindwartiana. 
Keanekaragaman Nepenthes di Amau lebih tinggi dari 
Padang Sapu-Sapu. Komposisi vegetasi penyusun habitat 
Nepenthes terdiri atas 13 jenis tumbuhan dari 8 famili. 
Baeckea frutescens dan Drosera burmanii merupakan 
tumbuhan dengan INP tertinggi. Asosiasi nyata Nepenthes 
hanya ditemukan pada B. frutescens dan tergolong rendah.  

Asosiasi, hutan kerangas, keanekaragaman, Nepenthes, 
vegetasi 

BO-24 
Keragaman jenis jamur makroskopis di kawasan 
Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung 
Pangandaran, Jawa Barat 
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Betty Mayawatie Marzuki♥, Rina Dwi Ananda, Nandita 
Widya, Raudya Sabrina  
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Kawasan Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Pananjung 
Pangandaran, Jawa Barat merupakan salah satu hutan hujan 
tropis dataran rendah di Jawa, kawasan tersebut memiliki 
curah hujan serta kelembaban tinggi, sehingga sangat 
cocok bagi pertumbuhan jamur. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui keragaman jenis jamur makro 
yang tumbuh di kawasan TWA/CA Pananjung 
Pangandaran, Metode yang digunakan untuk mengetahui 
keragaman jenis adalah metode jelajah dengan bantuan 
garis transek sepanjang 1.000 meter yang terbagi menjadi 
10 stasiun pengamatan. Hasil penelitian diperoleh 18 
spesies jamur makroskopis yaitu, Marasmiellus candidus, 
Termitomyces sp., Makroporus sp., Trametes versicolor, 
Xylaria polimorpha, Auricularia auricula, Microporus 
xanthoporus, Polyporus leptocephalus, Ganoderma sp, 
Trametes pubescens, Schizophyllum commune, Trametes 
sp,. Pleurotus sp., Lentinus sp., Trametes gibbosa, 
Ganoderma applanatum, Ganoderma lucidum, Polyporus 
brumalis, dan Polyporus alveolaris. 

Jamur makroskopis, keragaman jenis, Pananjung, Pangandaran 

BO-25 
Struktur komunitas dan komposisi vegetasi  
di Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa 
Barat 

Indri Wulandari♥, Teguh Husodo, Erri N. Megantara 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat dikenal 
sebagai kawasan dengan keragaman geologi yang unik. 
Disamping itu, kawasan ini juga memiliki keragaman jenis-
jenis tumbuhan yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik 
agar tetap dapat memberikan manfaat, baik terhadap 
lingkungan maupun manusia. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui struktur komunitas dan komposisi 
vegetasi yang ada di kawasan Geopark Ciletuh. Hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar dalam 
penentuan bentuk pengelolaan keanekaragaman hayati di 
kawasan Geopark Ciletuh. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dilakukan 
melalui inventarisasi jenis-jenis tumbuhan serta 
penggambaran diagram profil. Penggambaran diagram 
profil dimaksudkan untuk memahami struktur dan 
komposisi suatu vegetasi. Analisis data kualitatif yang 
dilakukan meliputi analisis habitat yang ditinjau dari aspek 
struktur vertikal vegetasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat enam tipe komunitas yang menyusun 
kawasan Geopark Ciletuh, yaitu hutan alam, kebun 
hortikultura (kebun, huma, dan ladang), tipe komunitas 

tebing dan hutan riparian, kebon tatangkalan, vegetasi 
pantai dan mangrove, serta pekarangan. Sementara itu, 
hasil inventarisasi jenis tercatat 211 jenis tumbuhan yang 
terdiri dari kategori tumbuhan bawah hingga kategori 
pohon. Berdasarkan status konservasinya, ditemukan satu 
tumbuhan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan PP RI 
No. 7 Tahun 1999, yaitu Rafflesia patma. 

Ciletuh, geopark, komposisi, struktur, vegetasi 

BO-26 
Studi populasi, habitat, dan jenis pakan burung, 
kuntul kerbau (Bubulcus ibis), kuntul kecil 
(Egretta garzetta), dan kuntul blekok (Ardeola 
speciosa) di kawasan Rancabayawak, Gede Bage, 
Bandung, Jawa Barat 

Marina Fikriyanti, Rahmadita, Suroso, Deden 
Nurjaman, Irpan Fauzi, Fachmi Azhar Aji, Syahraz 
Fatin, Johan Iskandar, Erri N. Megantara, Teguh 
Husodo, Ruhyat Partasasmita♥ 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Berdasarkan sejarah ekologi, kawasan Rancabayawak, 
Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Gede Bage, Kota 
Bandung, Jawa Barat di masa lalu didominasi oleh lahan 
sawah berupa rawa-rawa. Ekosistem sawah rawa tersebut 
menjadi habitat untuk mencari pakan anekaragam jenis 
burung air. Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, 
sering dengan maraknya alih fungsi lahan sawah rawa 
menjadi lahan terbangun, seperti perumahan, kantor, sarana 
olah raga, pabrik dan lain-lain, telah menyebabkan 
kepunahan anekaragam jenis burung air. Pada saat ini, 
terdapat 3 jenis burung air yakni kuntul kerbau (Bubulcus 
ibis), kuntul kecil (Egretta garzetta) dan kuntul blekok 
(Ardeola speciosa) yang masih bertahan di kawasan 
Rancabayawak. Mereka mencari pakan di ekosistem 
sawah, serta beristirahat malam hari dan bersarang di 
rumpun pohon-pohon bambu haur hijau di pinggir 
Kampung Rancabayawak. Dari ketiga jenis burung kuntul 
tersebut, 2 jenis diantaranya yaitu kuntul kerbau dan kuntul 
kecil termasuk dilindungi Undang-Undang No. 5 tahun 
1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 
1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji jenis-jenis pohon 
yang biasa dijadikan tempat bertengger 3 jenis burung 
kuntul waktu beristirahat di malam hari, dan bersarang 
ketika musim berbiak di kawasan Rancabayawak; 
menganalisis populasi 3 jenis burung kuntul yang biasa 
bertengger untuk istirahat malam hari di pohon-pohon 
bambu dan lainnya di Kampung Rancabayawak; serta jenis 
pakan dan gambaran habitat sawah tempat mencari pencari 
pakan di kawasan sawah Rancabayawak. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metoda campuran 
kuantitif dan kulaitatif, dengan teknik penelitian observasi 
langsung di lapangan dan wawancara semi struktur dengan 
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para informan penduduk lokal. Hasil penelitian 
menujukkan bahwa di lokasi pengamatan didapatkan jenis 
tumbuhan utama bambu kuning (Bambusa vulgaris), 
lamtoro (Leucaena lecocephala), dan semak mimosa 
(Mimosa pigra) yang biasa dijadikan tempat bersarang dan 
tidur 3 jenis kuntul di Rancabayawak. Jumlah total 
populasi 3 jenis burung kuntul Rancabayawak pada bulan 
Desember 2017-Janurai 2018, didapatkan sebanyak 1.827 
individu. Jumlah tersebut meningkat dari pengamatan 
semester 2 tahun 2017 dengan jumlah 1,445 individu. 
Sementara itu, jenis-jenis pakan untuk 3 jenis burung 
kuntul tecatat 9 jenis fauna, seperti jenis-jenis ikan, katak, 
capung, dan kepiting sawah. Habitat 3 jenis burung kuntul 
adalah mencari pakan di kawasan sawah, dan beristirahat 
dengan bertengger di popohonan bambu haur hijau, 
albasiah, dan rumput mimosa pinggiran kampung 
Rancabayawak. 

Burung kuntul, populasi, habitat, pakan, Rancabayawak 

BO-27 
Identifikasi aktivitas antimikroba yeast indigen 
dari whey mozzarella terhadap bakteri patogen 

Febrin Elisabeth E. Sidabutar 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Whey merupakan hasil samping dari produksi keju yang 
masih banyak potensinya, terutama keragaman khamirnya. 
Susu yang digunakan untuk membuat whey mozzarella 
didapatkan dari peternakan Ciparanje, Fakultas Peternakan, 
Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat. Whey 
yang dihasilkan diinokulasi dalam media Potato Dextrose 
Agar (PDA) yang ditambahkan dengan Vegemite yeast 
extract ( kraft foods) dan 10 ppm amoxicillin. Hasil 
inokulasi diinkubasi pada suhu ruang selama 2 hari. Dari 
hasil identifikasi diketahui terdapat 3 yeast dominan yang 
ditemukan dalam whey mozzarella yaitu Candida 
tropicalis, Trichosporon beigelii, dan Blastoschizomyces 
capitatus. Ketiga yeast ini kemudian diuji aktivitas 
antimikrobanya terhadap Eschericia coli dan Salmonella 
typhii. Masing-masing yeast diujikan pada bakteri patogen 
dalam suhu ruang (± 25°C) dan suhu incubator (37°C) 
selama 2 hari. Dari hasil penelitian diketahui bahwa yeast 
yang diinkubasi pada suhu ruang memiliki diameter zona 
bening yang lebih besar dibandingkan yang diinkubasi 
dalam incubator. Ketiga yeast efektif menghambat 
pertumbuhan S. aureus pada suhu ruang dengan diameter 
20 mm oleh yeast C. tropicalis, 17,67 mm oleh T. beigelii 
dan 26 mm oleh yeast B. capitatus.  

Antimikroba, Blastoschizomyces capitatus, Candida tropicalis, 
Trichosporon beigeli, whey mozzarella  

BP-01 
Persebaran dan keragaman lalat buah (Diptera: 
Tephritidae) di Pasar Tradisional Provinsi Aceh 

Muhammad Sayuthi♥, Hasnah, Alfian Rusdy 
Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. 
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 
23111, Aceh 

Lalat buah (Diptera: Tephritidae) merupakan salah satu 
hama penting dan bersifat polifag terhadap tanaman 
hortikultura, baik di daerah tropis maupun subtropis. 
Informasi mengenai persebaran dan keragaman lalat buah 
di pasar tradisional dan sekitarnya masih sangat terbatas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat informasi 
terkait kelimpahan dan keragaman spesies lalat buah yang 
terdapat di pasar tradisional Kota Banda Aceh dan 
sekitarnya. Penelitian ini mengadopsi metode survei pada 
beberapa pasar tradisional di Provinsi Aceh. Kegiatan 
Identifikasi jenis lalat buah dilakukan di Laboratorium 
Ilmu Hama Tumbuhan, Program Studi Proteksi Tanaman, 
Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga 
November 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
spesies lalat buah yang ditemukan adalah dari genus 
Bactrocera, yaitu: Bactrocera carambolae, B. papayae dan 
B. dorsalis. Populasi tertinggi ialah dari spesies B. papayae 
(63%), diikuti dengan B. carambolae (27%) dan B. dorsalis 
(10%). Nilai indeks similaritas yang didapatkan antar pasar 
ialah 1, yaitu spesies memiliki kemiripan yang sama pada 
setiap pasarnya. Pasar Keutapang dan Peunayong memiliki 
nilai indeks keragaman spesies lalat buah berkisar 0,70-
0,78 dan termasuk dalam kategori rendah, sedangkan pada 
Pasar Rukoh dan Lambaro memiliki nilai indeks 1.00-1.09 
yang termasuk dalam kategori sedang, dengan indeks 
kemerataan pada keempat pasar berkisar 0.63-0.99 dan 
hasil ini termasuk ke dalam kategori stabil, yaitu spesies 
lalat buah tersebar secara merata pada keempat pasar. 
Secara umun populasi B. papayae mendominasi pada 
keempat pasar. 

Aceh, hama, identifikasi, pasar, lalat buah 

BP-02 
Keanekaragaman dan status konservasi tumbuhan 
di hutan in situ Kebun Raya Tanjung Puri 
Tabalong, Kalimantan Selatan 

Didi Usmadi♥, Joko Ridho Witono, Mustaid Siregar, 
Danang Wahyu Purnomo 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 
16122, Jawa Barat 

Kebun Raya Tanjung Puri Tabalong, Kalimantan Selatan 
merupakan salah kebun raya di Indonesia yang khusus 
mengkonservasi secara ex situ tumbuhan pamah 
Kalimantan. Hutan in situ Kebun Raya Tanjung Puri 
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Tabalong merupakan zona khusus yang mempresentasikan 
hutan pamah Kalimantan yang masih tersisa. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui keanekaragaman dan status 
konservasi tumbuhan serta pengelolaannya di hutan in situ 
Kebun Raya Tanjung Puri Tabalong. Pengambilan data 
menggunakan metode transek dengan plot contoh 
berukuran 2 x 2 m2 (semai dan tumbuhan bawah), 5 x 5 m2 
(belta), dan 10 x 10 m2 (pohon), dengan jumlah plot 
masing-masing sebanyak 17 plot pengamatan. Analisis 
dominansi jenis menggunakan Indeks Nilai Penting (INP), 
keanekaragaman jenis mengunakan indeks 
keanekaragaman jenis (Shannon-Wiener Indeks), indeks 
kekayaan jenis (Margalef's Indeks) dan indeks kemerataan 
jenis. Hasil inventarisasi diketahui bahwa pada tingkat 
semai dan tumbuhan bawah ditemukan 48 jenis dari 30 
suku dengan jenis yang dominan yaitu Syzygium 
tawahense, tingkat belta ditemukan 32 jenis dari 15 suku 
dengan jenis yang dominan yaitu Vitex pinnata dan tingkat 
pohon ditemukan 12 jenis dari 9 suku dengan jenis yang 
dominan yaitu Lasianthus sp. Indeks keanekaragaman jenis 
(Shannon-Wiener Indeks) termasuk dalam kategori rendah 
sampai tinggi, Indeks kekayaan jenis (Margalef’s Indeks) 
termasuk dalam kategori sedang sampai tinggi dan indeks 
kemerataan jenis termasuk dalam kategori tinggi. Terdapat 
8 jenis tumbuhan langka yaitu 1 jenis dengan status 
kelangkaan genting (Vulnerable) dan 7 jenis dengan status 
kelangkaan berisiko rendah (Lower Risk). Pengelolaan 
jenis tumbuhan langka dengan menjadikannya sebagai 
tanaman koleksi spontan Kebun Raya Tanjung Puri 
Tabalong. 

Analisis vegetasi, keanekaragaman tumbuhan, Kebun Raya 
Tanjung Puri Tabalong, konservasi ex situ, status konservasi 

BP-03 
Konservasi tumbuhan langka di kawasan hutan 
produksi PT. Sarmiento Parakantja Timber, 
Kalimanatan Tengah 

Didi Usmadi♥, Joko Ridho Witono 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 
16122, Jawa Barat 

PT. Sarmiento Parakantja Timber (Sarpatim), Kalimantan 
Tengah merupakan salah satu perusahaan yang 
memperoleh ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada 
hutan alam yang secara intensif melakukan produksi kayu 
dari kawasan hutan produksi. Tumbuhan langka di kawasan 
hutan produksi Sarpatim keberadaannya sangat terancam 
akibat penebangan yang intensif, oleh karena itu perlu 
adanya identifikasi dan upaya konservasi tumbuhan langka 
di kawasan hutan produksi tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi tumbuhan langka dan upaya 
konservasi tumbuhan tersebut di kawasan hutan produksi 
Sarpatim. Pengambilan koleksi tumbuhan langka dilakukan 
dengan metode jelajah dan pengambilan data pengelolaan 
tumbuhan langka melalui wawancara dan pengamatan 
lapangan. Hasil eksplorasi di kawasan hutan produksi 

Sarpatim diketahui bahwa 16 jenis dari 11 suku tumbuhan 
langka yang termasuk dalam daftar kelangkaan IUCN 
dengan berbagai status kelangkaan. Shorea acuminata dan 
Shorea johorensis merupakan jenis yang termasuk dalam 
kategori kritis (Critically Endangered). Agathis borneensis 
termasuk dalam kategori genting (Endangered), 4 jenis 
termasuk dalam kategori genting (Vulnerable), 1 jenis 
termasuk dalam kategori hampir terancam (Near 
Threatened) dan 8 jenis termasuk dalam kategori berisiko 
rendah (Lower Risk). Pengelolaan tumbuhan langka di 
hutan produksi melalui penerapan pengelolaan hutan 
produksi lestari di antaranya penetapan kawasan pelestarian 
plasma nutfah, areal sumber benih, penerapan tebang pillih 
dan sistem silvikultur intensif. 

Hutan produksi, konservasi in situ, status konservasi, 
pengelolaan hutan produksi lestari, tumbuhan langka  

BP-04 
Evaluasi reintroduksi tumbuhan langka 

Dodo 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 
16122, Jawa Barat 

Reintroduksi tumbuhan merupakan kegiatan untuk 
memulihkan keberadaan tumbuhan dari kepunahan. 
Dengan kegiatan ini tumbuhan diharapkan menjadi 
meningkat sintasannya, kenaekaragaman hayati terpelihara 
dengan baik, spesies kunci terbangun dengan baik, dan 
memberikan manfaat jangka panjang. Tumbuhan langka 
yang sudah direintroduksi oleh Kebun Raya Bogor adalah 
Pinanga javana, Calamus manan, Alstonia scholaris, 
Parkia timoriana, Intsia bijuga, Diospyros macrophylla, 
Stelechocarpus burahol, Heritiera percoriacea, dan Vatica 
bantamensis. Terdapat permasalahan pada pelaksanaan 
kegiatan reintroduksi tersebut. Evaluasi kegiatan bertujuan 
untuk mengetahui metode terbaik dalam melakukan 
reintroduksi tumbuhan. Evaluasi dilakukan secara 
deskriptif dengan membandingkan setiap metode kegiatan 
terhadap hasil monitoring daya sintasnya. Metode kegiatan 
terdiri dari: (i) koordinasi saja, (ii) koordinasi dan 
monitoring secara berkala, dan (iii) perjanjian kerjasama 
dan monitoring secara berkala. Hasil evaluasi menunjukkan 
bahwa daya sintas terbaik adalah S. burahol (97,4%), I. 
bijuga (80,7%), dan D. macrophylla (75,6). Hasil tersebut 
diperoleh dengan metode perjanjian kerjasama dan 
monitoring secara berkala. Dengan kerjasama para pihak 
bertanggung jawab atas keberhasilan reintroduksi.  

Evaluasi, monitoring, reintroduksi, tumbuhan langka 

BP-05 
Keanekaragaman lumut (Musci) berukuran besar 
pada zona montana kawasan Hutan Lindung 
Sibuatan, Sumatra Utara, Indonesia 
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Ainun Nadhifah♥, Ikhsan Noviady, Suharja, Muslim, 
Yudi Suhendri 
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia. Jl. Kebun Raya Cibodas, Sindanglaya PO Box 19 
SDL Sindanglaya, Cipanas, Cianjur 43253, Jawa Barat  

Penelitian tentang keanekaragaman lumut sejati berukuran 
besar pada zona montana di Kawasan Hutan Lindung 
Gunung Sibuatan, Sumatera Utara telah dilakukan. Lumut 
sejati (Musci) merupakan kelompok lumut yang sudah 
dapat dibedakan antara batang, daun, dan rhizoid, serta 
tidak memiliki badan minyak pada sel-sel daun. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk (i) mengetahui jenis-jenis lumut 
khususnya lumut berukuran di atas 5 cm yang terdapat 
pada kawasan HL Gunung Sibuatan, (ii) memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang jenis-jenis lumut 
berukuran besar, dan (iii) melengkapi data keanekaragaman 
lumut khususnya di Sumatera. Penelitian dilakukan secara 
eksploratif sepanjang jalur pendakian Desa Nagalingga 
sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling, dengan target lokasi di hutan lumut 
pada ketinggian 1800-2457 m dpl. Identifikasi dilakukan di 
laboratorium Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 
Cibodas. Spesimen herbarium yang telah diidentifikasi 
kemudian disimpan pada Cianjur Herbarium Hortus 
Botanicus Tjibodasensis (CHTJ). Hasil menunjukkan 
terdapat 10 jenis lumut sejati berukuran besar pada zona 
montana HL Gunung Sibuatan. Jenis tersebut didominasi 
oleh suku Dicranaceae (4 jenis), Hypnodendraceae (2 
jenis), Leucobryaceae (1 jenis), Polytrichaceae (1 jenis), 
Sematophyllaceae (1 jenis), dan Sphagnaceae (1 jenis). 
Sebagian besar lumut tersebut merupakan rekaman baru 
untuk Sumatera Utara dan terdapat satu jenis yang 
merupakan rekaman baru untuk Sumatera, yaitu 
Symblepharis reindwartii (Dozy & Molk.) Lac. 

Keanekaragaman, lumut, montana, Sibuatan, Symblepharis 
reindwartii 

BP-06 
Metode koleksi dan pengamatan stomata tanaman 
garut menggunakan pewarna kuku 

Sri Indrayani♥, Ambar Yuswi Perdani 
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, 
Jawa Barat 

Tanaman garut (Maranta arundinacea L.) adalah tanaman 
sumber pangan karbohidrat alternatif yang belum banyak 
dimanfaatkan dan belum banyak diteliti. Aspek penelitian 
yang ada masih sekitar pola keragaman genetik dan 
agronominya. Sementara aspek fisiologi terutama 
sitologinya belum banyak dilakukan. Pada tanaman garut, 
kendala yang dihadapi adalah karakter daun yang mudah 
menggulung, permukaan bawah daun tipis, dan terdapat 
kutikula. Oleh karena itu perlu dilakukan optimasi agar 
kegiatan dapat dilakukan dengan sangat baik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mencari metode pengangkatan stomata 

tanaman garut yang mudah, murah, dan efisiensi untuk 
diamati. Karakter pengamatan yang terkait sitologi antara 
lain pengamatan stomata daun. Kerapatan stomata dan 
jumlah stomata dapat menentukan efisiensi tanaman 
terhadap suatu cekaman fisiologi yang dialaminya. Prinsip 
dasar pengamatan stomata adalah dengan melakukan 
pengambilan epidermis daun dan mengamatinya di bawah 
mikroskop. Meskipun nampak sederhana, namun terdapat 
sejumlah kendala yang dihadapi saat dilakukan pengamatan 
stomata. Bahan yang digunakan adalah cairan kuteks 
(pewarna kuku) dengan beberapa modifikasi. Teknik 
pengolesan cairan pewarna kuku dilakukan dengan tiga 
cara yaitu tipis, sedang, tebal yang dikombinasi dengan 
lama pengeringan. Penghilangan kutikula pada permukaan 
bawah daun dilakukan dengan dua cara yaitu pengerikan 
langsung dan penempelan alat perekat (isolasi). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengolesan pewarna kuku 
secara tipis dan merata dengan pengeringan lebih dari 1 
jam memberikan hasil terbaik. Penghilangan kutikula pada 
permukaan bawah daun lebih efektif menggunakan alat 
perekat dibandingkan dengan dikerik. Hasil terbaik 
menunjukkan keragaman stomata yang sangat jelas diamati 
jumlah maupun ukurannya. 

Maranta arundinacea, tanaman garut, stomata, kuteks 

BP-07 
Keragaman tumbuhan di kawasan Hutan Lindung 
Gunung Tanggamus, Lampung dan upaya 
konservasinya 

Muhamad Muhaimin♥, Intani Quarta Lailaty, Imawan 
Wahyu Hidayat, Eko Susanto 
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia. Jl. Kebun Raya Cibodas, Sindanglaya PO Box 19 
SDL Sindanglaya, Cipanas, Cianjur 43253, Jawa Barat  

Gunung Tanggamus merupakan salah satu kawasan hutan 
lindung di Lampung, Sumatera, yang belum banyak 
diketahui mengenai studi tumbuhannya. Di sisi lain, 
ancaman berupa gangguan terhadap Hutan Lindung (HL) 
Gunung Tanggamus cenderung meningkat. Mengingat hal 
tersebut, studi mengenai keragaman tumbuhan dan upaya 
konservasi di kawasan HL Gunung Tanggamus mendesak 
untuk segera dilakukan. Penelitian dasar dilakukan melalui 
eksplorasi dan pengoleksian tumbuhan di zona pegunungan 
pada ketinggian 1.012 hingga 2.015 m dpl. Eksplorasi 
tumbuhan dilakukan dengan metode eksplorasi. Jalur 
eksplorasi yang dipakai adalah jalur Simpang Rimba 
(Tanggamus bagian utara) dan jalur Sidokaton (Tanggamus 
bagian selatan). Berdasarkan hasil eksplorasi, terdapat 77 
suku (63 tumbuhan berbunga dan 14 tumbuhan paku), 147 
marga, dan 195 jenis ditemukan di dalam kawasan HL 
Gunung Tanggamus. Dari jenis-jenis yang ditemukan, 
terdapat jenis yang sudah terancam punah menurut IUCN 
RedList, yaitu Paphiopedilum javanicum (EN), Nepenthes 
spathulata (VU), dan Styrax benzoin (VU). Selanjutnya, 
sebanyak 671 spesimen hidup tumbuhan telah berhasil 
dikoleksi, untuk kemudian dikonservasi secara ex-situ di 
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Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas (BKT 
KRC), Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan 
selama 8 bulan, tingkat kesintasan tumbuhan dari HL 
Gunung Tanggamus yang ditanam di KRC tergolong 
tinggi, yaitu mencapai 82,11%. Disamping koleksi 
tumbuhan hidup, 50 spesimen biji dan 28 spesimen 
herbarium juga ikut dikoleksi. Dari jenis-jenis yang telah 
dikoleksi, 41 marga atau jenis merupakan koleksi baru 
untuk KRC. Jenis-jenis tumbuhan yang berhasil dikoleksi 
memiliki berbagai potensi manfaat, antara lain sebagai 
ornamental, kayu/bahan bangunan, bahan makanan, obat, 
dan serat/tali. Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan usaha 
konservasi tumbuhan di kawasan HL Gunung Tanggamus, 
Lampung. 

Hutan Lindung Gunung Tanggamus, Kebun Raya Cibodas, 
keragaman tumbuhan, konservasi ex-situ, tumbuhan 
berpotensi 

BP-08 
Jenis-jenis tumbuhan koleksi Kebun Raya 
Cibodas sebagai penghasil eksudat dan potensi 
pemanfaatannya 

Muhamad Muhaimin♥, Yati Nurlaeni 
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia. Jl. Kebun Raya Cibodas, Sindanglaya PO Box 19 
SDL Sindanglaya, Cipanas, Cianjur 43253, Jawa Barat  

Kebun Raya Cibodas (KRC), Cianjur, Jawa Barat 
merupakan salah satu lembaga konservasi tumbuhan ex-
situ yang memfokuskan pada konservasi tumbuhan dataran 
tinggi basah. Saat ini, koleksi tumbuhan KRC berjumlah 
1934 jenis dan 9194 spesimen tumbuhan. Jenis-jenis 
tersebut memiliki sejumlah nilai manfaat, seperti sebagai 
sumber pangan, pewarna alami, bahan bangunan, dan obat-
obatan. Salah satu nilai manfaat dari koleksi tumbuhan 
KRC yang belum tereksplorasi dengan baik adalah nilainya 
sebagai penghasil eksudat, padahal produk eksudat dari 
tumbuhan sudah diketahui memiliki banyak manfaat. 
Untuk itu, dilakukan inventarisasi koleksi tumbuhan KRC 
penghasil eksudat beserta dengan potensi manfaatnya. Tipe 
eksudat yang dikaji berfokus pada eksudat resin, lateks, dan 
gum saja, karena ketiganya telah umum dikenal dan paling 
banyak dimanfaatkan. Hasil yang diperoleh menunjukkan 
KRC telah mengoleksi 27 suku dan 188 jenis tumbuhan 
penghasil resin, 13 suku dan 128 jenis tumbuhan penghasil 
lateks, serta 11 suku dan 18 jenis tumbuhan penghasil gum. 
Beberapa jenis tersebut telah diketahui manfaatnya, seperti 
manfaat sebagai obat, pangan, upacara ritual, dan tekstil. Di 
samping itu, terdapat 26 jenis tumbuhan penghasil eksudat 
yang telah berstatus terancam punah berdasarkan IUCN 
RedList, sehingga upaya konservasinya perlu 
diprioritaskan. Data ini diharapkan dapat lebih 
meningkatkan nilai koleksi tumbuhan KRC dan memicu 
penelitian dan pengembangan lebih lanjut terhadap koleksi 
tumbuhan penghasil eksudat yang berada di KRC. 

Eksudat, Kebun Raya Cibodas, koleksi tumbuhan, tumbuhan 
berpotensi, tumbuhan terancam punah 

BP-09 
Konservasi ex-situ Cinnamomum sintoc di Kebun 
Raya Cibodas, Jawa Barat 

Aisyah Handayani 
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia. Jl. Kebun Raya Cibodas, Sindanglaya PO Box 19 
SDL Sindanglaya, Cipanas, Cianjur 43253, Jawa Barat  

Cinnamomum sintoc (sintok) merupakan salah satu jenis 
tumbuhan penghasil miyak atsiri yang bersifat 
antispasmodik dan antimikroba, selain itu juga memiliki 
sejumlah kasiat obat sehingga digunakan sebagai bahan 
baku pembuatan jamu. Meskipun tidak sepopuler 
Cinnamomum burmanii, pemanfaatan C. sintoc juga 
digunakan sebagai bahan masakan karena kulit kayunya 
memiliki aroma yang khas. Keberadaannya di sejumlah 
kawasan konservasi in-situ di Jawa cukup langka, sehingga 
diperlukan upaya konservasi untuk melindungi 
keberadaannya. Terlebih bagian yang dimanfaatkan 
utamanya adalah kulit batang, hal ini tentu dapat 
menimbulkan ancaman tersendiri terhadap kelestariannya. 
Keberadaan C. sintoc sebagai koleksi di Kebun Raya 
Cibodas (KRC) merupakan salah satu upaya konservasi 
terhadap jenis langka ini. Terdapat 8 pohon C. sintoc yang 
menjadi koleksi KRC yang tersebar di empat lokasi, yaitu 
II.A (1 pohon), VIII.B (5 pohon), XVIII.B (1 pohon), dan 
XIX.B (1 pohon). Dari sejumlah koleksi yang ada, hanya 
satu individu yang sudah berbunga dengan jumlah sedikit 
dan tidak sampai menjadi buah tua karena mengalami 
kerontokan. Tidak ada perawatan secara khusus dan belum 
dilakukan perbanyakan karena ketiadaan buah tua. Dari 
informasi yang diperoleh juga tidak ada pemanfaatan yang 
dilakukan terhadap jenis ini. Ke depannya perlu dilakukan 
kajian mengenai fenologi, kemudian dilakukan juga 
kegiatan perbanyakan, serta pengujian kandungan kimia 
dari koleksi yang di tanam di KRC sebagai perbandingan 
dengan jenis yang ada di habitat alaminya. 

Cinnamomum sintoc, konservasi ex-situ, tanaman obat 

BP-10 
Analisis metabolomik aril dan kulit buah pada 
empat varietas rambutan dengan Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS) 

Hafidz Ramadhan Halim1, Ahmad Junaedi1, Arya 
Widura Ritonga1, Aziz Natawijaya2, Winarso Drajad 
Widodo1, Roedhy Poerwanto1, Sobir1, Deden Derajat 
Matra1,♥ 

1Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut 
Pertanian Bogor. Jl. Meranti Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa 
Barat  
2Taman Buah Mekarsari. Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Km 3, Cileungsi, 
Bogor 16820, Jawa Barat  



ABS SOC INDON BIODIV, Bandung, 6 July 2018, pp. 43-78 
 

59 

Rambutan (Nephelium lappaceum L.) memiliki berbagai 
macam varietas yang sudah dilepas. Tetapi, informasi 
mengenai senyawa metabolit sekunder di antara varietas 
tersebut masih belum banyak diketahui. Studi metabolomik 
secara masif dapat mengidentifikasi senyawa-senyawa 
kimia mulai dari golongan polar hingga non-polar dengan 
teknik kromatografi baik gas (GCMS, Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry) maupun cair 
(LCMS, Liquid Chromatography-Mass Spectrometry). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa 
metabolit sekunder spesifik dan perbedaannya pada empat 
varietas rambutan yaitu Binjai, Cikoneng, Rapiah, dan 
Sinyonya dengan teknik GCMS. Karakterisasi morfologi 
dan kimiawi buah menunjukan ada perbedaan pada bobot 
total, padatan total terlarut (PTT), dan total asam tertitrasi 
(TAT). Varietas Binjai menunjukan bobot total terbesar 
(31.97 g) dan nilai PPT tertinggi (20.64 brix), sedangkan 
varietas Sinyonya menunjukan bobot total terkecil (19.21 
g) dan nilai TAT tertinggi (0.85). Pada aril buah, senyawa 
2-Furancarboxaldehyde dengan waktu retensi pada 16.76 
dan menunjukan varietas Sinyonya mempunyai persentase 
kandungan yang lebih banyak. Kelompok senyawa 
furanone juga teridentifikasi yang merupakan senyawa citra 
rasa khas buah rambutan seperti 5-methylene-2(5h)-
furanone, 3-hydroxydihydro-2(3h)-furanone, dan 4-
hydroxy-2,5-dimethyl-3(2h)-furanone. Pada kulit buah, 
senyawa asam oleat (cis-13-octadecenoic acid) yang 
merupakan kelompok asam lemak tak jenuh terindentifikasi 
dengan waktu retensi 52.69 dan varietas Cikoneng 
mempunyai persentase kandungan yang lebih banyak. 
Perbedaan waktu retensi dan persentase kandungan pada 
senyawa metabolit sekunder yang dapat diidentifikasi dapat 
dijadikan acuan untuk analisis perbedaan senyawa 
metabolit sekunder pada buah rambutan. 

Asam oleat, furanone, kromatografi gas, metabolit sekunder, 
spektometri massa 

BP-11 
Pengaruh lama waktu skarifikasi biji petaling 
(Ochnostachys amentacea) terhadap 
perkecambahannya 

Elly Kristiati Agustin♥, Hary Wawangningrum 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 
16122, Jawa Barat 

Ochanotachys amentacea Mast. (Petaling) termasuk suku 
Olacaceae. Jenis ini merupakan tumbuhan asli Indonesia 
dan memiliki potensi etnobotani dan kayunya sangat baik 
untuk bahan bangunan. Tumbuh di hutan tropis primer 
dengan ketinggian 200-900 m dpl. Jenis ini mempunyai 
permasalahan dalam perkecambahannya. Selain masa 
dormansi yang lama biji ini sering ditemukan sudah 
dimasuki oleh binatang kecil/larva sehingga mengganggu 
proses perkecambahannya. Perbanyakannya sampai saat ini 
dilakukan dengan biji, tetapi persentase tumbuh sangat 
rendah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui lama 

waktu skarifikasi yang tepat untuk memicu perkecambahan 
biji O. amentacea. Metode yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 
kali ulangan. Jumlah biji untuk masing-masing taraf 
percobaan yaitu 25 biji. Parameter yang diamati adalah 
persentase kecambah, awal berkecambah dan tinggi 
kecambah. Perlakuan dalam penelitian ini yaitu biji O. 
amentacea tanpa perendaman (P0), perendaman biji O. 
amentacea dengan air panas 80°C selama 10 menit (P1), 30 
menit (P2), 60 menit (P3) dan 24 jam (P4). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perlakuan skarifikasi dengan air panas 
selama 24 jam sangat berpengaruh nyata terhadap 
persentase kecambah biji O. amentacea. 

Dormansi, Ochanotachys amentacea, skarifikasi, perkecambahan 

 

Keanekaragaman Ekosistem 

 

CO-01 
Pengembangan kawasan ekosistem mangrove di 
kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 

Ernawati Syahruddin Kaseng♥, Firdaus W. Suhaeb, 
Taty Sulastry 
Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Makassar. Kampus Gunungsari Baru. Jl. A.P. Pettarani 
Makassar 90222, Sulawesi Selatan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat, mengidentifikasi 
dan mengembangkan ekosistem mangrove di kabupaten 
Barru menjadi kawasan yang dapat dijadikan sebagai 
kawasan konservasi hutan rakyat dan bernilai sosial 
ekonomi pada masyarakat. Metode yang digunakan 
purposive sampling dan analisis SWOT. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konservasi ekosistem mangrove 
berkontribusi secara positif terhadap kondisi sosial 
ekonomi masyarakat. 

Ekosistem, mangrove, masyarakat, sosial 

CO-02 
Keanekaragaman jenis dan struktur vegetasi 
mangrove kawasan pesisir Kabupaten Banggai, 
Sulawesi Tengah 

Abubakar Sidik Katili1,2,♥, Nurain Lapolo3 
1Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kota 
Gorontalo 96128, Provinsi Gorontalo 
2Pusat Kajian Ekologi Pesisir berbasis Kearifan Lokal (PKEPKL) 
Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kota 
Gorontalo 96128, Provinsi Gorontalo 
3Program Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Program 
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Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal Sudirman No. 6, 
Kota Gorontalo 96128, Provinsi Gorontalo 

Ekosistem mangrove memiliki sifat yang unik dan khas, 
memiliki fungsi ekologis dan ekonomis. Penelitian ini 
bertujuan mengkaji keanekaragaman jenis mangrove dan 
struktur vegetasi mangrove di kawasan pesisir Kabupaten 
Banggai, Sulawesi Tengah. Penelitian ini dapat menjadi 
data dasar dalam penyusunan profil kondisi ekosistem 
mangrove di kabupaten tersebut. Pengumpulan data 
menggunakan metode survei. Wilayah survei tersebar pada 
17 titik dengan total luas 7,387 ha. Pengambilan data 
dilakukan menggunakan metode kuadrat sampling dan 
serta dilakukan pengukuran tinggi serta diameter pohon. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. 
Parameter vegetasi berupa dominansi, dominansi relatif, 
densitas (kerapatan), densitas relatif, frekuensi, frekuensi 
relatif, indeks nilai penting dihitung menggunakan metode 
analisis vegetasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 
Kabupaten Banggai ditemukan 50 jenis mangrove, di 
antaranya 25 jenis mangrove sejati dan 25 jenis mangrove 
asosiasi. Salah satu spesies mangrove yang terkategori 
langka dan terancam punah yakni Scyphiphora 
hydrophyllacea. Sebaran tegakan jenis S. hydrophyllacea 
hanya ditemukan di Desa Tingki-Tingki, Kecamatan Batui 
Selatan, dan Desa Uwedikan (Pulau Balean dan Potean), 
Kecamatan Luwuk Timur. Secara keseluruhan pola zonasi 
mangrove pada lokasi studi adalah mengikuti pola zonasi 
mangrove yang umumnya terdapat di Indonesia. Struktur 
vegetasi di lokasi kajian menunjukkan bahwa family 
Rhizophoraceae ((Bruguiera gymnorhiza, Rhizophora 
mucronata, Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, 
Rhizophora lamarchii dan Ceriops tagal) memiliki kisaran 
nilai INP yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
kelompok yang memiliki persebaran yang luas dan 
mendominasi wilayah tersebut. Perbandingan nilai INP 
memberikan informasi bahwa potensi pertumbuhan 
mangrove golongan family Rhizophoraceae relatif cukup 
baik dibandingkan dengan spesies-spesies dari famili lain. 
Diperkirakan golongan ini akan menjadi vegetasi utama 
penyusun komunitas hutan mangrove di wilayah tersebut. 

Kawasan pesisir, keanekaragaman jenis, mangrove, vegetasi 

CO-03 
Keragaan berbagai aksesi tanaman nanas lokal 
Bangka di lahan pasca tambang timah 

Tri Lestari♥, Rion Apriyadi, Wawan Saputra  
Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, 
Universitas Bangka Belitung. Gedung Daya (F), Kampus Terpadu UBB, 
Desa Balunijuk, Merawang, Bangka 33172, Kepulauan Bangka Belitung 

Aktivitas penambangan timah di Pulau Bangka, Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan lahan kritis 
yang mengandung material liat dan tailing yang didominasi 
oleh fraksi pasir. Tanaman nanas lokal Bangka memiliki 
potensi yang tinggi untuk dikembangkan di lahan bekas 
tambang timah. Tanaman nanas mampu beradaptasi dalam 

cekaman kekeringan dan tergolong tanaman CAM yang 
memiliki jaringan penyimpanan cadangan air. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk melihat keragaan tanaman nanas 
lokal Bangka yang adaptif di lahan pasca tambang timah. 
Percobaan dilaksanakan di tanah tailing pasir dengan C-
organik 0.097% (sangat rendah), N-total 0.001% (sangat 
rendah), KTK 10.88 cmol/kg (sangat rendah) dan tekstur 
pasir 51.78%, debu 40.69%, liat 7.53% di Desa Dewi 
Makmur Merawang, Kabupaten Bangka bulan November 
2017-April 2018. Percobaan menggunakan metode 
eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap Faktorial 
(RALF) dengan 2 faktor yaitu faktor pertama jenis aksesi 
nanas lokal Bangka yang terdiri: Toboali Bikang, Toboali 
Serdang dan Bogor. Faktor kedua, yaitu jenis pupuk yang 
terdiri: kontrol, TKKS, abu jenjang. Terdapat 9 kombinasi 
perlakuan, setiap kombinasi perlakuan di ulang 3 kali 
sehingga terdapat 27 unit percobaan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perlakuan jenis aksesi nanas lokal 
Bangka berpengaruh sangat nyata terhadap semua 
parameter, kecuali tidak nyata terhadap panjang akar. 
Perlakuan jenis pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap 
tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun dan diameter 
tajuk, namun berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah 
akar dan nyata terhadap kandungan klorofil. Interaksi 
kedua perlakuan tidak berpengaruh nyata pada semua 
parameter. Tanaman nanas lokal Bangka menunjukkan 
keragaan pertumbuhan yang cukup baik di lahan pasca 
tambang timah. Konservasi tanaman di lahan pasca 
tambang timah dapat di optimalisasi dengan menggunakan 
nanas aksesi lokal Bangka.  

Abu jenjang, lahan pasca tambang timah, nanas, TKKS 

CO-04 
Riap diameter tanaman Shorea spp. pada multi 
sistem silvikultur di areal IUPHHK-HA 
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 

Abdurrani Muin1, Burhanuddin1, Dwi Astiani1,2,♥ 
1Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura. Jl. Prof. Hadari Nawawi, 
Pontianak 78121, Kalimantan Barat  
2Konsorsium Keilmuan Gambut Tropis-Kalimantan University 
Consortium 

Pengelolaan hutan alam lestari mengharuskan penggunaan 
sistem silvikultur yang tepat sesuai dengan kondisi hutan 
dan lingkungannya. Pada hutan alam tropis Indonesia, telah 
dirumuskan berbagai sistem silvikultur dan salah satunya 
adalah Multi Sistem Silvikultur (MSS). MSS yang 
diterapkan di areal IUPHHK-HA terdiri dari Sistem 
Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Pilih 
Tanam Jalur (TPTJ) dengan Silvikultur Intensif (SILIN). 
Beberapa jenis pohon dari Famili Dipterocarpaceae yang 
ditanam antara lain Shorea leprosula Miq., S. parvifolia 
Dyer., dan S. johorensis Foxw. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendapatkan informasi riap diameter tiga spesies 
Shorea pada sistem silvikultur TPTI dan TPTJ. Penelitian 
dilakukan dengan metode survei di lokasi uji coba areal 
IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur Kabupaten 
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Ketapang, Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data 
dilakukan secara purposive sampling terhadap pohon yang 
terdapat dalam jalur tanam TPTJ dan petak tanam TPTI. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur 
diameter batang (1,20 m dari permukaan tanah atau 20 cm 
diatas banir). Penelitian ini dilaksanakan dalam petak 
tanam TPTI dan jalur tanaman TPTJ yang ditanam pada 
tahun 2006 sampai 2012. Berdasarkan hasil penelitian, 
diketahui bahwa riap diameter tanaman Shorea spp. yang 
ditanam dalam jalur pada sistem silvikultur TPTJ lebih 
cepat dibandingkan dengan sistem TPTI. Rerata riap 
diameter tanaman dalam jalur TPTJ 2,41 cm per tahun, 
sedangkan pada petak TPTI hanya 1,64 cm per tahun. Dari 
ketiga jenis yang ditanam dalam petak TPTI dan jalur 
TPTJ, riap diameter S. leprosula lebih cepat dibandingkan 
dengan S. parvifolia dan S. johorensis. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sistem silvikultur TPTJ dapat 
memberikan ruang tumbuh lebih baik pada jenis-jenis 
Shorea di hutan alam, dan memberikan pertumbuhan lebih 
cepat pada jenis S leprosula. 

Dipterocarpaceae, multi sistem silvikultur, pertumbuhan 
diameter, Shorea  

CO-05 
Penilaian indikator biodiversitas dalam menilai 
status kesehatan hutan di Resort Pemerihan 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan: 
Keanekaragaman jenis pohon 

Rahmat Safe’i♥, Christine Wulandari, Hari Kaskoyo, 
Hasbiyan Erly 
Program Pascasarjana Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas 
Lampung. Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung 
35145, Lampung 

Biodiversitas merupakan salah satu indikator ekologis 
kunci bagi kesehatan hutan hujan tropis di Indonesia. 
Tingkat biodiversitas pada suatu area, terutama 
keanekaragaman jenis pohon, berkaitan erat dengan tingkat 
kestabilan ekologi pada suatu ekosistem. Makin tinggi nilai 
keanekaragaman jenis pohon pada suatu area akan 
meningkatkan pula keragaman fungsi ekologi yang pada 
akhirnya akan menghasilkan peningkatan pada tingkat 
stabilitas ekologi. Oleh karena itu keanekaragaman jenis 
pohon merupakan parameter terukur biodiversitas. Resort 
Pemerihan merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit 
Barisan Selatan (TNBBS) Seksi Pengelolaan Taman 
Nasional (SPTN) Wilayah II Bengkunat dengan luas 
wilayah 17.902 ha yang terletak di sebelah barat Provinsi 
Lampung. Wilayah ini memiliki tingkat biodiversitas yang 
tinggi, di antaranya keanekaragaman jenis pohon. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai status 
kesehatan hutan di Resort Pemerihan TNBBS berdasarkan 
nilai keanekaragaman jenis pohon. Tahapan dari penelitian 
ini terdiri dari penetapan dan pembuatan klaster plot Forest 
Health Monitoring (FHM), pengukuran parameter indikator 
biodiversitas, pengolahan dan analisis data, dan penilaian 
kesehatan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

status kesehatan hutan di Resort Pemerihan TNNBS adalah 
berada pada kriteria jelek (klaster plot-5), sedang (klaster 
plot-1, 2, dan 3), dan bagus (klaster plot-4). Dengan 
demikian, kondisi pada saat ini (status) kesehatan hutan di 
Resort Pemerihan TNNBS rata-rata berada pada kriteria 
sedang. 

Indikator biodiversitas, keanekaragaman jenis pohon, kesehatan 
hutan, Resort Pemerihan, TNBBS 

CP-01 
Effectivity of organic fertilizers on growth 
improvement of organic chili peppers (Capsicum 
annuum) grown in the screenhouse  

Fiqolbi Nuro♥, Dody Priadi, Enung Sri Mulyaningsih 
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 
16119, Jawa Barat  

Organic fertilizer can enhance soil fertility and crop 
productivity due to the soil biodiversity improvement, and 
making ecosystems more resilient to stress. In the recent 
years, the demands for organic products such as organic 
rice, fruits, and vegetables was increased rapidly. It is 
expected to continue to steadily grow by using organic 
fertilizers, and this will support food security program in 
Indonesia. The research aimed to study the effect of type 
and proportion of organic fertilizer on the growth of chili 
(Capsicum annuum). The research was conducted in the 
screen house of the Germplasm Garden (KPN) of Research 
Center for Biotechnology LIPI in from Mei to August 2017 
using organic fertilizers produced by the Biovillage 
Program i.e. corn steep liquor (S), cow urine (C), and bio-
fertilizer of Beyonic (F) in the ratio of 20%, 30%, and 50%, 
and was arranged in a randomized complete design in 
triplicates. The result of the study showed that the best 
proportion was of corn steep liquor and cow urine 50: 50 
(% of standard dosage) since they influenced the growth 
and yield of chili peppers in the first harvesting period. 
Although the treatments were not significantly different 
statistically, corn steep liquor and cow urine (50: 50) 
treatment resulted in the best performance of chili peppers. 

Chili peppers, organic fertilizer composition, organic food 
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DO-01 
Perubahan struktur dan fungsi pekarangan 
terdampak pembangunan Waduk Jatigede, 
Sumedang, Jawa Barat 

Opan S. Suwartapradja1,♥, Johan Iskandar2, Ruhyat 
Partasasmita2 

1Departemen Anthropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 
45363, Jawa Barat 
2Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Pembangunan waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat 
mengakibatkan banyak masyarakat yang harus pindah 
perumahan dan mata pencaharian. Perpindahan tersebut 
menyebabkan banyak masyarakat yang semula memiliki 
lahan pertanian yang luas, berubah menjadi lahan pertanian 
yang sempit. Terutama pada masyarakat yang pindahnya 
tidak jauh dari daerah genangan akan memiliki rumah yang 
sekaligus kepemilikan lahan pekarangan yang berbeda 
dengan sebelumnya. Dengan demikian perlu dilakukan 
pengkajian mengenai perubahan struktur dan fungsi 
pekarangan pada masyarakat terdampak pembangunan 
Waduk Jatigede setelah perpindahan tempat. Metode yang 
dilakukan dalam pengumpulan data adalah menggunakan 
survei langsung pada masyakat terdampak genangan yang 
melakukan pemukiman disekitar bendungan, dilakukan 
wawancara tidak terstruktur pada OTD. Selain itu, 
dilakukan pengkajian data sekunder sebagai data base 
sebelum genangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
perubahan struktur dan fungsi pekarangan pada lahan 
masyarakat yang terdampak pembangunan waduk Jatigede. 
Perubahan ini terkait dengan semakin sempitnya luas 
kepemilikan lahan pekarangan setelah penggenangan. 
Penyusutan luas kepemilikan lahan setelah penggenangan 
berdampak terhadap struktur dan jenis tanaman. Struktur 
tanaman pekarangan sebelum penggenangan lebih bersifat 
ekonomis dengan jenis tanaman ferenial, sedangkan 
struktur tanaman pekarangan setelah penggenangan, jenis 
tanaman yang ada bersifat annual dan hanya untuk 
dikonsumsi. Dampak dari perubahan luas kepemilikan 
lahan sebagai sumber daya mengintensifkan lahan 
pekarangan, sehingga secara ekologis dapat meningkatkan 
erosi. 

Masyarakat terdampak genangan, perubahan, struktur dan 
fungsi, pekarangan  

DO-02 
Studi etnobotani tumbuhan obat di Desa 
Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat 

Fezih Fathimah Nisyapuri♥, Johan Iskandar, Ruhyat 
Partasasmita 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang 
sangat beragam, flora, fauna, budaya dan suku bangsa 
menyimpan pengetahuan tradisional yang sangat kaya pula. 
Salah satu pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia 
adalah pengetahuan penggunaan tumbuhan obat. Studi 
etnobotani dapat menggali dan mendokumentasikan 
pengetahuan tradisional mengenai tumbuhan di 
masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 
informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan obat dan 
penggunaan oleh masyarakat Desa Wonoharjo, Kabupaten 
Pangandaran, Jawa Barat. Metode yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat analisis. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
mewawancarai informan yang dianggap kompeten. 
Penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball 
sampling. Dari hasil wawancara terdapat 19 jenis penyakit 
yang umum diderita oleh masyarakat Desa Wonoharjo. 
Selain itu terdapat 32 spesies tumbuhan obat yang 
dimanfaatkan masyarakat Desa Wonoharjo. Tumbuhan 
tersebut diantaranya seperti mengkudu (Morinda citrifolia) 
untuk obat rematik, temu ireng(Curcuma aeruginosa) 
untuk obat liver, alpukat (Persea americana) untuk obat 
darah tinggi, kumis ucing (Orthosiphon aristatus) untuk 
obat demam dan lain-lain. Tumbuhan-tumbuhan tersebut 
diperoleh dari pekarangan. Tumbuhan obat dapat diolah 
oleh masyarakat dengan berbagai cara yaitu diantaranya 
dengan cara direbus, dibuat ramuan, ditempel, dibalur, dan 
cara pemakaian lainnya 

Etnobotani, tumbuhan obat, Wonoharjo  

DO-03 
Pengetahuan lokal nelayan tradisional 
Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia tentang cara 
penangkapan ikan dengan jaring arad, jenis-jenis 
ikan yang ditangkap, dan penentuan musim 
penangkapan ikan 

Diana Budiyanti♥, Johan Iskandar, Ruhyat 
Partasasmita 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Penduduk yang bermukim di kawasan pantai Pangandaran, 
Jawa Barat memiliki mata pencaharan utama sebagai 
nelayan. Sumber pendapatan keluarga utamanya dari 
menangkap ikan di laut. Untuk menangkap ikan, para 
nelayan di Desa Pangandaran menggunkan bebagai 
perlatan, misalnya jaring arad. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengkaji tata cara penangkapan ikan dengan 
menggunakan jaring arad, jenis-jenis ikan yang biasa 
ditangkap oleh jaring arad, dan waktu musim untuk 
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menangkap ikan di laut dengan jaring arad. Penelitian 
dilakukan pada masyarakat di Desa Pangandaran dan 
Babakan Jongobatu, Kecamatan Pangandaran karena para 
nelayan di desa ini biasa menangkap ikan di pantai timur 
Pangandaran dengan jaring arad. Metode penelitian 
menggunakan metoda kualitatif bersifat deskriptif analisis. 
Sementara itu, untuk mengumpulkan data lapangan 
digunakan beberapa teknik, seperti observasi lapangan, 
observasi partisipasi, wawancara semi-struktur atau 
wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penduduk nelyan di Desa 
Pangandaran memiliki pengetahuan lokal dan tatacara 
tentang enangkapan ikan dengan menggunakan jaring arad. 
Hasil studi tercatat 11 jenis ikan dari 11 famili yang biasa 
ditangkap para nelayan di Desa Pangandaran dengan jaring 
arad. Para nelayan umumnya mengklasifikasikan ikan 
berdasarkan warna, bentuk morfologi, ukur tubuh, dan sifat 
hidup ikan. Musim menangkap ikan dibedakan oleh para 
nelayan menjadi musim angin barat dan musim angin 
timur. Pada umumnya musim angin barat dianggap tidak 
baik untuk menangkap ikan karena memasuki musim hujan 
dengan ombak besar, dan hasil tangkapan ikan sedikit. 
Pada saat ini berbeda dengan masa silam, para nelayan 
mengalami kesulitan untuk memprediksi musim angin 
barat dan musim angin timur, musim baik untuk 
menangkap ikan di laut karena musim dan cuca kian sering 
tidak menentu 

Jaring arad, keanekaragaman jenis, musim menangkap ikan, 
Pangandaran 

DO-04 
Studi etnobotani tanaman padi di Desa 
Wonoharjo, Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia 

Lia Gunawan♥, Johan Iskandar, Ruhyat Partasasmita 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) adalah kebutuhan pokok 
yang paling penting untuk sebagian besar populasi dunia. 
Desa Wonoharjo, Pangandaran, Jawa Barat memiliki 
potensi yang besar dalam pertanian terutama dalam 
produksi padi. Varietas padi yang ditanam sangat beragam, 
terutama dengan adanya perbedaan antara jenis padi yang 
ditanam pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
varietas tanaman padi yang ditanam pada zaman sekarang 
dan pada zaman dahulu, pemanfaatan serta upaya 
budidaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif bersifat deskriptif analisis. Metode 
dalam penentuan informan dilakukan dengan teknik 
snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara semistruktur, di Desa Wonoharjo, 
Pangandaran. Varietas padi pada budidaya padi saat ini 
terdapat 11 varietas, sedangkan varietas yang ditanam pada 
zaman dahulu ada 12 varietas. Berdasarkan hasil 

wawancara dapat diketahui manfaat tanaman padi dan 
proses budidaya. 

Etnobotani, padi, varietas, Wonoharjo 

DO-05 
Pemanfaatan tanaman kelapa untuk pembutan 
gula kelapa di Desa Wonoharjo, Pangandaran, 
Jawa Barat 

Nabila Zahra♥, Johan Iskandar, Ruhyat Partasasmita 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Gula kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu jenis 
gula yang banyak digemari oleh masyarakat. Jumlah pohon 
kelapa di Desa Wonoharjo, Pangandaran, Jawa Barat 
sangatlah melimpah, membuat masyarakat desa tersebut 
banyak memanfaatkan tanaman kelapa untuk dijadikan 
gula kelapa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
cara pembuatan gula kelapa di desa tersebut. Metode 
penelitian dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara semi 
tersetruktur, sedangkan teknik pengumpulan informan 
mengunakan metode snowball sampling. Dari hasil 
wawancara diketahui bahwa Desa Wonoharjo memiliki tiga 
variasi jenis tanaman kelapa, yaitu: kelapa hijau (Cocos 
nucifera), kelapa merah (C. nucifera, L “Merah”) dan 
kelapa gading (C. nucifera L. “Gading”). Varietas jenis 
tanaman kelapa yang digunakan untuk pembuatan gula 
kelapa adalah kelapa hijau dan kelapa merah. Pengetahuan 
masyarakat desa mengenai cara pembuatan gula didapatkan 
turun temurun dari orang tua dan dari teman yang lebih 
dulu menjadi pembuat gula kelapa. 

Etnobotani, gula kelapa, tanaman kelapa, Wonoharjo 

DO-06 
Upaya penangkaran lebah madu Apis cerana Fabr. 
liar pada kebun kelapa di Padang Pariaman, 
Sumatera Barat 
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1Program Studi Pendidikan Biologi, STKIP PGRI Sumatera Barat. Jl. 
Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang 25173, Sumatera Barat  
2Teknologi Hasil Pertanian Universitas Eka Sakti. Jl. Veteran Dalam 
No.26B, Padang Pasir, Padang Barat, Padang 25113, Sumatera Barat  
3Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Jl. Willem Iskandar, Psr. 
V Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20222, 
Sumatera Utara  

Untuk memanfaatkan potensi lebah madu Apis cerana yang 
hidup liar telah dilakukan penangkaran pada tiga lokasi 
kebun kelapa di Padang Pariaman Sumatera Barat. 
Pencarian koloni dilakukan pada tempat-tempat yang 
berpotensi digunakan lebah madu tersebut untuk bersarang 
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di Kanagarian Lancang, Batu Gadang dan Pakandangan. 
Sebanyak 20 koloni lebah dari setiap lokasi dipindahkan 
dengan metode hiving ke stup, 10 koloni ditempatkan 
kembali pada lokasi sarang asal dan 10 stup dipindahkan ke 
suatu lokasi di Pakandangan. Sebagai pendukung upaya 
penangkaran dilakukan juga pendataan tumbuhan sumber 
pakan pada lokasi penangkaran. Dari 60 sarang yang 
ditemukan, 32 sarang ditempatkan pada rongga pohon 
mati, 18 sarang pada rongga pohon hidup dan dan 10 
sarang pada tempat berongga lainnya. Keberhasilan upaya 
penangkaran koloni lebah dengan metode hiving dan 
mimindahkan stup jauh dari lokasi sarang asal (76,66%) 
lebih besar dari pada stup yang ditempatkan pada lokasi 
sarang asal (23,34%). Jumlah frame yang berisi sisiran 
pada satu bulan pertama bervariasi 3-9 frame dan 124 
frame (35,38%) dengan luas sisiran > 75%. Tumbuhan 
sumber pakan pendukung pada lokasi penangkaran 
sebanyak 65 jenis dan 20 jenis termasuk tanaman budidaya 
yang berbunga sepanjang tahun.  

Apis cerana liar, penangkaran, stup, tempat bersarang 

DO-07 
Peran dan keberlanjutan institusi lokal dalam 
pengelolaan mangrove di Kelurahan Setapuk 
Besar, Singkawang, Kalimantan Barat  

Emi Roslinda♥, Tasya Nabila 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 
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Peranan alifungsi pekarangan tradisional menjadi 
komersial dalam prespektif perekonomian 
masyarakat di Desa Sukapura, Kecamatan 
Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 
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Desa Sukapura Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat merupakan salah satu desa di DAS Citarum 
Hulu dengan indikasi terjadi alihfungsi dari sistem 
pekarangan tradisional ke pekarangan komersial. 
Perubahan ini ditunjukkan dengan ditanaminya tanaman 
sayur komersial pada pekarangan komersial dan ini 
dianggap dapat meningkatkan pendapatan. Pekarangan 
tradisional antara lain memiliki fungsi ekonomi, yaitu dapat 
memenuhi kebutuhan sehari-hari (subsisten) maupun untuk 
menambah pendapatan. Produksi subsisten pekarangan 
tradisional umumnya diperoleh dari tanaman pangan, 
sayur, bumbu masak dan kayu bakar, sedangkan produksi 
komersial sebagian besar didapat dari hasil buah-buahan. 
Pendapatan yang diperoleh dari pekarangan tradisional 
adalah kelebihan produksi yang dijual setelah yang 
dikonsumsi keluarga terpenuhi. Sebanyak 20 responden 
pekarangan tradisional menganggap bahwa pendapatan 
yang diperoleh belum dapat mencukupi kebutuhan 
keluarga, sehingga mereka beralihfungsi dari pekarangan 
tradisional ke pekarangan komersial dan ini dianggap dapat 
meningkatkan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah 
dengan beralihfungsi dari pekarangan tradisional ke 
pekarangan komersial dapat meningkatkan pendapatan 
bersih. Hipotesis dalam penelitian ini adalah alihfungsi 
pekarangan tradisional ke komersial dapat meningkatkan 
pendapatan bersih dianalisis dengan membandingkan 
antara total pendapatan bersih pekarangan tradisional dan 
pekarangan komersial selama 1 tahun. Rata-rata luas lahan 
pekarangan tradisional dari 20 pekarangan adalah 278,6 m2 
dan pekarangan komersial kondisi sebenarnya dari 20 
pekarangan adalah 289,4 m2. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa total pendapatan bersih pekarangan 
tradisional per pekarangan per tahun dari tanaman buah, 
tanaman sayur, tanaman pangan dan tanaman lainnya 
(kopi) adalah Rp 81.710,00, sedangkan pekarangan 
komersial kondisi sebenarnya per pekarangan per tahun 
dari bawang daun, wortel, kentang, waluh dan kacang kapri 
sebesar Rp 164.066,00 (untuk 3 musim tanam).  

DAS Citarum Hulu, pekarangan tradisional, pekarangan 
komersial, pendapatan  



ABS SOC INDON BIODIV, Bandung, 6 July 2018, pp. 43-78 
 

65 

DO-09 
Studi etnobotani tanaman kelapa di Desa 
Karangwangi, Cianjur, Jawa Barat 

Tatang Suharmana Erawan♥, Aya Sofa Novia, Johan 
Iskandar 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
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Sumedang 45363, Jawa Barat 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui varietas kelapa 
(Cocos nucifera L.) serta pemanfaatannya dan sumber 
perolehan pengetahuan masyarakat Desa Karangwangi, 
Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 
mengenai varietas kelapa dan pemanfaatannya. Dalam hal 
ini lebih diutamakan pada persepsi dan konsepsi budaya 
kelompok masyarakat, yang dipelajari adalah sistem 
pengetahuan anggotanya dalam menghadapi lingkup 
hidupnya. Kelapa merupakan komoditas strategis yang 
memiliki peran sosial, ekonomi dan budaya dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia. Desa Karangwangi 
terletak di daerah pesisir, pohon kelapa tumbuh subur di 
seluruh wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan analisisnya bersifat deskriptif. Pengumpulan 
informan dilakukan dengan teknik snowball. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara semi struktur. Penelitian 
dilakukan di Desa Karangwangi RW 01-08. Terdapat 
empat varietas kelapa yaitu kelapa hijau (Cocos nucifera 
L), kelapa puyuh (Cocos nucifera var. “nana”), kelapa 
merah (Cocos nucifera L “merah”), dan kelapa gading 
(Cocos nucifera L “gading”). Seluruh bagian tanaman 
dimanfaatkan. Akar sebagai bahan obat mata dan sakit 
perut; Batang sebagai bahan bangunan; Daun sebagai 
bahan pembuatan sapu lidi, janur, bungkus ketupat, upacara 
adat, bahan bakar; Nira bunga sebagai bahan gula; Sabut 
buah sebagai bahan pembuatan souvenir dan keset; Batok 
buah sebagai bahan pembuatan wadah, gayung, cetakan 
gula; Daging buah sebagai bahan makanan, obat (sakit 
perut dan batuk), santan, VCO, minyak kelapa, kopra, 
upacara adat; Air buah sebagai bahan minuman, obat sakit 
perut, upacara adat. Untuk obat biasanya digunakan kelapa 
puyuh dan kelapa hijau sedangkan untuk upacara adat 
kelapa hijau dan kelapa gading. Pengetahuan mengenai 
varietas kelapa serta pemanfaatannya diperoleh masyarakat 
dari orangtua, warga sekitar dan penyuluhan pemerintah. 

 Karangwangi, kegunaan kelapa, pengetahuan mengenai 
kelapa, varietas kelapa 
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Talun bambu atau kebun bambu merupakan salah satu jenis 
agroforestri tradisional di Jawa Barat yang memiliki 
multifungsi baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial 
budaya. Namun saat ini sedang mengalami proses konversi 
yang pesat menjadi berbagai tipe tata guna lahan lain yang 
rentan mengalami degradasi lahan, seperti pada Daerah 
Aliran Sungai Citarum bagian hulu. Kebun bambu 
mengalami perubahan menjadi kebon tatangkalan dan saat 
ini mengalami perubahan menjadi kebun sayuran. Untuk 
itu perlu dilakukan upaya mengonservasi kebun bambu. 
Salah satu upaya konservasi adalah mengetahui 
keanekaragaman jenis bambu beserta pemanfaatannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahuai jenis-jenis 
bambu dan pemanfaatannya oleh masyarakat Desa 
Pangauban. Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif dengan teknik wawancara yang dilakukan secara 
purposive sampling. Jenis-jenis bambu dikumpulkan 
dengan metode koleksi herbarium, selanjutnya 
diidentifikasi. Hasil penelitian diperoleh 7 jenis bambu 
yang meliputi, haur hejo/haur gelis (Bambusa vulgaris 
Schard ex Wendl var. vulgaris), haur koneng (Bambusa 
vulgaris Schrader ex Wendland var. striata (Lodd. ex 
Lindley) Gamble), awi tali (Gigantochloa apus (J.A. & 
J.H. Schult) Kurz), awi temen/awi ater (G. atter (Hassk) 
Kurz), awi gombong/awi surat/awi gede (G. 
pseudoarundinacea (Steud) Widjaja), awi buluh 
(Schizostachyum brachycladum Kurz) dan awi tamiyang 
(Schizostachyum iraten Steud). Jenis-jenis bambu tersebut 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bahan bangunan, 
bahan anyaman, bahan makanan, perlengkapan memasak 
dan rumah tangga, alat musik tradisional, alat pertanian, 
talang air, pancuran dan jembatan. 

Etnobotani, keanekaragaman, pemanfaatan bambu, 
Pangauban 

DO-11 
Potensi Vitex trifolia (Verbenaceae) sebagai 
insektisida botani untuk mengendalikan hama 
Crocidolomia pavonana (Lepidoptera: Crambidae) 

Arneti♥, Ujang Khairul, Cylfyzha Vemithasa 
Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. 
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak 
etil asetat daun legundi Vitex trifolia L, dalam menekan 
perkembangan Crocidolomia pavonana di laboratorium. 
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 
6 perlakuan dan 6 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 
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menunjukkan bahwa konsentrasi 0,50% ekstrak etil asetat 
daun V. trifolia menyebabkan mortalitas larva sebesar 
85,33%, memperpanjang stadia 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 

DP-01 
Studi kasus etnozoologi ikan “jambal roti” di Desa 
Pananjung, Kabupaten Pagandaran, Jawa Barat 

Hasna Dila Latifah♥, Herri Y. Hadikusumah, Ruhyat 
Partasasmita 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat merupakan salah satu 
kabupaten di Indonesia yang memiliki kelimpahan 
biodiversitas hasil laut yang tinggi. Penelitian etnozoologi 
ikan jambal roti di Desa Pananjung Pangandaran telah 
dilakukan. Metode yang digunakan adalah metode 
wawancara yaitu wawancara semi struktural dan 
wawancara mendalam terhadap informan kunci. Dari hasil 
wawancara tercatat 4 jenis ikan yang diolah menjadi jambal 
roti di Kabupaten Pangandaran yaitu jenis-jenis ikan yang 
termasuk dalam Sub Ordo Siluroidea yaitu ikan cawung ( 
Arius thalassinus), ikan kadukang (Arius sagor), ikan jahan 
(Arius maculatus) dan ikan patin (Pangasius pangasius). 
Jenis jambal roti yang terdapat di Desa Pananjung 
Pangandaran ada dua yaitu jambal roti biasa dan jambal 
roti super. Perbedaan jenis jambal roti ini hanya didasarkan 
pada perbedaan lama pengolahannya dimana jambal roti 
super membutuhkan waktu pengolahan yang lebih lama, 
yaitu dua sampai tiga hari lebih lama. Cara pengolahannya 
terdiri dari 9 tahap yaitu penerimaan bahan baku, 
pemotongan kepala ikan, pencucian, fermentasi dengan 
garam, pembelahan tubuh ikan, pencucian kedua, 
penjemuran, pengemasan dan penyimpanan.  

Arius thalassinus, jambal roti, Pangandaran Siluroidea,  

 

Biosains 

 

EO-01 
Studi pembentukan phyllochron dua varietas pada 
budidaya padi metode SRI 

Nalwida Rozen♥, Musliar Kasim, Yaherwandi, Aditya 
Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Kampus Unand Limau Manis, 
Padang 25163, Sumatera Barat 

Metode SRI (The System of Rice Intensification) telah 
terbukti meningkatkan hasil jika dibandingkan dengan 
metode konvensional. Keunggulan pertama dari metode 
SRI adalah menghasilkan anakan padi yang banyak dan 
persentase anakan produktifnya juga tinggi. Dari beberapa 
referensi yang ditelusuri anakan yang banyak tersebut 
didapat karena phyllochron muncul lebih awal, sampai 
masa generatif bisa menghasilkan phyllochron sebanyak 12 
kali. Alasan kenapa phylllochron muncul lebih awal, 
karena bibit dipindahkan lebih awal biasanya umur 7-15 
hari, berbeda dengan cara konvensional dimana bibit 
dipindahkan umur 27-30 hari. Setiap muncul phyllochron 
diikuti oleh munculnya phytomer. Anakan yang muncul 
juga bisa menghasilkan anakan lagi sehingga menghasilkan 
anakan yang berlipat ganda (eksponensial). Dengan 
semakin cepatnya phyllochron terbentuk maka semakin 
banyak anakan yang dihasilkan. Sebaliknya pada metode 
konvensional, jumlah anakan sedikit karena terlambatnya 
muncul phyllochron akibat umur pindah bibit yang sudah 
tua. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
pembentukan phyllochron pada varietas Batang Piaman 
dan Cisokan sampai 12 kali dengan metode SRI. Penelitian 
dilakukan pada bulan Agustus sampai November 2016. 
Penelitian dilakukan dalam pot di rumah kawat Fakultas 
Pertanian, Universitas Andalas, Padang menggunakan 
percobaan faktorial dalam rancangan acak lengkap, faktor 
pertama adalah umur pindah bibit 7, 9, 11, 13, dan 15 hss. 
Faktor kedua metode penyemaian, bibit disemai dengan 3 
metode, diberi alas plastik, dialas dengan daun pisang dan 
tanpa alas. Hasil penelitian didapatkan bahwa umur pindah 
bibit 9 hss lebih baik terhadap pembentukan anakan 
varietas Cisokan (31 batang) dengan model pembibitan 
dialas daun pisang, serta 13 hss pada varietas Batang 
Piaman (40 batang) dengan model pembibitan dialas 
dengan plastik.  

Eksponensial, phyllochron, phytomer, SRI, varietas 

EO-02 
Engineered bioagent to improve soil chemical 
properties and increase bacterial population in 
Rhizomicrobiome and yield of soybean  

Tualar Simarmata♥, Mike R. Setiawati, Diyan, 
Herdiyantoro, Edriana IP, Nadia N. Kamaluddin, 
Figria Hanum, Faris F. Athallah  
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Universitas 
Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 
45363, Jawa Barat 

The highly intensive use of inorganic fertilizers not only 
has increased the productivity of the crop significantly but 
also lead to soils health degradation and inefficiency of 
fertilizers use. Application of conventional ameliorants 
(lime, dolomite, and compost) in relative high amount 
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needs to support the soybean growth and development. The 
bioagent containing activated carbon, organic extract, 
humic substances and beneficial rhizobacteria has been 
developed as soil conditioner and biofertilizers for 
improving the soil properties and increasing the microbial 
population in rhizosphere microbiome (Rhizomicrobiome) 
and as well as to increase the yield of soybean. The 
experiment was set up as randomized block design, 
consisted of 7 treatments (0, 4, 8, 12, 16 kg ha-1 of 
bioagent, 1 ton ha-1 dolomite and 1 ton ha-1 manure) and 
provided with 4 replications. The soil chemical properties, 
population of beneficial rhizobacteria in Rhizomicrobiome 
(Azospirillum sp., Pseudomonas sp., and` Bacillus sp.) and 
soybean grain yield was significantly increased by the low 
dosage application of formulated organic bioagent. 
Application of 8-12 kg ha-1 of bioagent had increased the 
grain yield of soybean significantly (about 47.5-51.1% 
higher than control). The obtained yield was not different 
significantly either with application 1 ton ha-1 dolomite or 
1 ton ha-1 organic manure. Consequently, application of 8-
12 kg ha-1 of bioagent can be recommended to substitute 
the use of conventional ameliorant and to enhance the 
bacterial biodiversity in rhizomicrobiome for increasing the 
soil health and soybean yield. 

Bioagent, biofertilizers, rhizomicrobiome, soil conditioner 

EO-03 
Screening and identification of phosphate 
rizobacteria of chili rezosphere for formulation of 
phospahate microbial fertilizer on acid soils 

Baiq Azizah Haryantini♥, Yuyun Yuwariyah, Suseno 
Amien, Betty Natalie Fitriatin, Mieke Rochimi 
Setiawati, Anne Nurbaity, Tualar Simarmata♥♥  
1 Departemen Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Jl. 
Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa 
Barat  
2 Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Jl. 
Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa 
Barat 

Rhizobacteria as microbial phosphate fertilizer plays an 
important role in improving the soil health, nutrient 
availability of acid soils to support the growth and 
development of crops. Screening of rhizobacteria 
phosphate bacteria (RPB) from chilli rhizosphere 
(Capsicum annum L.) was conducted to obtain the potential 
isolate for formulation of phosphate microbial fertilizers 
(PMF). The bacteria were isolated from chili rhizosphere at 
different area in Garut, West Java, Indonesia. The potential 
isolates were screened according to halo zone area, 
phosphatase enzyme activity, organic acid production and 
bioassay. The highly potential rhizobacteria of P were 
further identified by gene sequencing. Three bacterial 
isolates were categorized as the best isolates based on halo 
zone, produce phosphatase enzyme and bioassay and was 
identified as Burkholderia cenocepacia and Burkholderia 
cepacia. 

Identification, PMF, rhizobacteria, rhizosphere  ̧screening 

EO-04 
Development of selected PGPR Consortium to 
control Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis and 
promote growth of tomato  

Yulmira Yanti1,♥, Warnita2, Reflin1 
1Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Universitas 
Andalas. Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat 
2Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Universitas Andalas. 
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat 

A microbial consortium is a group of different species of 
microorganisms that act together as a community. 
Combinations of bio-control strains are expected to result 
in a higher level of potential to suppress multiple plant 
diseases. Our previous research had selected 4 strains from 
tomato (B. pseudomycoides strain NBRC 101232, Bacillus 
cereus strain CCM 2010, Bacillus toyonensis strain BCT-
7112, Serratia nematodiphila strain DZ0503SBS1), 3 
strains from potato (Bacillus toyonensis strain BCT-7112, 
Bacillus aryabhattai strain B8W22, B. cereus strain IAM 
12605) and 3 strains from chili pepper (B. pseudomycoides 
strain NBRC 101232, B. toyonensis strain BCT-7112, 
Bacillus thuringiensis strain ATCC 10792) which had 
ability to promote growth and control Ralstonia syzigii 
subsp. indonesiensis indigenously. To increase those 
strains’ ability both to suppress pathogen attack and 
promote growth, development of suitable consortium is 
necessary. This present study was undertaken to develop 
PGPR consortium for biocontrol agent of R. syzigii subsp. 
indonesiensis and promoting the growth of tomato. Our 
research consist of two-phase which were in vitro dual 
culture studies for interaction assay, and in planta 
consortium assay. Results showed that almost all strains 
were had a good compatibility to growth together. We 
develop 10 consortiums based on its previous ability and 
the compatibility. All consortiums shown capability to 
reduce bacterial wilt disease development and also promote 
growth of tomato. Consortium consists of Serratia 
nematodiphila strain DZ0503SBS1, B. cereus strain CCM 
2010, B. aryabhattai strain B8W22 and B. cereus strain 
IAM 12605) shown best ability to reduce disease 
development and promote growth and yields of tomato.  

Bacillus, interaction compatibility, PGPR consortium, 
Serratia 

EO-05 
Virulensi beberapa isolat cendawan 
entomopatogen Metarhizium sp. terhadap kepik 
hijau (Nezara viridula) (Hemiptera: Pentatomidae)  

Trizelia♥, Ery Sulyanti, Poppy Suspalana 
Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Unand, Kampus 
Limau Manis Padang 25163 
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Metarhizium sp. merupakan salah satu jenis cendawan 
entomopatogen yang berpotensi digunakan sebagai 
pengendali hama kepik hijau (Nezara viridula L.) Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat cendawan 
entomopatogen Metarhizium sp. yang virulen terhadap N. 
viridula. Penelitian menggunakan metode eksperimen 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan 
adalah empat isolat cendawan Metarhizium sp. Cendawan 
Metarhizium sp. diaplikasikan pada nimfa instar IV dengan 
konsentrasi 108 konidia/mL. Parameter yang diamati 
adalah mortalitas nimfa, persentase imago yang terbentuk, 
jumlah telur yang dihasilkan, dan jumlah konidia jamur 
Metarhizium sp. dari nimfa yang terinfeksi. Hasil uji 
virulensi terhadap nimfa N. viridula didapatkan isolat 
jamur yang virulen, yaitu isolat Met3b (rizosfer bawang 
daun) dengan tingkat mortalitas 100% dan nilai LT50 6,03 
hari. Aplikasi cendawan Metarhizium sp. pada nimfa N. 
viridula juga dapat menghambat pembentukan imago dan 
mengurangi jumlah telur yang diletakaan secara nyata. 

Entomopatogen, Metarhizium, Nezara viridula, virulen  

EO-06 
Pengendalian penyakit pada tanaman cabai 
(Capsicum frutescens) menggunakan pestisida 
nabati 

Sopialena♥, Surya Sila, Juli Nurdiana 
Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Kampus Gunung Kelua, 
Samarinda 75123, Kalimantan Timur 

Cabai besar (Capsicum annum L.) merupakan salah satu 
tanaman hortikultura dari famili Solanaceae yang memilki 
nilai ekonomi tinggi. Kendala yang menyebabkan 
rendahnya produktivitas cabai di Indonesia adalah 
gangguan penyakit. Penyakit yang sering menyerang 
tanaman cabai besar adalah antraknosa (Colletotrichum 
capsici), bercak daun (Cercospora capsici) dan busuk buah 
(Phytophthora capsici). Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh beberapa pestisida nabati terhadap 
intensitas penyakit pada tanaman cabai besar. Meskipun 
telah dilakukan penelitian menggunakan pestisida nabati 
untuk mengendalikan penyakit, namun belum pernah 
dilakukan penggunaan banyak pestisida nabati untuk 
mengendalikan penyakit-penyakit pada lombok. Penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan empat 
kelompok dan enam perlakuan (ekstrak daun mimba, 
ekstrak daun sirsak, ekstrak serai, ekstrak akar tuba, dan 
ekstrak kenikir). Data dianalisis dengan uji Beda Nyata 
Terkecil (BNT) taraf 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa intensitas serangan daun yang terendah terdapat 
pada perlakuan ekstrak daun mimba dan yang tertinggi 
adalah kontrol pada umur 59, 66 dan 73 hst. Intensitas 
serangan buah yang terendah terdapat pada perlakuan 
ekstrak daun mimba dan yang tertinggi adalah kontrol pada 
umur 80, 87 dan 94 hst. Penelitian ini memberikan 
informasi bahwa terdapat beberapa jenis pestisida nabati 
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai 
besar, yaitu ekstrak daun mimba, ekstrak daun sirsak, 

ekstrak serai, ekstrak akar tuba, dan ekstrak kenikir. Di 
antara semua pestisida nabati, ekstrak daun mimba terbukti 
sebagai pestisida nabati yang paling efektif dalam menahan 
serangan patogen.  

Akar tuba, cabai besar, daun mimba, kenikir, serai, sirsak 

EO-07 
Konsorsium bakteri endofit sebagai pengendali 
hayati  
Ralsonia solanacearum dan pemacu pertumbuhan 
tanaman cabai 

Zurai Resti♥, Eri Sulyanti, Reflin 
Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas 
Andalas. Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat  

Penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia 
solanacearum Smith merupakan penyakit penting pada 
cabai yang dapat menyebabkan kehilangan hasil bahkan 
sampai lebih dari 90%. Pengendalian penyakit layu masih 
dengan menggunakan pestisida yang dapat menyebabkan 
pencemaran lingkungan, dan bahkan membahayakan 
kesehatan manusia. Untuk itu perlu dicari alternatif 
pengendalian yang ramah lingkungan, yang pada penelitian 
ini menggunakan pengendalian hayati dengan konsorsium 
bakteri endofit. Tujuan penelitian adalah mendapatkan 
bakteri endofit yang kompatibel sebagai konsorsium 
pengendali hayati R. solanacearum dan pemacu 
pertumbuhan tanaman. Percobaan tahap pertama adalah 
pengujian kesesuaian (kompatibilitas) antar galur bakteri 
endofit yang bersedia, dan pengujian hemolisis 
menggunakan metoda deskriptif. Percobaan tahap dua 
merupakan pengujian kemampuan konsorsium bakteri 
endofit terhadap patogen R. solanacearum penyebab layu 
pada cabai, menggunakan metoda paper dish methods. 
Pengujian kemampuan memacu pertumbuhan 
menggunakan metoda eksperimen dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL). 8 perlakuan dan 10 ulangan untuk fase 
persemaian. 9 perlakuan dan 4 ulangan di fase penanaman. 
Perlakuan adalah konsorsium bakteri endofit yaitu; A: S. 
marcescens isolat ULG1E2 + S. marcescens isolat 
ULG1E4, B: S. marcescens isolat ULG1E2 + S. 
marcescens isolat JB1E3, C; S. marcescens isolat ULG1E4 
+ S. marcescens isolat JB1E3, D; S. marcescens isolat 
ULG1E2 + S. marcescens isolat ULG1E4 + S. marcescens 
isolat JB1E3, E; Bacillus sp SJI + Bacillus sp. HI, F; 
Bacillus sp. SJI + S. marcescens isolat JB1E3, G: Bacillus 
sp SJI + Bacillus sp. HI + S. marcescens isolat JB1E3, 
Kontrol (tanpa Konsorsium). Hasil penelitian menunjukkan 
Konsorsium bakteri endofit mampu menekan 
perkembangan R. solanacearum, meningkatkan 
perkembangan bibit dan pertumbuhan tanaman cabai. 
Konsorsium bakteri endofit C (S. marcescens isolat 
ULG1E4 + S. marcescens isolat JB1E3), mampu 
meningkatkan perkembangan bibit cabai. Konsorsium 
bakteri endofit F; (Bacillus sp. SJI + S. marcescens isolat 
JB1E3) dan G: (Bacillus sp. SJI + Bacillus sp. HI + S. 
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marcescens isolat JB1E3), mampu menekan perkembangan 
R. solanacearum dan meningkatkan tinggi tanaman cabai 
38.38% dan jumlah daun tanaman cabai 70%. 

Bakteri endofit, hemolisis, konsorsium bakteri endofit, 
kompatibel, Ralstonia solanacearum 

EO-08 
Dinamika sekuestrasi karbon tanah pada lahan 
revegetasi pasca tambang batubara di Berau, 
Kalimantan Timur 

Wahjuni Hartati1,♥, Triyono Sudarmadji2 

1 Laboratorium Tanah dan Nutrisi Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas 
Mulawarman. Jl. Penajam, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75123, 
Kalimantan Timur  
2 Laboratorium Konservasi Tanah dan Air, Fakultas Kehutanan, 
Universitas Mulawarman. Jl. Penajam, Kampus Gunung Kelua, 
Samarinda 75123, Kalimantan Timur 

Pembersihan lahan hutan sebagai awal penambangan 
batubara sistem terbuka (open pit mining system) akan 
menghilangkan semua tutupan lahan berupa vegetasi dan 
menghilangkan atau mengurangi material tanah. Akibatnya 
fungsi lahan sebagai penyimpan cadangan karbon menjadi 
hilang. Rehabilitasi lahan pasca tambang penting adanya, 
terkait dengan pemulihan fungsinya seperti sebelum 
dilakukan kegiatan penambangan. Oleh karenanya, 
pendugaan kandungan karbon di atas permukaan dan di 
dalam tanah diperlukan untuk mengetahui kemampuan 
lahan menyerap CO2 di udara dalam proses fotosintesis 
selanjutnya dijadikan C-organik oleh tegakan dan disimpan 
sebagai komponen biomassa tegakan maupun 
pengembaliannya ke tanah. Hal ini perlu diketahui untuk 
memudahkan dalam penghitungan dan pemanfaatannya, 
satu diantaranya adalah untuk perdagangan karbon (carbon 
trade). Penelitian ini bertujuan menduga perubahan 
kandungan C di dalam tanah setelah kegiatan penambangan 
dan rehabilitasi lahan pasca tambangnya. Penelitian 
dilaksanakan di areal kerja PT Berau Coal, Kabupaten 
Berau, Kalimantan Timur meliputi Site Lati (LMO), Site 
Binungan (BMO) dan Site Sambarata (SMO). Setiap site 
dibuat 8 (delapan) PUP pewakil dari lahan original dan 
lahan revegetasi pasca tambang batubara mulai dari lahan 
terbuka hingga vegetasi berumur 12 tahun. Pendugaan 
kandungan C tanah dilakukan hingga kedalaman 30 cm. 
Data C (%) merupakan analisis 288 sampel tanah 
terganggu dan BD dianalisis dari 144 sampel tanah utuh 
berturut-turut menggunakan metode Walkey & Black serta 
gravimetri.  
Pendugaan kandungan C tanah di lahan rehabilitasi pasca 
tambang lapisan 10-30 cm lebih besar dibanding lapisan 0-
10 cm, Potensi C tanah di lahan rehabilitasi pasca tambang 
berkisar sangat rendah (SR) hingga rendah (R). Kegiatan 
penambangan batubara mengakibatkan kehilangan C tanah 
rata-rata 21,29% atau 5,65 ton/ha. Kehilangan terbesar 
terjadi di site SMO (45.97% atau 13.04 ton/ha) dan terkecil 
di site LMO (2,24% atau 0,40 ton/ha). Kandungan C tanah 
pada lahan rehabilitasi pasca tambang PT Berau Coal 

masih setara dengan C tanah di lahan hutan sekunder 
Tahura Bukit Soeharto, Kalimantan Timur 

Batubara, pasca tambang, rehabilitasi lahan, revegetasi, 
sekuestrasi karbon  

EO-09 
Adaptasi gembili (Dioscorea esculenta)  
pada intensitas cahaya rendah dalam budidaya 
organik 

Peni Lestari♥, Ning Wikan Utami 
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia. Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong, 
Bogor 16911, Jawa Barat 

Umbi gembili (Dioscorea esculenta) dapat digunakan 
sebagai makanan alternatif untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap beras. Status gembili saat ini 
dianggap langka. Tetapi, masih dapat ditemukan di kebun 
rakyat beberapa daerah di Pulau Jawa, khususnya generasi 
lawas. Tingginya kandungan inulin dalam umbi gembili 
menjadikannya layak dijadikan salah satu kandidat sumber 
pangan fungsional potensial. Penanaman gembili dalam 
komponen agroforestri memiliki arti penting untuk 
meningkatkan produktivitas lahan tidur di antara tegakan 
tanaman kehutanan dan konservasi gembili secara ex situ. 
Pengenalan budidaya gembili low input menjadi faktor 
penarik minat petani dalam membudidayakannya. 
Percobaan disusun berdasarkan rancangan tersarang RKLT. 
Penelitian ditujukan sebagai data dasar untuk mengetahui 
daya adaptasi gembili terhadap cekaman intensitas cahaya 
rendah. Data tersebut dapat diaplikasikan untuk 
menentukan umur komoditas tanaman kayu utama yang 
masih dapat diselingi dengan budidya gembili. Penelitian 
dilakukan dengan rencangan tersarang. Tingkat naungan 
sebagai petak utama terdiri naungan 0%, naungan 25%, 
55% dan 75%. Pupuk POH sebagai anak petak terdiri dari 
tanpa pupuk dan dengan pupuk. Setiap perlakuan dengan 3 
ulangan yang terdiri dari 3 tanaman pengamatan. Pupuk 
POH diberikan sejak 2 minggu setelah tanam dengan dosis 
25 mL/L setiap minggu sampai tanaman berumur 3 bulan. 
Pengamatan dilakukan pada fase pertumbuhan tanaman, 
hasil, dan fisiologis tanaman. Hampir semua peubah 
pengamatan menunjukkan perlakuan naungan lebih 
mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman gembili 
dibandingkan perlakuan pemupukan. Pertumbuhan yang 
baik ini menunjukkan bahwa tajuk tanaman gembili 
tumbuh optimal pada kondisi cahaya penuh. Pada kondisi 
tingkat naungan yang berbeda, produksi total pertanaman 
secara bobot tidak berbeda antara berbagai tingkat naungan 
hingga naungan 50%, tetapi produksi umbi lebih seragam 
pada perlakuan naungan 25% dan 50%. Perlu dilakukan 
penelitian lanjutan mengenai interaksi gembili pada 
berbagai komoditas kayu sebagai komponen agroforestri 
yang utama. 

Agroforestri, Dioscorea esculenta, cekaman cahaya rendah, 
gembili, pupuk 
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EO-10 
Eksplorasi dan identifikasi morfologi koloni isolat 
rhizo-bakteri pelarut kalium dari rhizosfer 
tanaman jagung yang berpotensi sebagai pupuk 
hayati pelarut kalium 

Diyan Herdiyantoro1,♥, Tualar Simarmata1, Mieke 
Rochimi Setiawati1, Nenny Nurlaeny1, Benny Joy1, 
Jajang Sauman Hamdani2, Iin Handayani3 

1 Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Jl. 
Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa 
Barat  
2 Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Jl. 
Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor, Sumedang 45363, Jawa 
Barat  
3 Department of Agronomy, Murray State University. Kentucky, United 
States. 

Ketersediaan unsur kalium (K) dalam tanah bagi tanaman 
sangat rendah karena sebagian besar (98%) unsur K berada 
dalam bentuk mineral silikat primer seperti K-feldspar atau 
terfiksasi dalam mineral silikat sekunder seperti liat tipe 2: 
1. Rhizo-Bakteri Pelarut Kalium (RBPK) dapat 
memfasilitasi peningkatan ketersediaan unsur K bagi 
tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengisolasi dan 
mengidentifikasi secara morfologi koloni isolat-isolat 
RBPK dari rhizosfer tanaman jagung yang berpotensi 
sebagai pupuk hayati (biofertilizer) yang dapat 
memfasilitasi ketersediaan unsur K bagi tanaman. 
Penelitian dilakukan dengan metode eksploratif melalui 
pengambilan sampel tanah rhizosfer tanaman jagung yang 
dibudidayakan di sekitar Kebun Percobaan Fakultas 
Pertanian, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, 
Jawa Barat (J1, J2, J3, J4 dan J5). Pengenceran berseri 
menggunakan larutan garam fisiologis dilakukan hingga 
10-5 untuk mendapatkan sumber isolat bakteri kemudian 
diinokulasikan ke dalam cawan petri yang berisi media 
agar Aleksandrov (K-feldspar sebagai sumber K) mulai 
dari 10-3 hingga 10-5 sebanyak 0,25 mL dan 0,50 ml secara 
duplo. Koloni bakteri yang tumbuh pada media agar 
Aleksandrov dan menghasilkan zona bening merupakan 
koloni isolat RBPK. Hasil penelitian menunjukkan: (i) 
Proporsi koloni isolat RBPK yang didapatkan dari titik 
sampling J1, J2, J3, J4 dan J5 masing-masing sejumlah 
33% (8% warna bening, 25% warna putih), 100% (92% 
warna bening, 8% warna putih), 33% (8% warna bening, 
25% warna putih), 33% (8% warna bening, 25% warna 
putih) dan 8% (8% warna putih); (ii) Ciri morfologi utama 
dari koloni isolat RBPK yaitu: (a) koloni berwarna bening 
(bentuk: bundar, tepian: licin, elevasi: cembung, ukuran: 
kecil hingga besar, dan menghasilkan zona bening) dan (b) 
koloni berwarna putih (bentuk: bundar dengan tepian 
menyebar, tepian: seperti wol, elevasi: timbul, ukuran: 
kecil, dan menghasilkan zona bening); dan (iii) Koloni 
isolat RBPK-DHJ2 mendominasi perolehan koloni isolat 
RBPK dengan ciri morfologi utama koloni berwarna 
bening. 

Koloni berwarna bening, koloni berwarna putih, media agar 
Aleksandrov, rhizo-bakteri pelarut kalium, rhizosfer jagung 

EO-11 
β-Galaktosidase dari Leuconostoc mesenteroides 
indigen: Ekstraksi, purifikasi parsial dan 
karakterisasi  

Gunawan Priadi♥, Fitri Setiyoningrum, Fifi Afiati 
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, 
Jawa Barat 

Industri susu menggunakan β-galaktosidase pada 
pengembangan produk untuk lactose intolerant. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi enzim β-
galaktosidase hasil pemurnian parisal dari Leuconostoc 
mesenteroides indigen pada suhu dan pH berbeda. 
Pemurnian enzim menggunakan ammonium sulfat 40%, 
50%, dan 60%. Karakterisasi dilakukan pada suhu 30, 40, 
50 dan 60C, serta pada pH 5,6 dan 7. Hasil penelitian 
menunjukan β-galaktosidase hasil pemurnian dengan 
pengendapan ammonium sulfat 50% memiliki aktivitas 
spesifik tertinggi. Kerja optimal β-galaktosidase dalam 
menghidrolisis ο-NPG diperoleh pada suhu 30 dan pH 7.  

β-galaktosidase, ammonium sulfat, pH, suhu 

EO-12 
Pengembangan metode uji tetrazolium dalam 
menduga viabilitas benih kopi arabika (Coffea 
arabica) 

Septyan Adi Pramana1,2,♥, Bambang Pudjiasmanto1, 
Amalia Tetrani Sakya1 

1Program Studi Agronomi, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret. Jl. Ir. Sutami No. 36A, Surakarta 57126, Jawa Tengah  
2 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Jl. 
Raya Mojoagung No. 52, Mojoagung, Jombang 61482, Jawa Timur  

Waktu berkecambah benih kopi arabika (Coffea arabica) 
yang lama membuat pengujian mutu benih menjadi lambat. 
Sementara informasi mutu benih yang dihasilkan dari 
pengujian mutu benih harus segera diterima oleh 
masyarakat untuk menentukan mutu benih kopi arabika. 
Tujuan penelitian adalah mendapatkan metode pengujian 
tetrazolium yang tepat untuk menduga viabilitas benih kopi 
arabika secara cepat, tepat, dan akurat. Penelitian 
dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu Benih, Balai 
Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, 
Surabaya pada bulan Januari-Maret 2018. Tiga lot benih 
kopi arabika varietas Sigararutang berasal dari Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Rancangan yang 
digunakan adalah rancangan acak lengkap satu faktor (lot 
benih) dengan empat kali ulangan. Hasil pengujian 
tetrazolium diperoleh 9 pola topografi pewarnaan. 
Berdasarkan hasil analisis RMS dilanjutkan analisis regresi 
dan korelasi pola 1,3,4 berkorelasi lemah terhadap daya 
berkecambah dengan arah negatif, sedangkan hasil analisis 
RMS dilanjutkan analisis paired sample t test pola 1,3,4 
menunjukkan hasil yang berbeda dengan daya 
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berkecambah. Hasil pengujian dengan analisis RMS 
dilanjutkan dengan paired sample t test pola 1,2,3,4; 
1,2,3,4,5; dan 1,2,3,4,6 menunjukkan hasil yang sama 
dengan daya berkecambah, namun menunjukkan hasil yang 
berbeda dengan indeks vigor dan kecepatan tumbuh. 
Pengujian tetrazolium bisa digunakan untuk menduga 
viabilitas benih kopi arabika varietas Sigararutang secara 
cepat dengan kombinasi pola topografi pewarnaan yaitu 
pola 1,2,3,4; pola 1,2,3,4,5; dan pola 1,2,3,4,6 dengan 
analisis paired sample t test. 

Benih kopi, daya berkecambah, uji viabilitas, uji tetrazolium 

EO-13 
Keragaan tanaman jagung lokal dalam 
bersimbiosis dengan mikoriza arbuskula dari 
berbagai lokasi 

Rachmawati Hasid♥, Makmur Jaya Arma, Aminuddin 
Mane Kandari 
Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Jl. 
H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu 
Kendari 93132, Sulawesi Tenggara  

Produktivitas tanaman jagung (Zea mays L.) lebih rendah 
dari potensi genetiknya, utamanya di Sulawesi Tenggara. 
Salah satu penyebabnya adalah luasnya pemanfaatan lahan 
kering marjinal dan aplikasi teknologi masih rendah 
terutama pemanfaatan mikoriza arbuskula (MA). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan 
produktivitas tanaman jagung lokal dengan inokulasi MA 
indigen dari berbagai lokasi. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan eksplorasi mikoriza arbuskula indigen pada rizosfir 
gulma dominan di lahan kering dari lima wilayah 
kabupaten/kota, yaitu: Konawe Selatan, Buton Utara, 
Muna, Konawe, dan Kota Kendari, lalu dilakukan analisis 
populasi spora, infeksi akar dan identifikasi keragaman 
genus mikoriza arbuskula. Selanjutnya dilakukan uji 
kemampuan simbiosis MA indigen pada tanaman jagung 
lokal, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan perlakuan MA dari lima lokasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa keragaan tanaman jagung signifikan 
berbeda setelah bersimbiosis dengan MA indigen dari 
berbagai lokasi, ditunjukkan dengan perbedaan tinggi 
tanaman, diameter batang, volume akar, jumlah dan luas 
daun, bobot kering dan produktivitas tanaman, serta daya 
serap Fosfor. Tanaman jagung lokal yang diinokulasi MA 
asal Konawe dan Kendari menghasilkan keragaan tanaman 
yang lebih baik dengan produktivitas yang lebih tinggi. 
Hasil biji mencapai 4-5 t. ha-1, terjadi peningkatan 
produksi biji kering sekitar 70-90% pada tanaman yang 
diinokulasi dengan MA asal Konawe dibandingkan dengan 
MA asal Buton Utara. 

Kendari, Konawe, produktivitas, serapan fosfor 

EO-14 
Multiplikasi tunas ubi jalar ungu (Ipomea batatas) 
dengan teknik fotoautotrofik 

Norma Arif1,♥, Bahari2 

1 Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Jl. 
H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu 
Kendari 93132, Sulawesi Tenggara  
2 Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Jl. H.E.A. 
Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu Kendari 
93132, Sulawesi Tenggara  

Ubi jalar ungu (Ipomea batats L) berpotensi dimanfaatkan 
sebagai bahan pangan fungsional karena memiliki 
antosianin, pigmen yang menyebabkan daging umbi 
berwarna ungu. Belum tersedianya bibit ubi jalar ungu 
yang bebas hama dan penyakit menyebabkan perlu metode 
perbanyakan bibit ubi jalar secara in vitro dengan teknik 
kultur fotoautotrofik. Fotoautotrofik adalah metode 
mikropropagasi yang menggunakan medium bebas gula, 
sehingga kebutuhan karbohidrat untuk pertumbuhan 
tergantung pada fotosintesis. Teknik fotoautotrofik perlu 
dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan planlet saat 
dipindahkan ke kondisi ex vitro. Tujuan penelitian adalah 
untuk mendapatkan formulasi media tanam terhadap laju 
multiplikasi tunas pada kultur fotoautotrofik. Penelitian 
yang telah dilaksakan yaitu: (i) formulasi dengan 
penyederhanaan media baku MS dengan cara mengurangi 
unsur hara makro menjadi ½; dan 1/3 4 hara makro normal; 
(ii) formulasi media pupuk komersial Gammore, Descar 
dan hyponex pada teknik kultur fotoautotrofik dengan 
tingkat penyinaran 8, 16 dan 24 jam dengan mengunakan 
rancangan acak Lengkap (RAL). Hasil yang diperoleh 
adalah berupa (i) Formulasi media ½ MS + BAP 3 mg/L + 
NAA 1 mg/L pada tingkat penyinaran 8, 16 dan 24 jam 
merupakan formulasi terbaik pada kultur fotoautotrofik 
untuk multiplikasi tunas dengan jumlah daun, jumlah tunas, 
dan jumlah buku yang lebih banyak dibandingkan 
formulasi media lainnya; (ii) Formulasi media pupuk 
komersil Gammore dengan konsentrasi 2-3 g /L pa pada 
kultur fotoautotrofik pada tingkat penyinaran 8, 16 dan 24 
jam merupakan formulasi terbaik untuk multiplikasi tunas 
dengan jumlah daun, jumlah tunas,dan jumlah buku yang 
lebih banyak dibandingkan formulasi media pupuk lainnya. 

Ipomea batatas, kultur fotoautotrofik, media sederhana  

EO-15 
Bakteri LactoBacillus delbrueckii 
sebagai probiotik anti Helicobacter pillory 

Sri Rejeki Rahayuningsih♥, Ratu Safitri, Poniah 
Andayaningsih  
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Helicobacter pylori sering ditemukan pada penderita 
gastritis kronis yang mendapat perawatan standar dengan 
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Antasida dan antibiotoka. LactoBacillus delbrueckii adalah 
salah satu bakteri yang potensial sebagai probiotik anti H. 
pylori untuk terapi pada penderita gastritis dan telah dapat 
diisolasi dari sayuran bayam (Amaranthus hibridus cv. 
paniculatus L.). Studi ini bertujuan melakukan 
karakterisasi bakteri probiotik dari bayam sebagai anti H. 
pylori penyebab gastritis and kanker lambung yang terdiri 
dari dua tahap: (i). Isolasi dan identifikasi kandidat bakteri 
probiotik, (ii). Karakterisasi kandidat probiotik potensial 
sebagai anti H. pylori. Identifikasi bakteri dilakukan 
dengan API tes dan karakterisasi probiotik anti H. pylori 
meliputi uji resistensi pada pH asam, uji viabilitas pada 
garam empedu, uji anti mikroba patogen H. pylori (zona 
hambat) dan uji adhesi terhadap H. pylori. Penelitian ini 
dilakukan secara deskriptif dan ekperimental menggunakan 
rancangan Acak Lengkap dan hasil pengamatan dianalisis 
dengan ANAVA (α.05), hasil yang signifikan diuji dengan 
uji jarak berganda Duncan (α.05). Parameter yang diamatai 
adalah kemampuan adhesi bakteri probiotik terhadap H. 
pylori dan luas zona hambatan (mm). Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa L. delbruerkii berpotensi sebagai 
probiotik anti H. pylori selain, Leuconostoc mesenteroides 
dan Bacillus licheniformis karena mampu menghambat 
pertumbuhan H. pylori, tetapi L. delbruerkii mampu 
menghambat H. pylori Ø 34.0 mm lebih luas daripada 
kandidat probiotik lain yang berhasil diisolasi dari bayam. 

Amaranthus hibridus cv. paniculatus, gastritis, LactoBacillus 
delbrueckii, Helicoacter pylori, probiotik  

EO-16 
Upaya konservasi Grammatophyllum speciosum di 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI, 
Bogor 

Popi Aprilianti 
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya Bogor), 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, Bogor 
16122, Jawa Barat 

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI, atau sering 
disebut sebagai Kebun Raya Bogor, merupakan salah satu 
pusat konservasi tumbuhan yang telah mengkonservasi 
berbagai jenis flora asli Indonesia. Salah satu jenis 
tumbuhan yang telah dikonservasi dari Famili Orchidaceae 
adalah Grammatophyllum speciosum Blume atau yang 
umum dikenal sebagai anggrek tebu dan termasuk dalam 
jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 
Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan 
Satwa. Ukuran tanaman dan perbungaan yang besar, serta 
bunga yang menarik menjadikan jenis ini terancam di 
habitat alaminya. Upaya konservasi terhadap jenis anggrek 
ini telah dilakukan, baik secara in vitro maupun ex vitro 
dan juga pemanfaatannya. Koleksi tumbuhan G. speciosum 
Kebun Raya Bogor didapatkan dari hasil eksplorasi flora di 
wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan 
Papua. Perbanyakan secara in vitro juga telah dilakukan 
dengan menggunakan biji dari tanaman koleksi dan 
sebagian kecil dari hasil perbanyakan dikomersialisasikan 

di outlet Garden Shop dan Griya Anggrek dalam bentuk 
anggrek botolan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya 
pengenalan dan edukasi kepada masyarakat tentang 
beragamnya jenis anggrek di Indonesia dan perlunya upaya 
penyelamatan melalui konservasi ex situ. Teknologi benih 
sintetik juga telah dilakukan terhadap G. speciosum dengan 
menggunakan protokorm sebagai propagula untuk tujuan 
penyimpanan jangka pendek sampai menengah pada suhu 4 
dan 25 °C.  

Benih sintetik, Kebun Raya Bogor, konservasi  

EO-17 
Penggunaan pakan berbahan baku lokal dalam 
upaya peningkatan kapasitas pembesaran ikan 
toman (Channa micropeltes) 

Sarmila♥, Ichsan, Susilawati, Sri Warastuti 
Politeknik Negeri Pontianak. Jl. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak 78121, 
Kalimantan Barat  

Pakan sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan 
keberhasilan pembesaran ikan toman (Channa 
micropeltes). Penggunaan komposisi bahan baku yang 
tepat dan sesuai dengan kebiasaan makan di alam dapat 
memberikan laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan 
hidup baik pada ikan toman. Pakan uji yang digunakan 
menggunakan 75% bahan baku hewani dan 25% bahan 
baku nabati. Bahan baku hewani yang digunakan sebagai 
perlakuan berupa ikan segar, limbah ikan kering, limbah 
udang dan campuran ikan segar dengan limbah ikan kering 
dan udang. Pemeliharaan ikan toman selama satu bulan 
pertama setelah proses adaptasi, menunjukan bahwa 
penggunaan pakan berbahan baku ikan segar memberikan 
laju pertumbuhan berat mutlak yang terbaik sebesar 9,20 g 
dan tingkat kelangsungan hidup (SR) terbaik sebesar 
91,38%. Urutan kedua pakan berbahan baku limbah udang 
dengan laju pertumbuhan berat mutlak sebesar 5,77 g dan 
SR sebesar 85,28%. Urutan ketiga pakan berbahan baku 
campuran ikan segar limbah udang dan limbah ikan kering 
sebesar 3,72 g dan SR sebesar 84,72%. Laju pertumbuhan 
berat mutlak dan SR ikan toman terendah diperoleh dari 
pakan berbahan baku limbah ikan kering sebesar 1,86 g 
dengan SR ebesar 81,66%.  

Channa micropeltes, lokal, pakan, pembesaran, toman  

EO-18 
Kepadatan tanah pada jalan sarad dan respon 
pertumbuhan semai beberapa jenis pohon pada 
tanah padat 

Juang Rata Matangaran1,♥, Erianto Indra Putra2, Iis 
Diatin3 

1Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian 
Bogor. Jl. Ulin, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat 
2 Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. 
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Jl. Ulin, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat 
3Departemen Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut 
Pertanian Bogor. Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa 
Barat 

Pemanenan hutan alam di Indonesia menggunakan 
bulldozer untuk penyaradan kayu. Jalan sarad yang dibuat 
oleh bulldozer menyebabkan kerusakan parah pada tanah 
hutan. Semua vegetasi yang dilalui bulldozer digusur, top 
soil dan sub soil tergerus akibat blade bulldozer, terjadi 
pemadatan tanah secara intensif akibat manuver alat sarad 
tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat 
kepadatan tanah yang terjadi akibat intensitas penyaradan 
kayu oleh bulldozer dan respon pertumbuhan beberapa 
jenis semai pada tanah padat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semakin tinggi intensitas penyaradan kayu semakin 
terbuka jalan sarad, semakin banyak tanah yang 
disingkirkan dan kepadatan tanah semakin meningkat. 
Kepadatan tanah meningkat seiring dengan peningkatan 
intensitas penyaradan kayu, semakin tinggi intensitas 
penyaradan semakin tinggi kepadatan tanah yang terjadi. 
Pada intensitas penyaradan kayu lebih dari 4 kali 
penyaradan kayu pada jalan sarad yang sama terjadi tingkat 
kepadatan maksimum dan selanjutnya konstan. Respon 
pertumbuhan semai mangium (Acacia mangium), kayu 
afrika (Maesopsis eminii), jabon (Anthocephalus 
cadamba), sengon (Falcataria moluccana), gmelina 
(Gmelina arborea) menunjukkan respon pertumbuhan yang 
menurun terutama berkurangnya kedalaman penetrasi akar. 
Respon pertumbuhan tinggi semai juga berkurang dengan 
semakin tingginya kepadatan tanah. Diperlukan pengaturan 
jalan sarad agar tidak terjadi kepadatan tanah yang sangat 
tinggi sehingga semai secara alami maupun yang ditanam 
pada jalan sarad dapat tumbuh baik. 

Bulldozer, jalan sarad, kepadatan tanah, penetrasi akar, semai 

EO-19 
Paket formulasi bakteri perakaran pemacu 
pertumbuhan tanaman dengan pupuk kandang 
sapi dan nano pestisida serai wangi untuk 
mengendalikan penyakit VSD di lapangan 

Haliatur Rahma1,♥, Jumsu Trisno1, Martinius1, Reflin1, 
Rita Noveriza2, Sri Yuliani3, Selviana Anggraini4 
1 Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. 
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat 
2Indonesian Spice and Medicinal Crops Research Institute, Bogor  
3Indonesian Center for Agricultural Post Harvest Research and 
Development, Bogor 
4 Program Magister Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, 
Universitas Andalas. Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, 
Sumatera Barat 

 Penyakit VSD (Vascular Streak Dieback) yang disebabkan 
oleh Onchobasidium theobromae merupakan masalah 
penting pada budidaya tanaman kakao. Penyakit ini 
mematikan tanaman kakao, karena menyerang jaringan 
pembuluh titik tumbuh. Beberapa tindakan pengendalian 
sudah dilakukan, namun belum efektif. Penggunaan 
formulasi BP3T-pupuk kandang sapi yang dikombinasikan 

dengan nano pestisida serai wangi, telah menunjukkan 
keefektifannya dalam mengurangi keparahan penyakit 
VSD di lapangan. Hasil penelitian didapatkan formulasi 
potensial yaitu campuran (Serratia marsescens AR1 dan 
Pseudomonas fluorescens LPK1-9) dengan nano serai 
wangi 15 kg/pohon. Kemampuan BP3T-pupuk kandang 
sapi dengan nano serai wangi dalam mengurangi keparahan 
penyakit, dapat dilihat dari nilai AUDPC. Nilai AUDPC 
formulasi campuran (Serratia marsescens AR1 dan 
Pseudomonas fluorescens LPK1-9) dengan nano serai 
wangi, dosis 15 kg/pohon lebih kecil dibandingkan kontrol 
(tanpa perlakuan). Semakin rendah nilai AUDPC, semakin 
efektif perlakuan tersebut mengendalikan patogen.  

AUDPC, formulasi, kakao, keparahan penyakit VSD 

EO-20 
Seleksi rizobakteri untuk pengendalian Diplodia 
maydis penyebab penyakit busuk tongkol pada 
jagung 

Haliatur Rahma♥, Arneti, Susi Nofrianti 
1Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas 
Andalas. Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat 
2Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. 
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, Sumatera Barat  

Jagung merupakan tanaman pangan penting di Indonesia 
baik untuk di konsumsi maupun untuk pakan ternak. Salah 
satu organisme pengganggu tanaman jagung adalah 
cendawan Diplodia maydis (Barkeley) Saccardo penyebab 
penyakit busuk tongkol. Pegendalian hayati menggunakan 
rizobakteri merupakan salah satu alternatif pengendali D. 
maydis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat 
rizobakteri perakaran tanaman jagung yang memiliki 
kemampuan sebagai agens antagonis terhadap D. maydis. 
Penelitian dilakukan dalam 2 tahap, pertama seleksi 
kemampuan 16 isolat rizobakteria dalam menghambat 
pertumbuhan D. maydis. Kedua Uji daya hambat 
rizobakteria terhadap D. maydis menggunakan metode 
eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap 
menggunakan 11 perlakuan dan 4 kali ulangan. Rizobakteri 
diseleksi berdasarkan daya hambatnya terhadap D. maydis 
menggunakan metode dual culture. Uji aktivitas senyawa 
bioaktif supernatan dengan metode difusi cakram dan 
peracunan medium. Hasil penelitian menunjukkan 
rizobakteri isolat KJTSB 7.2 dan LMTSA 5.4 memiliki 
kemampuan sebagai agens antagonis dengan persentase 
daya hambat dual culture sebesar 51,10% dan 50,00%. Uji 
antibiosis senyawa bioaktif supernatant kedua isolat ini 
dengan metode difusi cakram adalah 7,77 dan 17,73%. 
Sementara itu, berat kering D. maydis pada uji antibiosis 
menggunakan metode peracunan medium adalah 0,12 g 
dan 0,18 g dengan efektivitas sebesar 82,85% dan 74,28%.  

Antibiosis, busuk tongkol, Diplodia maydis, rizobakteri, uji 
antagonis 



ABS MASY BIODIV INDON, Bandung, 6 Juli 2018, hal. 43-78 74 

EO-21 
Biosintesa kandungan  
gingerol, shogaol dan zingerone pada kalus tiga 
varietas jahe (Zingiber officinale) secara in vitro  

Sri Arijanti Prakoeswa♥, Ribkahwati Tanowidjaya, 
Dwie Retna Suryaningsih 
Fakultas Pertanian, Universitas Wijaya Kusuma. Jl. Dukuh Kupang No. 
54, Dukuh Pakis, Surabaya 60225, Jawa Timur 

Kandungan komponen kimia jahe (Zingiber officinale 
Rosc.) adalah gingerol, shogaol dan zingerone. Kandungan 
tersebut mempunyai efek farmakologi dan fisiologi seperti 
antioksidan, antiimflammasi, analgesik, antikarsinogenik 
non-toksik dan mutagenik. Tujuan penelitian ini adalah (i) 
Mengetahui profile kalus jahe dari 3 varietas yang mampu 
menghasilkan kandungan gingerol, shogaol dan zingerone 
tertinggi. (ii) Mengetahui jenis karbohidrat yang 
ditambahkan pada media Murashige and Skoog yang sesuai 
untuk meningkatkan biosintesa pada kalus jahe dalam 
menghasilkan senyawa gingerol, shogaol dan zingerone. 
(iii) Mengetahui konsentrasi penambahan karbohidrat yang 
sesuai untuk meningkatkan biosintesis pada kalus jahe 
dalam menghasilkan senyawa gingerol, shogaol dan 
zingerone. 
Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 3 perlakuan varietas jahe (gajah, emprit dan 
merah) dengan 10 ulangan dan 4 sampel percobaan. 
Setelah inkubasi pengkalusan selama 3 bulan dilakukan 
profiling terhadap kandungan gingerol, shogaol dan 
zingerone pada kalus jahe. Hasil varietas jahe yang mampu 
menghasilkan kandungan gingerol, shogaol dan zingerone 
pada kalus jahe akan dilanjutkan sebagai eksplan pada 
penelitian berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan (i) 
Kuantitas kalus yang terbanyak dihasilkan oleh jahe gajah; 
(ii) Kualitas kalus jahe gajah cenderung kearah kalus 
friabel; (iii) Kualitas kalus jahe emprit dan jahe merah 
cenderung kearah kalus kompak; (iv) Kandungan metabolit 
sekunder (gingerol shogaol dan zingerone) tertinggi pada 
varietas jahe emprit; 
(v) Varietas, media, jenis karbohidrat dan konsentrasinya 
yang mampu meningkatkan kandungan metabolit sekunder 
(gingerol, shogaol dan zingerone) pada kalus jahe.  

Biosintes, eksplan, gingerol, kalus, shogaol, zingerone 

EO-22 
Propagasi in vitro sorgum pada media MS, VW 
dan NT 

Dwie Retna Suryaningsih♥, Sri Arijanti Prakoeswa, 
Maria ME 
Fakultas Pertanian, Universitas Wijaya Kusuma. Jl. Dukuh Kupang 
No.54, Dukuh Pakis, Surabaya 60225, Jawa Timur 

Sorgum merupakan salah satu tanaman dari keluarga 
rumput yang berasal dari daerah tropis dan subtropis. 
Meskipun ada banyak jenis sorgum namun hanya satu 

spesies yang ditanam untuk konsumsi manusia. Sorghum 
bicolor adalah spesies yang umum dimanfaatkan untuk 
produksi molase, sirup dan biji-bijian. Selain itu sorgum 
juga untuk bahan baku biofuel. Di dalam dunia pertanian, 
perbanyakan dengan kultur jaringan merupakan suatu 
perbanyakan vegetatif. Perbanyakan dengan kultur jaringan 
ini memiliki beberapa kelebihan, dengan teknik kultur 
jaringan ini dapat menghasilkan bibit dalam jumlah 
banyak, waktu yang diperlukan relatif singkat, sifat bibit 
menjadi seragam serta tidak terbatas pada kondisi 
lingkungan seperti pengaruh iklim dan musim. Hasil dari 
penelitian ini diharapkan akan mendapatkan informasi 
perbanyakan bibit sorgum melalui teknik kultur jaringan 
dengan 3 macam media. Serta mendapatkan jenis media 
yang sesuai untuk perbanyakkan bibit unggul sorgum. 
Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan dibidang 
kultur jaringan sorgum. Sampai saat ini belum diketemukan 
penggunaan teknik kultur jaringan pada tanaman sorgum. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jenis 
media yang mampu menghasilkan pertumbuhan dan 
perkembangan eksplansorgum yang terbaik. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
dengan 3 perlakuan media, sebagai berikut: M1 = 
Murashige and Skoog; M2 = Vacin anda Went dan M3 = 
Nagata and Takebe Ulangan dilakukan 9 kali dan 
menggunakan 10 smpel percobaan. Peubah yang diamati: 
kualitas, kuantitas, dan kandungan phenol pada kalus 
Sorgum. Kesimpulan dari penelitian adalah: (i) Pada semua 
perlakuan kuantitas pada umumnya kalus menunjukan 
berbeda nyata dan kalus terbanyak pada perlakuan media 
MS yaitu 2,76. (ii) Kualitas kalus cenderung kearah remah 
pada media MS. Pada semua perlakuan kualitas pada 
umumnya kalus menunjukan berbeda nyatanamun pada 
umur kalus 4-10 MST, yang artinya macam media tumbuh 
mempengaruhi kualitas pertumbuhan kalus, sedangkan 
hasil kualitas kalus yang terbentuk pada perlakuan macam 
media yang lain cenderung kearah kompak. (iii) Perlakuan 
media NT pada kalus daun tanaman shorgum 
cenderungmenghasilkan lebih banyak kandungan fenol-
surgoleone (0,06%) dan Phenolic 0,25%. 

Fenol, sorgum, MS, VW, NT 

EP-01 
A cost-free method improvement of metagenomic 
DNA isolation from sub-optimal soils  

Fiqolbi Nuro♥, Enung Sri Mulyaningsih 
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 
16119, Jawa Barat  

Soil is one of the most complex and challenging 
environments in which many microbes and this may 
possibly represent thousands of different species. Because 
of its complexity and dynamic in nature, soil presents a 
unique challenge for metagenomic applications. 
Metagenomics, currently represents a powerful tool for 
assessing the diversity of complex microbial communities, 
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providing access to a number of new species, genes or 
novel molecules that are relevant for biotechnology and 
agricultural applications. Selecting the most suitable 
combination of soil sampling, DNA extraction and 
purification, are the most appropriate for the metagenomics 
study. The metagenomic DNA isolated from different 
rhizosphere under sub-optimal condition, using three 
manual methods, were analyzed in terms of yield, quality 
and downstream application as template for PCR 
amplification. Of the three, the method employing liquid 
nitrogen yielded readily amplifiable DNA, while that by all 
others required further downstream processing to achieve 
purity and PCR amenability. In conclusion, it is 
significantly simplifying the routine practice of many 
molecular biotechnologies and decreasing the cost. 

DNA metagenome, manual method, soil diversity 

EP-02 
Pengujian ketahanan sembilan padi lokal 
terhadap tiga ras utama penyakit blas 

Yashanti Berlinda Paradisa♥, Sri Indrayani, Enung Sri 
Mulyaningsih  
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, 
Jawa Barat 

Penyakit blas yang disebabkan oleh Pyricularia grisea 
(Cooke) Sacc. merupakan salah satu kendala dalam 
budidaya padi gogo. Gejala serangan pada daun berupa 
bercak jorong dengan kedua ujung runcing dengan pusat 
berwarna abu-abu. Sedangkan serangan pada malai 
menyebabkan pembusukan pada ujung tangkai malai dan 
mengakibatkan kehampaan. Tindakan pencegahan untuk 
mengurangi kehilangan hasil akibat serangan penyakit ini 
adalah mengunakan varietas tahan. Penggunaan varietas 
tahan blas lebih ramah lingkungan dibandingkan tindakan 
pengendalian lainnya. Perakit varietas tahan dapat 
dilakukan melalui persilangan menggunakan tetua tahan 
yang membawa gen-gen penyandi ketahanan blas. Tetua 
tahan dapat diperoleh dari padi liar, kultivar lokal, maupun 
varietas nasional. Untuk membuktikan sifat tahan blas dari 
calon tetua perlu dilakukan seleksi dan pengujian 
ketahanan. Pengujian ketahanan dapat dilakukan secara in 
vitro maupun langsung di area endemik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan varietas padi 
lokal. Informasi ketahanan dapat digunakan untuk merakit 
varietas tahan. Pengujian ini menggunakan sembilan 
kultivar lokal (Adan, Dampak, Kuantek, Padi Terong, 
Salak, Siam Harli, Siam II, Siam Unus, dan Surade 
Selatan) yang berasal dari Banten, Jawa Barat, Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Utara dan diinfeksi menggunakan 3 
ras blas (033, 073, dan 133). Pengujian dilakukan secara in 
vitro pada saat tanaman berumur 18 hari dan perlakuan 
diulangi sebanyak 3 kali. Varietas Asahan digunakan 
sebagai kontrol tahan sedangkan Kencana Bali sebagai 
kontrol peka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
kultivar Adan (Kaltara), Dampak, Kuantek, Padi Terong, 

Salak, Siam Harli, Siam II, Siam Unus potensial digunakan 
sebagai tetua tahan penyakit blas dengan respon tahan dan 
agak tahan terhadap tiga ras penyakit blas. Sedangkan 
Surade Selatan menunjukkan reaksi rentan dan sangat 
rentan terhadap tiga ras penyakit blas. 

Tetua persilangan, varietas tahan, Pyricularia grisea, 
Pyricularia oryzae, padi gogo 

EP-03 
Karakterisasi curd kefir susu sapi dengan 
penambahan umbi bit (Beta vulgaris) 

Fifi Afiati♥, Fitri Setiyoningrum, Gunawan Priadi 
Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, 
Jawa Barat 

The research was conducted to characterize the physical, 
chemical and microbiological characteristics of cow milk 
dairy curd with the addition of beetroot (Beta vulgaris L.) 
as one of functional food product. The study was conducted 
at Research Center for Biotechnology, LIPI, Cibinong, 
Bogor, West Java. Pasteurized milk kefir is fermented by 
addition of 5% grain starter kefir and incubated for 48 
hours. Data were analyzed using completely randomized 
design, with the addition of 0%, 3%, 5% and 7% 
concentration bits. The parameters observed were viability 
of lactic acid bacteria (LAB), yeast microbial, pH, moisture 
content, protein, fat, carbohydrate, ash and organoleptic. If 
there is a difference tested Duncan level of 0.05. The data 
generated in this study is the highest population of LAB 
produced from kefir that is not added beetroot, while yeast 
microbial yeasts with the most populations produced from 
kefir 7% beetroot contain. The pH value and total of kefir 
acid product were almost the same at all treatments, 
respectively, about 3.81-3.84 and 1.14-1.31. The highest 
inhibition and protein values were obtained with the 
addition of 7% bits with 12.94% and 357.75 ppm 
respectively. Kefir milk beet root fortified potentially as a 
functional beverage. 

Beet root, characterization, curd kefir, functional food 

EP-04 
Transformasi genetik faktor transkripsi OsMYB6 
dan OsMYB7 pada padi Nipponbare untuk 
manipulasi kadar lignin 

Vincentia Esti Windiastri1,♥, Carla Frieda Pantouw1, 
Dwi Astuti1, Dwi Widyajayantie1, Fatimah Zahra1, Amy 
Estiati1, Satya Nugroho1, Rie Takada2, Takuji 
Miyamoto2, Toshiaki Umezawa2 
1 Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, 
Jawa Barat 
2Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH), Kyoto 
University, Japan. Gokasho, Uji City, Kyoto Prefecture, Japan. 611-0011 
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Lignin adalah materi alam yang digunakan sebagai bahan 
mentah di industri bahan bakar dan kimia. Diprediksikan di 
masa mendatang, permintaan lignin untuk kebutuhan-
kebutuhan industri akan meningkat secara signifikan. 
Sampai saat ini, lignin lebih banyak diproduksi dari 
tanaman kayu keras yang mempunyai kandungan lignin 
lebih tinggi dari pada tanaman tak berkayu, misalnya 
tanaman rerumputan. Manipulasi peningkatan produksi 
lignin pada tanaman biomass tak berkayu (misalkan 
sorgum, padi dan ilalang) dapat menjadi salah satu solusi 
untuk menjadikan tanaman tak berkayu sebagai sumber 
lignin terbarukan sehingga dapat mengurangi penebangan 
hutan berkayu. Banyak gen-gen yang terlibat pada jalur 
biosintesis lignin dan beberapa faktor-faktor transkripsi 
juga telah diketahui berperan penting dalam pembentukan 
dinding sel sekunder. Di antara faktor transkripsi tersebut, 
yang beberapa di antaranya telah teridentifikasi pada 
tanaman padi, ada beberapa faktor transkripsi yang juga 
berperan dalam pembentukan lignin; yakni OsMYB6 dan 
OsMYB7. Untuk memanipulasi kadar lignin pada tanaman 
padi, kami telah mentransformasikan faktor transkripsi 
OsMYB6, OsMYB7 dan pC1305 sebagai kontrol pada 
tanaman model padi Nipponbare dengan perantara 
Agrobacterium tumefaciens. Efisiensi transformasi yang 
diperoleh untuk masing-masing faktor transkripsi 
OsMYB6, OsMYB7 dan kontrol pC1305 secara berurutan 
adalah sebesar 5%, 11% dan 4%. Dari hasil amplifikasi gen 
penanda, hptII, pada tanaman transforman dapat 
disimpulkan bahwa faktor transkripsi yang berperan dalam 
pembentukan lignin, yakni OsMYB6 dan OsMYB7 
berhasil ditransformasikan ke tanaman padi Niponbare 
dengan perantara A. tumefaciens. 

Faktor transkripsi, lignin, OsMYB6, OsMYB7, transformasi 

EP-05 
Investigasi pencemaran Sungai Cikapundung, 
Jawa Barat secara mikrobiologis 

Keukeu Kaniawati Rosada♥, Mia Miranti 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Kualitas dan ekosistem perairan Sungai Cikapundung, 
Jawa Barat dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan 
lingkungan yang terjadi di sepanjang DAS Cikapundung. 
Kehadiran bakteri coliform pada suatu ekosistem perairan 
dapat digunakan sebagai indikator adanya perubahan 
kualitas perairan tersebut. Dalam upaya pengelolaan 
sumber daya air berkelanjutan, penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pencemaran 
Sungai Cikapundung secara mikrobiologis. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan 
melakukan pengambilan sampel air dan bakteri pada 
beberapa lokasi dengan tata guna lahan yang berbeda di 
sepanjang Sungai Cikapundung. Analisis bakteri coliform 
dilakukan dengan metode most probable number (MPN) 
sementara jumlah total bakteri heterotrof dan analisis 

bakteri dominan masing-masing dilakukan dengan metode 
total plate count (TPC) dan 16SrRNA. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara umum Sungai Cikapundung 
mengandung bakteri Escherichia coli dan coliform yang 
melebihi baku mutu. Sementara jenis bakteri heterotrof 
yang selalu hadir dan mendominasi perairan ialah Bacillus 
subtilis dan Pseudomonas aeruginosa.  

Bakteri heterotrof, coliform, Escherichia coli, Sungai 
Cikapundung 

EP-06 
Studi sifat organoleptik dan kandungan kimia 
gudangan lat (Caulerpa spp.) dari Kabupaten 
Maluku Tenggara  

Vonda Lalopua♥, Febe Gasperz 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura. Jl. Mr. Chr. 
Soplanit Kampus Poka, Ambon 97233, Maluku 

Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara mengkonsumsi 
spesies alga hijau Caulerpa spp. yang disebut Anggur Laut 
/Lat; dalam kondisi segar dengan pemberian bumbu dan 
kelapa parut disebut gudangan. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui sifat organoleptik dan komposisi kimia 
gudangan lat dari 5 desa di Maluku Tenggara. Metode 
penelitian bersifat observasi. Sifat organoleptik gudangan 
lat meliputi rasa, warna, bau dan tekstur dianalisis secara 
kualitatif oleh panelis, sedangkan analisis proksimat untuk 
mengetahui kandungan kimia. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa panelis lebih suka organoleptik 
gudangan lat dari desa Letman dengan formulasi bumbu 
adalah lat segar 1 kg, bawang merah 100 g, kelapa parut 
500 g, cabe 600 g, jeruk 5 buah, Royco secukupnya. 
Gudangan lat dari Desa Letman mengandung air 95.37%, 
abu 2.55%, protein 1.14%, lemak 5.62%, dan serat kasar 
0.17%. 

Caulerpa, gudangan, kandungan kimia, lat, organoleptik 

EP-07 
Potensi antioksidan ekstrak lutein bunga kenikir 
(Tagetes erecta) Berwarna kuning dan jingga 
dengan metode FRAP (Ferric Reducing 
Antioxidant Power) dan DPPH (1,1-difenil-2-
pikrilhidrazil) 

Kusmiati1,♥, I Gusti Agung Krisna Wijaya2, Yadi1 
1 Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46, Cibinong, Bogor 16911, 
Jawa Barat  
2Fakultas Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Jagakarsa, 
Jakarta Selatan 12640, Jakarta 
Penelitian ini menguji potensi antioksidan ekstrak lutein 
yang berasal dari bunga kenikir (Tagetes erecta L.) yang 
berbeda warna yaitu kuning dan jingga. Senyawa lutein 
merupakan pigmen karotenoid golongan xantofil, yang 
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berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi retina 
mata. Bahan penelitian diperoleh dari Cipanas, Cianjur, 
Jawa Barat dan Bali. Pengujian aktivitas antioksidan 
menggunakan metode FRAP (Ferric Reducing Antioxidant 
Power) dengan menghitung nilai konsentrasi aktivitas 
lutein berdasarkan jumlah pembentukan ion Fe2+ dalam 
µM Fe(II)/g setiap sampel dan menguji aktivitas anti 
radikal DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) dengan 
menghitung nilai IC50. Proses ekstraksi lutein dari bunga 
kenikir menggunakan metode Madhavi et al dengan pelarut 
n-heksana dengan penambahan isopropanol dan NaOH 
50%. Hasil pengujian konsentrasi aktivitas antioksidan 
FRAP setiap sampel bunga kenikir diperoleh, berturut-turut 
ekstrak lutein TC (Cipanas warna kuning), TK (Bali warna 
kuning), dan TJ (Bali warna Jingga) pada konsentrasi 10 
µg/ml berturut-turut sebesar 33; 43,83; 23,83 µM Fe(II )/g 
massa kering. Pada pengujian aktivitas antioksidan anti 
radikal DPPH pada setiap sampel ekstrak lutein bunga 
kenikir diperoleh, IC50 sebesar 52,975 µg/ml pada ekstrak 
lutein TC, IC50 sebesar 50,641 µg/mL pada ekstrak lutein 
TK dan IC50 sebesar 57,574 µg/mL pada ekstrak lutein TJ. 

Antioksidan, DPPH, FRAP, lutein, Tagetes erecta 

EP-08 
Induksi kalus krisan (Chrysanthemum morifolium) 
dengan penambahan berbagai kombinasi zat 
pengatur tumbuh sebagai sumber metabolit 
sekunder 

Tia Setiawati♥, Alma Ayalla, Syifa Fauzia Zazuli 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Krisan (Chrysanthemum morifolium Ramat.) merupakan 
tanaman hias yang mengandung banyak metabolit sekunder 
seperti flavonoid dan berbagai senyawa volatil yang 
berpotensi sebagai bahan obat. Produksi metabolit 
sekunder dari tumbuhan dapat dilakukan secara in vitro 
melalui kultur kalus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh kombinasi ZPT terhadap 
pembentukan kalus dari eksplan daun krisan pada media 
Murashige & Skoog (MS). Penelitian dilakukan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 
faktor tunggal berupa kombinasi NAA (1; 2 dan 3 ppm) + 
BAP (0,5; 1; 1,5 dan 2 ppm) dan kombinasi 2,4-D (1; 2 dan 
3 ppm) + kinetin (0,5; 1; 1,5 dan 2 ppm). Pengamatan 
dilakukan pada dua bulan setelah tanam. Data pengamatan 
dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pembentukan kalus terjadi pada seluruh kombinasi 
NAA+BAP dan 2,4-D+kinetin. Pada kelompok kombinasi 
NAA+BAP, perlakuan 2 ppm NAA + 1 ppm BAP 
menghasilkan waktu muncul kalus tercepat yaitu 6 HST. 
Kombinasi 1 ppm NAA + 1,5 ppm BAP menghasilkan 
berat basah dan berat kering tertinggi berturut-turut 1,56 g 
dan 0,19 g dengan ukuran kalus 14 (clay models). Pada 
kelompok kombinasi 2,4-D+kinetin, perlakuan 3 ppm 2,4-
D + 0,5 ppm kinetin menunjukkan respon pembentukan 

kalus tercepat yaitu 10 HST sedangkan perlakuan 2 ppm 
2,4 D + 0,5 ppm kinetin menghasilkan ukuran kalus, berat 
basah, dan berat kering tertinggi berturut-turut yaitu 14 
(clay models), 0,69 g dan 0,07 g. Kalus yang terbentuk 
bertekstur kompak dan remah, dengan warna bervariasi 
seperti bening kehijauan, kecoklatan, kuning, hijau, dan 
hijau kecoklatan 

2,4-D, BAP, kalus, kinetin, krisan, NAA  

EP-09 
Struktur histologi usus tengah (midgut) larva ulat 
grayak (Spodoptera litura) dengan pewarnaan  
trichome-mallory azan 

Desak Made Malini1,♥, Madihah1, Rosella Suherman1, 
Wawan Hermawan1 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, Jatinangor, 
Sumedang 45363, Jawa Barat 

Ulat grayak (Spodoptera litura) merupakan salah satu 
hama daun yang mempunyai kisaran inang yang luas dan 
menyerang tanaman budidaya pada fase vegetatif yaitu 
memakan daun tanaman yang muda. Pada saat ini, untuk 
mengendalikan populasi hama ini dilakukan dengan cara 
teknis, mekanis, biologis, maupun dengan insektisida 
alamai maupun sintetik. Pengendalian dengan insektisida 
sintetik merupakan cara yang paling mudah dan hasilnya 
akan nampak jelas dalam waktu yang singkat, namun 
memberikan efek negatif terhadap lingkungan. 
Pengetahuan mengenai struktur histologi usus tengah ulat 
grayak sangat penting dalam pengendalian hama ulat 
secara biologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mempelajari struktur histologi usus tengah (midgut) larva 
S. litura dangan pewarnaan Trichome Mallory Azan. 
Sediaan histologi usus tengah larva dibuat dengan 
menggunakan metode paraffin dan pewarnaan Trichome 
Mallory Azan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pewarnaan Trichome Mallory Azan dapat mewarnai 
struktur saluran usus tengah larva dengan cukup jelas. 
Struktur usus tengah larva S. litura yang tampak terwarnai 
yaitu lumen, membran peritrofik, lapisan otot polos dan 
lapisan epitel yang terdiri dari sel epitel silindris, sel 
regeneratif dan sel goblet. 

Usus tengah (midgut), Spodoptera litura, Tricome Mallory Azan 

EP-10 
Pertumbuhan dan inisiasi pembungaan pada Hoya 
multiflora dengan pemberian paclobutrazol dan 
sukrosa  

Sri Rahayu1,♥, Fini Nafinatulisa2, Kartina AM2, Fitria 
Riany Eris2  
1Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Indonesia (Kebun Raya 
Bogor), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jl. Ir. H. Juanda No. 13, 
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Bogor 16122, Jawa Barat 
2Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Tirtayasa. Jl. Raya Jakarta Km 
4, Kota Serang 42124, Banten  

Hoya multiflora Blume has potency as ornamental plant, 
but the culture technique not established yet. This research 
was aimed to observe the effect of paclobutrazol and 
sucrose on the growth and development of Hoya multiflora. 
We use randomized complete design with two factors and 
four levels for each factor. The effect of paclobutrazol was 

seen on 50 ppm both on the shorter growth and flowers 
initiation. There is no different effect of 50 ppm and 150 
ppm of paclobutrazol. The addition of sucrose did not give 
effect to the growth and flower initiation, and there is no 
interaction effect between paclobutrazol and sucrose. 

Apocynaceae, Asclepiadoideae, dwarf growth, flower 
innitiation, Hoya flower 
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