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KATA PENGANTAR 
 
  

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga Prosiding Seminar Nasional Biologi yang diselenggarakan oleh Jurusan Biologi Fakultas 

MIPA Universitas Negeri Semarang tahun 2012 ini dapat selesai disusun sesuai dengan tenggang 

waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Seluruh makalah yang ada dalam prosiding ini merupakan 

kumpulan makalah yang telah lolos proses seleksi yang dilakukan tim reviewer dan telah 

dipresentasikan  pada tanggal 30 Oktober 2012 di Universitas Negeri Semarang. 

Seminar ini mengambil tema “Peran Biologi dan Pendidikan Biologi dalam Pengembangan 

Karakter Konservasi”, diselenggarakan sebagai wujud keprihatinan kita terhadap melemahnya 

kepedulian terhadap konservasi sumberdaya di Indonesia. Seminar Nasional Biologi 2012 

diselenggarakan dengan tujuan membentuk masyarakat biologi yang intelek, tangguh, dan 

kompetitif, dengan diimbangi oleh kecerdasan emosional, sosial, dan spiritul. Kegiatan konservasi 

harus dilandasi oleh niat baik untuk melindungi, memelihara, merawat, dan mengembangkan 

lingkungan fisik, sosial serta nilai-nilai budaya demi terwujudnya kehidupan harmonis antara 

lingkungan hidup dan manusia. Kegiatan tersebut dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa berdasarkan Pancasila. Seminar Nasional ini diharapkan dapat memfasilitasi terjadinya 

pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman pada pembelajaran sains yang terkait dengan 

konservasi dan isu lingkungan saat ini dan di masa yang akan datang. 

Semoga prosiding ini dapat ikut berperan dalam penyebaran hasil kajian dan penelitian di 

bidang Biologi  dan Pendidikan Biologi sehingga dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas,  serta 

bermanfaat  bagi pembangunan bangsa. 

 

Semarang, 30 Januari  2013 

 

Tim Penyunting 

 

Seminar Nasional Biologi ini adalah dalam upaya mengkokohkan keberadaan Jurusan Biologi FMIPA 
Unnes, sekaligus sebagai sarana untuk mengkomunikasikan karya ilmiahnya. serta sebagai ajang 

saling bertukar pikiran, pengetahuan, pengalaman, dan gagasan inovatif dan kreatif berkaitan 
dengan penelitian penelitian biologi dan pendidikan biologi serta implementasinya dalam upaya 

peningkatan kualitas Sumber Daya Insani Indonesia. 
 Pada kegiatan Seminar  
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LAPORAN KETUA PANITIA 

 
 

Yang terhormat Bapak Rektor Unnes 
Yang terhormat  Dr. Arnold Sitompul 
dan segenap tamu undangan yang berbahagia 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 
Alhamdulilah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan ridlo-

Nya maka Seminar Nasional Biologi 2012 dapat dilaksanakan.  

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini baik dalam skala global maupun nasional sudah sampai 

pada tahap yang cukup serius dan mengancam keselamatan bumi. Krisis ini diperparah oleh krisis 

karakter yang membuat kualitas alam semakin merosot. Merupakan tantangan bagi ahli biologi dan 

pendidikan Biologi untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitas ataupun inovasi melalui 

penelitian dan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Kreativitas dan 

inovasi tersebut seyogyanya sejalan dengan prinsip konservasi yaitu perlindungan, pengawetan, dan 

pemanfaatan secara lestari. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan harus 

tetap menjaga keberadaan sumberdaya alam dan budaya secara lestari, agar generasi yang akan 

datang tetap akan dapat menikmati. Konsep yang terpenting adalah bahwa generasi sekarang 

maupun generasi yang akan datang tetap dalam keadaan terpenuhi kebutuhan hidupnya. 

Seminar kali ini menyajikan sebanyak 38 makalah dan 21 poster, diikuti kalangan dosen, guru, 

peneliti, praktisi, dan pemerhati bidang ilmu Biologi yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia 

antara lain Propinsi Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Arnold Sitompul 

sebagai pemakalah utama; para penyaji makalah pendamping, penyaji poster, peserta seminar, 

Rektor UNNES, Dekan FMIPA, dan Ketua Jurusan Biologi UNNES Semarang,  para penyandang dana 

dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.  Semoga pertukaran informasi 

melalui seminar ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian dan 

pendidikan Biologi yang mendukung konservasi sumberdaya di Indonesia. 

Sekian terima kasih.   

 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 
Ketua Panitia 

Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOLOGI 

“Peran Biologi dan Pendidikan Biologi dalam Pengembangan Karakter Konservasi” 
Tanggal 30 Oktober 2012 

 
 

vii 

 

 
SAMBUTAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 
 

Yang terhormat Bapak Rektor Unnes 
Yang terhormat  Dr. Arnold Sitompul 
Yang kami hormati Para Dekan di Lingkungan Unnes 

Segenap tamu undangan yang berbahagia 

Jajaran Pimpinan Jurusan Biologi 

Ketua Panitia Seminar Nasional Biologi 

Saudara mahasiswa Juurusan Biologi 

serta Hadirin peserta Seminar Nasional Biologi 

 
Assalamualaikum Wr. Wb, Salam konservasi! 

 
Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan seminar yang bertema 

“Peran Biologi dan Pendidikan Biologi dalam pengembangan Karakter Konservasi”. 

Pada seminar ini, Fakultas MIPA Unnes melalui Jurusan Biologi menunjukkan kepedulian 

tentang keadaan lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan serta diperparah dengan 

penurunan nilai-nilai karakter  bangsa. Keadaan ini tentunya merupakan ancaman bagi generasi masa 

depan. Sebagai bagian dari sains, Biologi bukanlah sekedar transfer ilmu, pengetahuan, dan 

teknologi  kepada mahasiswa, namun memiliki tanggung jawab dalam pengembangan nilai dan sikap 

mahasiswa.  Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab dari lembaga untuk memfasilitasi 

pengembangan karakter melalui  kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. 

Berkaitan dengan fenomena yang ada, tepat kiranya seminar nasional ini diselenggarakan 

sebagai wahana mengkritisi dan membangun ide serta pemikiran serta kerjasama membangun 

jejaring  demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kelestarian sumberdaya hayati. 

 Mengakhiri sambutan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

peserta yang telah hadir, panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Kami berharap 

semoga seminar nasional ini memiliki manfaat bagi lembaga, pengembangan diri Bapak/Ibu/Saudara 

yang berkenan hadir. Semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberkahi kegiatan seminar kali 

ini. 

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb, Salam konservasi! 

 
         Dekan FMIPA Unnes 

         Prof. Dr. Wiyanto, M.Si. 
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KEANEKARAGAMAN JENIS PAKU-PAKUAN DI PULAU MOTI, TERNATE 
 

Purwaningsih 
Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi-LIPI 

e-mail: purazali@yahoo.co.id 
 
 

ABSTRAK 
 

Telah dilakukan survei terhadap keanekaragaman jenis paku-pakuan di Pulau Moti yaitu 
dengan menggunakan metoda eksplorasi pada berbagai ketinggian tempat dari 0-600 m dpl. 
Pulau Moti adalah salah satu pulau kecil vulkanis yang merupakan bagian dari zona penyangga 
dalam gugusan dari Kepulauan Ternate dengan luas ± 30 km2 dengan ketinggian mencapai 950 
m dpl. Ada 4 tipe hutan yang dijelajahi dalam penelitian spesies paku-pakuan yaitu di sekitar 
kebun pala (200-400m dpl.), hutan sekunder (400-600m), semak belukar (100-200m) dan hutan 
mangrove (sea level). Berdasarkan hasil eksplorasi tercatat 57 jenis paku-pakuan dari 30 marga 
dan 14 famili. Famili yang paling banyak spesies fern antara lain Polypodiaceae (9 jenis); 
Pteridaceae (8) dan Thelypteridaceae (7). Bentuk hidup (habitus) yang paling banyak ditemukan 
di P. Moti adalah terestrial, sedangkan epifit hanya sebagian dan umumnya menempel di 
berbagai batang pohon. Diketemukan juga satu spesies paku pohon yaitu Cyathea sp. pada 
ketinggian 600 m dpl. Berdasarkan ketinggian tempat di ketinggian <100 m dpl yang umumnya 
merupakan daerah terbuka, vegetasi yang tumbuh adalah semak belukar, termasuk fern yang 
toleran terhadap matahari di antaranya dari famili Pteridaceae. Ada tiga fern yang dijumpai di 
habitat mangrove yaitu Acrostichum speciosum, Acrostichum aureum, dan Asplenium nidus.  
 
Kata kunci: eksplorasi, keanekaragaman, paku-pakuan, Pulau Moti, Ternate.  

 

ABSTRACT 
 

The research has done to know  the diversity of species of ferns on the island of Moti is by 
using the method of exploration in a variety of  0-600 m altitude above sea level (asl). Moti Island 
is one of the small volcanic island that is part of the buffer zone of Ternate in the cluster of 
islands with an area of ± 30 km2 with a height reaching 950 m asl. There are four types of forests 
are explored in this study the species of ferns in the garden of nutmeg (200-400 m asl.), 
Secondary forest (400-600 m), shrubs (100-200 m) and mangrove forests (sea level). Based on 
exploration results recorded 57 species of ferns from 30 genera and 14 tribes. Most families, 
among others Polypodiaceae species (9 species); Pteridaceae (8) and Thelypteridaceae (7). 
Forms of life (habitus) are most commonly found in P. Moti is a terrestrial. Whereas epiphytes 
and generally only partially attached to the variety of trees. Found also a species of tree ferns are 
Cyathea sp. at an altitude of 600 m above sea level. Based on the altitude at altitudes <100 m 
above sea level which is generally an open area of vegetation that grows, is shrubs including 
sun-tolerant fern of the family Pteridaceae them. There are three ferns is found in mangrove 
habitat is Acrostichum speciosum, Asplenium nidus, and Acrostichum aureum. 

 
Keywords: diversity, exploration, ferns, Moti Island, Ternate. 

 

PENDAHULUAN 

 Paku-pakuan merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora 

terutama tumbuh di daerah lembab, tersebar di seluruh dunia kecuali daerah yang 

bersalju abadi dan daerah kering (gurun) serta sebarannya paling banyak di daerah 

pegunungan (Large & Braggin 2004). Tumbuhan paku di seluruh dunia mencapai 

13.000 jenis (Holttum 1966) dan diperkirakan di kawasan Malesia terdapat 4000 jenis 

dan di Indonesia mencapai 3000 jenis. Tingginya tingkat keanekaragaman tumbuhan 

paku di Indonesia dikarenakan tingkat curah hujan yang tinggi (Whitmore 1984; 

mailto:purazali@yahoo.co.id
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Soekotjo 1997). Kelompok tumbuhan paku mempunyai beberapa macam bentuk hidup 

yaitu bentuk pohon, merambat, herba, hidrofit dan epifit (Whitten & Whitten 1995). 

Tetapi biasanya berupa herba dengan rizoma yang menjalar di tanah (humus) dan ental 

(frond) yang menyangga daun dengan ukuran bervariasi (sampai 6 m). Ental yang 

masih muda selalu menggulung dan menjadi satu ciri khas tumbuhan paku. Daun pakis 

hampir selalu daun majemuk. Sebagai ciri khas paku-pakuan lainnya adalah adanya 

sporangia (kumpulan spora) di bawah permukaan daun.  

Nilai ekonomi jenis paku-pakuan seperti sebagai media tumbuh anggrek (jenis 

epifit lain) terutama dari jenis paku pohon (Cyathea spp.), beberapa jenis sebagai 

tanaman hias seperti suplir (Adiantum spp.), paku menjangan (Platycerium bifurcatum) 

serta Lycopodium spp., juga ada beberapa jenis paku yang bisa digunakan untuk 

sayuran (Setyowati & Siagian 2004).   

 Dalam tulisan ini akan diungkapkan keanekaragaman jenis paku-pakuan dan 

sebarannya di Pulau Moti, Ternate. Pengungkapan jenis paku-pakuan ini belum pernah 

dilakukan di daerah ini. Karena daerah ini selain penghasil rempah juga merupakan 

pulau yang unik dalam keanekaragaman flora dan faunanya.  

Pulau Moti termasuk dalam wilayah Kota Ternate, Maluku Utara terdiri dari enam 

Kelurahan yaitu Moti Kota, Tadenas, Tafamutu, Takofi, Figur, dan Tafaga dengan luas 

24,6 km2. Pulau Moti merupakan pulau vulkanis yang sebagian arealnya berupa 

perbukitan dengan puncak tertinggi mencapai 950 m dpl., secara geografis terletak 

pada 0o-0o LU dan 127o-127o BT. Curah hujan di daerah penelitian rata-rata tercatat 

sebesar 2202 mm. Curah hujan per bulan bervariasi 50-263 mm dan tertinggi pada 

bulan Mei dan Desember sedangkan bulan terrendah pada bulan Juni dan September 

(Sumber Stasiun Meteorologi Babullah Ternate). Suhu udara relatif cukup panas dan 

tidak bervariasi yaitu antara 26,7-27,6oC. Sebagian besar penutupan lahan di daerah ini 

berupa tanaman pala (Myristica fragrans) dan 

cengkeh (Syzygium aromaticum) dengan 

umur yang bervariasi. Tanaman lain yang 

ditanam di P. Moti di antaranya: nangka, 

kelapa, mangga, jambu. Sedangkan vegetasi 

alami yang terlihat berupa semak belukar, 

hutan sekunder muda, dan daerah terbuka 

yang ditumbuhi rerumputan.  

 

Gambar 1. Peta Pulai Moti, Ternate 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Humus
http://id.wikipedia.org/wiki/Ental
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daun_majemuk&action=edit&redlink=1
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari empat macam tipe hutan dalam penelitian ini tercatat 57 jenis yang terdiri 

dari 30 marga dan 14 suku. Jenis paku-pakuan bisa dibedakan dari tempat hidupnya 

ada paku terrestrial dan paku epifit. Paku terestrial (61%) masih lebih banyak dijumpai 

daripada paku epifit (39%). Paku yang terrestrial juga ada yang bisa hidup sebagai epifit 

berasal dari jenis paku yang merambat. Jenis paku-pakuan yang dijumpai di lokasi 

semak belukar dengan ketinggian (100-200 m dpl.) tercatat 28 jenis 17 marga dan 12 

suku, di hutan sekunder (400-600 m) tercatat 49 jenis 27 marga dan 13 suku. Untuk 

daerah kebun pala (200-400 m) tercatat 47 jenis 23 marga dan 12 suku sedangkan di 

daerah mangrove tercatat tiga jenis dua marga dan dua suku.  Terlihat bahwa sebaran 

jenis paku paling banyak di daerah hutan sekunder dan kebun pala karena di daerah ini 

lebih ternaung sehingga tumbuhan paku terlihat lebih subur dan lebih banyak. Bahkan 

pada ketinggian 600 m dijumpai Asplenium nidus dengan helaian daun panjangnya  

>2,5 m (Girmansyah & Sunarti 2011). Jenis paku yang hanya ada pada ketinggian 600 

m adalah Cyathea sp. (paku pohon) dengan diameter kecil dan tercatat hanya beberapa 

pohon.  

 Tumbuhan paku mempunyai tingkat adaptasi yang tinggi seperti di daerah 

terbuka ada beberapa jenis paku-pakuan yang tumbuh subur ada yang berkelompok, 

soliter, dan memanjat, hal ini disebut jenis paku yang toleran terhadap matahari (light 

tolerant) jenis paku yang biasanya tumbuh di daerah terbuka. Berdasarkan populasinya 

di daerah yang sangat terbuka seperti di semak belukar pada ketinggian 100-200 m 

terlihat bahwa paku yang mendominasi adalah Dicranopteris linearis, Davalia 

denticulata, Lygodium circinatum, Selaginella spp. dan Antrophyum plantagineum. Jenis 

Dicranopteris linearis sebarannya sangat luas: Afrika, Asia, Australia, Polynesia, dan 

New Zealand. Jenis ini sering disebut paku resam atau paku andam, sangat menyukai 

tempat yang sangat terbuka dan menguasai lokasi terbuka tersebut sehingga tidak 

memungkinkan jenis lain tumbuh, seperti di daerah koridor Gunung Halimun-Salak 

(Rinaldi et al. 2008). Paku resam mudah dikenali karena daun selalu bercabang dua 

dan terus bercabang dua sehingga dengan cepat menutup seluruh permukaan tanah. 

Akar rimpangnya juga sangat membantu dalam perkembangbiakannya. Di hutan 

sekunder dengan ketinggian 400-600 m dpl banyak jenis paku yang populasinya sedikit 

dan hidupnya perlu naungan seperti Asplenium nidus, Phymatosorus commutatus, 

Selaginella spp. Populasi paku-pakuan di kebun pala hampir sama dengan yang ada di 

hutan sekunder tetapi berbeda jumlah individunya (Tabel 1.). 
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Tabel 1. Daftar jenis paku-pakuan yang tercatat di beberapa tipe hutan di Pulau Moti, 
Ternate. 

Spesies Sinonim Suku SB HS KP Mng Hbt 

Pleocnemia 
hemiteliiformis 
(Racib.) Holtt. 

Dictyopteris 
hemiteliiformis 
v.A.v.R. 

Aspidiaceae 
(Tectaria group) 

- ++ ++ - T 

Tectaria crenata 
Cavanilles* 

Aspidium 
pachyphyllum Kze 
Aspidium 
repandum Willd. 

Aspidiaceae 
(Tectaria group) 

++ ++ +++ - T 

Tectaria 
simonsii (Bak.) 
Ching 

Aspidium 
kwarenkoense 
Hayata 
Aspidium longicrure 
(H. Christ) H. Christ 
Aspidium 
melanocaulon 
Hand.-Mazz. 

Aspidiaceae 
(Tectaria group) 

- + + - T 

Asplenium 
adiantoides 
(Linn.) C.Chr.* 

Trichomanes 
adiantoides L. 
Asplenium falcatum 
Lam.  

Aspleniaceae ++ ++ +++ - E 

Asplenium 
laserpitiifolium 
Lam. 

Asplenium 
cuneatum  var. 
Laserpitiifolium 
(Lam.) F. Muell. 

Aspleniaceae - + + - E 

Asplenium nidus 
Linn*. 

Thamnopteris nidus 
Presl. 

Aspleniaceae ++ +++ ++ + E/M 

Asplenium 
robustum Bl. 

Asplenium 
lasertiifolium auctt. 

Aspleniaceae - + - - E 

Asplenium 
squamulatum Bl. 

Asplenium natunae 
Bak. 
Asplenium 
stipitatum J. Sm. 
Neottopteris 
squamulata Fée 
Neottopteris 
stipitata J. Sm. 

Aspleniaceae - + + - E 

Cyathea 
ternatea Alderw. 

Alsophila ternatea 
(Alderw.) 

Cyatheaceae - + - - T 

Davalia 
denticulata 
(Burm.f.) Mett.* 

Adiantum 
denticulatum Burm. 

Davallia elegans 
Sw. 

Davaliaceae ++
+ 

++ + - E/T 

Microlepia 
speluncae (L.) 
T. Moore 

Polypodium 
speluncae Linn. 

Davallia speluncae 
(L.) Bak. 

Dennstadtia-
ceae 

- + - - T 

Dicranopteris 
linearis (Burm. 
f.) Underw.  

Gleichenia linearis 
(Burm. f.) C.B. 
Clarke 
Mertensia linearis 
(Burm. f.) Fritsch 
Polypodium lineare 
Burm. f. 

Gleicheniaceae +++ +++ ++ - T 

Pityrogramma Acrostichum Hemionitidaceae ++ + ++ - T 
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calomelanos (L.) 
Link 

calomelanos Linn. 

Bolbitis quoyana 
(Gaudich.) 
Ching 

Acrostichum 
quayanum 
Gaudich. 
Gymnopteris 
repanda (BL.) 
Christ var. quoyana 
(Gaudich.) Diels 

Lomariopsida-
ceae 

- ++ ++ - T 

Lomagramma 
copelandii Holtt. 

Lomagramma 
pteroides var. 
negrosensis Copel. 

Lomariopsida-
ceae 

- + + - T 

Ptisana fraxinea 
(Sm.) Murdock 

Marattia fraxinea 
Sm 
Marattia calliodous 

de Vriese 
Marattia 
cuneiformis de 
Vriese 

Marattiaceae - ++ + - T 

Nephrolepis 
biserrata (Sw.) 
Schott. 

Aspidium 
biserratum Sw. 
Aspidium acutum 
Schkur 
Nephrolepis acuta 
Presl. 

Nephrolepida-
ceae 

+ ++ +++ - E/T 

Nephrolepis 
hirsutula Presl. 

Nephrolepis 
hirsutula (Forst.f.) 
Presl. 
Plypodium hirsutum 

Forst.f. 
Nephrolepis 
exaltata var. 
hirsutula (Forst.f.) 
Bak. 

Nephrolepida-
ceae 

++ - ++ - E/T 

Nephrolepis 
brownii (Desv.) 
Hovenk. & 
Miyam. 

Nephrolepis 
multiflora (Roxb.) 
Jarrett 
Davallia multiflora 
Roxb. ex Griff. 
Nephrodium 
brownii Desv. 

Nephrolepida-
ceae 

- ++ - - T 

Nephrolepis 
radicans 
(Burm.f.) Kuhn. 

Nephrolepis 
radicans (Burm.f.) 
Kuhn. 
Polypodium 
radicans Burm. 

Nephrolepida-
ceae 

++ - + - T 

Leptochilus 
macrophyllus 
(Bl.) Nooteboom 

Colysis 
macrophylla (Bl.) 
Pr. 
Colysis acuminata 
(Bak.) Holtt. 
Colysis bolsteri 
(Copel.) Copel. 

Polypodiaceae - ++ ++ - E/T 

 
Drynaria 
sparsisora 
(Desv.) T. 
Moore 

Drynaria sparsisora 
(Desv.) T. Moore 
Polypodium 
sparcisorum Desv. 
Drynaria quercifolia 
var. sparsisora 

Polypodiaceae + - + - T 
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(Desv) Domin 
Polypodium 
quercifolium var. 
linnaei (Bory) F.M. 
Bail. 

Microsorium 
punctatum (L.) 
Copel. 

Microsorum 
punctatum (L.) 
Copel. 
Acrostichum 
punctatum L. 
Polypodium 
punctatum (L.) Sw. 
Polypodium irioides 
var. lobatum F.M. 
Bail. 

Polypodiaceae - ++ +++ - T 

Phymatosorus 
commutatus 
(Bl.) Pic.Serm. 

Colysis affine J. 
Sm. 
Phymatodes 
commutata (Bl.) 
Ching 
Microsorum 
commutatum (Bl.) 
Copel. 

Polypodiaceae + +++ ++ - E 

Phymatosorus 
longissimus (Bl.) 
Pic.Serm. 

Drynaria longissima 
J. Sm. 
Colysis longissima 
(Bl.) J. Sm. 
Phymatodes 
longissimus (Bl.) J. 
Sm. 

Polypodiaceae - + + - E 

Pyrrosia 
lanceolata (L.) 
Farwell 

Acrotivhum 
lanceolatum  L. 
Pyrrosia varia 
(Kaulf.) Farwell 
Pyrrosia adnascens 
(Sw.) Ching 

Polypodiaceae + - - - E 

Pyrrosia 
princeps (Mett.) 
Morton 

Cyclophorus 
aglaophyllus Copel. 
Cyclophorus 
princeps (Mett.) C. 
Chr. 
Niphobolus 
princeps Giesenh. 
ex Diels 

Polypodiaceae - + + - E 

Pyrrosia 
stigmosa (Sw.) 
Ching 

Apalophlebia 
venosa Presl. 
Cyclophorus 
stigmosus (Sw.) 
Desv. 
Niphobolus 
venosus Bl. 
Polypodium 
stigmosum Clarke 

Polypodiaceae - + + - E/T 

 
Acrostichum 
aureum  L. 

Acrostichum 
cayennense Presl 
Acrostichum 
crassifolium Wall. 
Acrostichum 
emarginatum Buch. 

Pteridaceae - - - ++ T/M 
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ex Roxb. 

Acrostichum 
speciosum 
Willd. 

Acrostichum 
aureum var. 
speciosum (Willd.) 
Domin 
Acrostichum 
fraxinifolium R.Br. 

Pteridaceae - - - + T/M 

Doryopteris 
concolor 
(Langsd.& 
Fisch) Kuhn 

Pteris concolor 
Langsd.& Fisch. 
Pellaea 
palmescens Fée 
Pteris brownii 
Desv. 
Pteris laciniata Vell. 

Pteridaceae - ++ ++ - T 

Pteris deltoides 
Copel. 

Pteris glabella 
Rosenst. 

Pteridaceae - ++ + - T 

Pteris ensiformis 
Burm.f. 

Acrostichum 
trifoliatum Houtt. 
Pteris attenuata Bl. 
Pteris caudata 
Lour. 
Pteris crenata Sw. 

Pteridaceae + ++ +++ - T 

Pteris ensiformis 
Burm.f.var. 
furcans Ching 

- Pteridaceae + ++ + - T 

Pteris papuana 
Ces. 

Pteris brausei 
Rosenst. 
Taenitis brausei 
Rosenst. 

Pteridaceae - ++ + - T 

Pteris vittata L. Pteris longifolia var. 
brevipinna Domin 

Pteridaceae + - + - T 

Lygodium 
circinnatum 
(Burm.f.) Sw. 

Ophioglossum 
circinnatum 
(Burm,.f.) 
Ophiglossum 
pedatum Burm.f. 
Ugena dichotoma 
Cav. 
Lygodium pedatum 
(Burm.f.) Sw. 

Schizacaceae ++
+ 

++ +++ - E/T 

Lygodium 
flexuosum (L.) 
Sw. 

Ophioglossum 
flexuosum L.  
Ophioglossum 
scandens L. 
Ramondia flexuosa 
(L.) Mirb. 
Hydroglossum 
flexuosum (L.) 
Willd. 

Schizacaceae ++ + + - E/T 

Lygodium 
microphyllum 
(Cav.) R.Br. 

Ugena microphylla 
Cav. 
Ligodium scandens 
Sw. 
Ophioglossum 
filiforme Roxb. 

Schizacaceae ++ ++ ++ - E/T 

 
Psilotum nudum 
(L.) Beauv. 

Lycopodium nudum 

L. 
Psilotum triquetrum 

Schizacaceae + + - - E/T 
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Sw. 
Psilotum triquetrum 
var. fallacinum 
Domin 

Selaginella 
engleri Hieron. 

Selaginella 
whitfordii Hieron. 

Selaginellaceae ++ +++ ++ - T 

Selaginella 
hieronymiana 
Alderw. 

Selaginella 
angustiramea 
Muell. & Bak. 
Selaginella 
caulescens var. 
d'albertisii Hieron. 
Selaginella 
d'albertisii (Hieron.) 
Hieron. 

Selaginellaceae - ++ + - T 

Selaginella 
latupana Alderw. 

Selaginella 
furcillifolia var. 
tumidifolia Hieron. 
Selaginella 
robustipes Alderw. 

Selaginellaceae - + + - T 

Selaginella 
plana (Desv.) 
Hieron. 

Lycopodium 
canaliculatum var. 
pallidius Hook. & 
Arn. 
Lycopodium 
durvillaei Bory 
Lycopodium 
nemorum Desv. 
Lycopodium 
pellucidum Desv. 

Selaginellaceae +++ +++ + - T 

Amphineuron 
terminans 
(Hook.) Holtt. 

Nephrodium 
terminans Hook. 
Thelypteris 
terminans (Hook.) 
Tagawa 
Thelypteris wagneri 
Fosb. & Sachet 

Thelypterida-
ceae 

+ ++ + - T 

Christella arida 
(D.Don) Holtt. 

Aspidium aridum D. 
Don 
Aspidium obscurum 
Bl. 
Aspidium 
plumiferum Kuhn 

Thelypterida-
ceae 

++ + + - T 

Christella papilio 
(Hope) Holtt. 

Christella dentata 
var. glabra Punetha 
& Kholia 
Cyclosorus papilio 
(Hope) Ching 
Dryopteris papilio 
(C. Hope) H. Christ 

Thelypterida-
ceae 

+ ++ + - T 

Christella 
parasitica (L.) 
Lev. 

Polypodium 
parasiticum L. 
Dryopteris 
parasitica (L.) O. 
Ktze 
Cyclosorus 
parasiticus (L.)  
Farw. 

Thelypterida-
ceae 

+ ++ + - T 

Christella Cyclosorus krameri Thelypterida- + + - - T 
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subpubescens 
(Bl.) Holtt. 

Sarn.Singh & 
Panigrahi 
Aspidium 
latipinnum (Benth.) 
Hance 
Aspidium molle var. 
latipinna Benth. 
Christella 
sumatrana 
(Alderw.) Mitsuta 

ceae 

Macrothelypteris 
torresiana(Gau-
dich.) Ching 

Aspidium 
mollissimum Christ 
Aspidium 
torresianum Gaud. 
Aspidium 
uliginosum Kunze 

Thelypterida-
ceae 

+ + ++ - T 

Sphaerostephan
os norrisii 
(Rosenst.) Holtt. 

Cyclosorus 
elmerorum (Copel.) 
Copel. 
Cyclosorus 
subfalcinellus 
(Alderw.) Ching 
Dryopteris 
elmerorum Copel. 

Thelypterida-
ceae 

+ + + - T 

Antrophyum 
plantagineum 
(Cav.) Kaulf. 

Antrophyum 
angustatum 
Brackenr. 
Antrophyum 
grevillei Balf. 
Antrophyum 
plantagineum var. 
angustatum 
(Brackenr.) Moore 

Vittariaceae +++ ++ ++ - E 

Antrophyum 
reticulatum  
(Forst.f.) Kaulf. 

Antrophyum 
plantagineum var. 
angustatum 
(Brackenr.) Moore 
Hemionitis 
plantaginea Cav. 
Hemionitis 
reinwardtiana Presl 
Hemionitis stipitata 
Sm. 

Vittariaceae + + ++ - E 

Antrophyum 
semicostatum 
Bl. 

Antrophyum 
d'urvillaei Bory 
Antrophyum latipes 
Kze. 
Dictyogramme 
latipes Trev. 

Vittariaceae + - + - E 

Monogramma 
paradoxa (Fée) 
Bedd. 

Vaginularia 
paradoxa (Fee.) 
Mett. 
Monogramma 
extensa Fée 
Pleurogramme 
paradoxa Fée 

Vittariaceae - + - - E 

 
Haplopteris 
elongata (Sw.) 
E.H. Crane 

Vittaria angustifolia 
Bl 
Vittaria 

Vittariaceae - + + - E 
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anodontolepis Fée 
Pteris graminifolia 
Roxb. ex Griff. 
Vittaria angustata 
Alderw. 

Haplopteris 
ensiformis (Sw.) 
comb. ined. 

Vittaria ensiformis 
Sw. 
Vittaria ensifolia Bl. 
Vittaria incurvata 
Cav. 

Vittariaceae + ++ + - E 

 
Keterangan: T= terrestrial;  E= Epifit; M= mangrove;  SB = semak belukar;  HS = hutan 

sekunder; KP = kebun pala; Hbt = habitat;  Mng= mangrove   
 

 Asplenium nidus (paku sarang burung), merupakan jenis tumbuhan paku epifit 

yang hidupnya menyukai tempat yang ternaung. Penyebaran sangat luas yaitu Afrika 

Timur, India tropis, Indocina, Malesia, hingga pulau-pulau di Samudera Pasifik. Paku ini 

mudah dikenal karena tajuknya yang besar, entalnya dapat mencapai panjang 150cm 

dan lebar 20cm, menyerupai daun pisang. Warna helai daun hijau cerah, dan 

menguning bila terkena cahaya matahari langsung. “Sarang” ini bersifat menyimpan air 

dan dapat ditumbuhi tumbuhan epifit lainnya. Ada juga beberapa jenis paku yang hanya 

bisa tumbuh di bawah naungan (shade tolerant) seperti paku sarang burung (Asplenium 

nidus) dan Platycerium sp., bahkan ada juga jenis paku-pakuan yang mampu tumbuh di 

daerah mangrove seperti Acrostichum spp. (Suhardjono & Hafid 2011). Di lokasi 

penelitian ditemukan dua jenis Acrostichum yaitu Acrostichum aureum dan Acrostichum 

speciosum. 

 Paku-pakuan (Pteridophyta) memiliki nilai ekologis yaitu sebagai penutup tanah 

yang berfungsi mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi serta menjaga ekosistem 

hutan, hal ini berhubungan dengan tumbuhan paku terrestrial yang biasanya tumbuh 

subur di tepi sungai atau tempat-tempat basah lainnya, di lokasi penelitian jenis-jenis 

tersebut antara lain Tectaria crenata, Bolbitis quoyana, Lomagramma copelandii, 

Doryopteris concolor, Selaginella engleri. Adapun paku-pakuan yang bernilai ekonomis 

di antaranya Pteris ensiformis (tanaman hias) dan Cyathea sp., akarnya bisa digunakan 

sebagai media tumbuh tanaman epifit lain seperti anggrek. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil eksplorasi tercatat 57 jenis paku-pakuan dari 30 marga dan 

14 famili. Famili yang paling banyak spesies fern antara lain Polypodiaceae (9 jenis), 

Pteridaceae (8), dan Thelypteridaceae (7). Bentuk hidup (habitus) yang paling banyak 

ditemukan di Pulau Moti adalah terrestrial, sedangkan epifit hanya sebagian dan 

umumnya menempel di berbagai batang pohon. Diketemukan juga satu spesies paku 

pohon yaitu Cyathea sp. pada ketinggian 600 m dpl. Berdasarkan ketinggian tempat di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan_paku
http://id.wikipedia.org/wiki/Indocina
http://id.wikipedia.org/wiki/Malesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Pasifik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ental
http://id.wikipedia.org/wiki/Pisang
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ketinggian <100 m dpl yang umumnya merupakan daerah terbuka, vegetasi yang 

tumbuh adalah semak belukar, termasuk fern yang toleran terhadap matahari di 

antaranya dari famili Pteridaceae. Ada tiga fern yang dijumpai di habitat mangrove yaitu 

Acrostichum speciosum, Acrostichum aureum, dan Asplenium nidus. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Rinaldi D, Harahap SA, Prawiradilaga DM, Sambas E, Wiriadinata H, Purwaningsih, 

Febriana I, Widyaningrum IK, & Faizin N. 2008. Ekologi Koridor Halimun-Salak 
Taman Nasional Gunung Halimun Salak. TNGHS dan JICA. 

 
Girmansyah D & Sunarti S. 2011. Eksplorasi tumbuhan di Pulau Moti, Ternate, Maluku 

Utara. In: Ekologi Ternate. Ibnu Maryanto dan Hari Sutrisna (Eds.) Pusat 
Penelitian Biologi-LIPI: 267-282. 

 
Holttum RE. 1966. Flora of Malaya. Ferns of Malaya Vol. II. Government Printing Office. 

Singapore. 
 
Large MF & Braggins JE. 2004. Tree Fern. Portland:  Timber Press.  
 
Setyowati FM & Siagian MH. 2004. Pemanfaatan tumbuhan pangan oleh masyarakat 

Talang Mamak di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Jambi. Biota 9(1): 11-18. 
 
Soekotjo. 1997. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Nasional. 

Makalah Seminar Nasional Ilmu Hayati Tropika. Yogyakarta, 13 Desember 1997. 
 
Suhardjono & Hafid U. 2011. Hutan mangrove di Pulau Moti. In: Ekologi Ternate. Ibnu 

Maryanto dan Hari Sutrisna (Eds.) Pusat Penelitian Biologi-LIPI: 199-218. 
 
Whithmore TC. 1984. Tropical Rain Forest of the Far East. 2nd ed. Oxford: Clarendon 

Press.  
 
Whitten T & Whitten J. 1995. Indonesian Herritage Plants. Grolier Int. Inc. Singapore. 



ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 
 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 12  
 

KEANEKARAGAMAN HERBA DAN SEMAK SEBAGAI TUMBUHAN GULMA PADA 
PERKEBUNAN SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) DI SIMENGGARIS, NUNUKAN, 

KALIMANTAN TIMUR 
 

Asep Sadili 
Bidang Botani, Puslit Biologi LIPI  Cibinong 

e-mail: asep.sadili@gmail.com 
 
 

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman tanaman herba dan semak 
sebagai gulma di kebun kelapa sawit milik rakyat dilakukan setelah enam bulan pasca 
penyiangan yang berlokasi di Simenggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Analisis 
vegetasi stratum terbawah ini menggunakan metode kuadrat dengan mengukur tutupan kanopi 
setiap jenis terhadap permukaan tanah. Batasan luasan yang diukur menggunakan kurva 
spesies area (KSA). Hasil keseluruhan sebanyak 32 jenis, 31 marga dan 18 suku dari 50 petak 
yang dibuat berukuran 1x1 m. Glichenia linearis adalah jenis dominan dan jenis utama dengan 
dominansi  relatif sebesar  22,59% (DR), dengan nilai penting  sebesar 58,75% (NP). Persentasi 
total tutupan sebesar 61,10% dengan 39 individu/m

2
 (± 386.400 individu/ha). Jenis Alstonia 

scholaris dan Trema orientalis merupakan jenis termasuk pohon, tetapi pada saat penelitian 
masih berupa semak. Hasil dari rekapitulasi tercatat sebanyak 17 jenis termasuk berperawakan 
semak (53,15%), dan sisanya 15 jenis berperawakan herba (46,85%). Suku-suku yang 
mempunyai anggota jenis terbanyak adalah Asteraceae dan Rubiaceae sebanyak empat jenis; 
suku Cyperaceae, Melastomataceae, dan Poaceae sebanyak tiga jenis; serta suku Fabaceae 
dan Ulmaceae sebanyak dua jenis. 

  
Kata kunci:  gulma, herba, Kalimantan Timur, minyak sawit, semak. 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the diversity plants of herbaceous and shrubs as weeds in 
oil palm plantations local people in Simenggaris, Nunukan, East Kalimantan. The research was 
carried out after six months of post-weeding. Analysis of vegetation using squares method to 
measure species canopy of ground cover surface. Limitation extents measured using the species 
area curve (CSA). The overall results measured from 50 plots 1x1 m were 32 species, 31 genus 
and 18 family. The Glichenia linearis is the dominant species and main species  with relative 
dominance (RD)  22,59%, and important value (IV)  58,75%. Total cover percentage of area 
61,10% with 39 individuals/m

2
 (± 386.400 individuals/ha). Alstonia scholaris and Trema orientalis 

are trees category but still shrub.  Then recapitulation result are 17 species (53,15%) including 
shrubs and 15 species (46,85%) herbs. The family wich have most species are Asteraceae and 
Rubiaceae four species; Cyperaceae, Melastomataceae and Poaceae three species, Fabaceae 
and Ulmaceae two species. 

 
Keywords: East Kalimantan, herbs, oil palm, shrubs, weeds. 

 

PENDAHULUAN 

Pulau Kalimantan merupakan hamparan hutan tropis terbesar dataran rendah di 

Asia Tenggara. Penelitian-penelitian mengenai keanekaragaman flora dan fauna  telah 

banyak dilakukan mulai dari Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam, serta wilayah-

wilayah termasuk Indonesia (Roos et al. 2004). Sebagai salah satu sumber devisa bagi 

negara, hutan Kalimantan telah dieksploitasi secara besar-besaran untuk diambil 

kayunya dan dijadikan hutan produksi atau yang lainnya, baik oleh perusahaan swata 

maupun masyarakat lokal yang saat ini semakin meluas, dan pengeksploitasian 

mailto:asep.sadili@gmail.com
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tersebut menyebabkan berkurangnya luasan hutan alami yang sangat cepat terutama 

pada daerah-daerah dataran rendah, salah satunya untuk perkebunan kelapa sawit 

(Elaeis guineensis Jacq.).  

Kebun sawit milik rakyat lokal maupun swasta banyak yang telah ditumbuhi 

jenis-jenis herba dan semak untuk menutupi tanah yang tidak ada tegakan pohon 

kelapa sawitnya. Stratum ini merupakan tajuk paling bawah atau lapisan ke lima yang 

dibentuk oleh jenis-jenis tumbuhan penutup tanah atau semak yang tingginya kurang 

dari 0,5 m (Ewusise 1990; Soerianegara & Indrawan 1998). Proses ini tumbuh dan 

berkembang secara alami dan menjadi penghambat bagi pertumbuhan kelapa sawit 

(gulma). Petani atau perusahaan sawit biasanya memotongnya (cleaning) jenis-jenis 

gulma tersebut dengan cara tradisional atau menggunakan zak kimia (herbisida), dan 

perlakuan ini lebih intensif dilakukan pada saat tumbuhan sawit masih muda, sehingga 

jenis-jenis yang tidak diinginkan itu tidak melebihi tajuk sawit yang akan menghambat 

pertumbuhan sawit tersebut. Perlakuan petani atau perusahaan ini dilakukan secara 

kontinyu sampai tajuk jenis-jenis tumbuhan di sekitarnya tidak menutupi tajuk sawit. 

Menurut Daniel et al. (1978) keadaan tanah merupakan dasar bagi 

perkembangan dan pertumbuhan tanaman untuk hidup dan beregenerasi secara alami. 

Jenis-jenis tumbuhan ini (herba atau semak), di sisi lain banyak merugikan petani atau 

perusahaan, tetapi di pihak lain merasa diuntungkan karena biji-biji jenis dorman dalam 

tanah bisa tumbuh dan berkembang serta beregenerasi. Sehubungan hal tersebut, 

maka kiranya sangat perlu juga adanya suatu kajian terhadap jenis vegetasi baru 

tersebut sebagai data awal dalam pembentukan ekositem baru khususnya pada daerah 

perkebunan sawit, walaupun ekosistem ini tidak dikehendaki petani atau perusahan 

sawit, tetapi perlu juga diketahui informasi keanekaragaman jenisnya.   

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data ilmiah 

dari jenis-jenis herba dan semak secara kuantitatif pasca penyiangan enam bulan dari 

penyiangan jenis tersebut, dengan harapan akan memberikan informasi penting dan 

bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dalam mengungkap kekayaan jenis-jenis 

tumbuhan, walaupun jenis yang dihasilkan itu dijadikan gulma bagi sawit yang 

merugikan petani atau perusahaan, dan penelitian ini dilakukan pada kebun sawit milik 

masyarakat Simenggaris, Nunukan, Kalimantan Timur. 

 
METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilakukan pada km 21 (Simenggaris), pada ketinggian ±100 m 

dpl. Curah hujan rata-rata 2.730 mm/tahun atau 250 mm/bulan termasuk tipe iklim D 

(Schmidt & Ferguson 1951). Kondisi topografi sebagian besar perbukitan-perbukitan 

kecil yang telah ditanami sawit dan telah berumur ± 2 tahun dari saat tanam 
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(Komunikasi pribadi). Lokasi ini berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Secara administrasi pemerintahan termasuk Desa Simaendre, Kec. Nunukan, Kab. 

Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur. Posisi geografinya terletak pada 7°11'-7°20' 

Lintang Selatan dan 106°23'-106°30' Bujur Timur (Gambar 1). Penelitian ini dilakukan 

pada tanggal 8-15 Mei 2011. 

Cara kerja yang dilakukan menggunakan metode petak berukuran 1x1m. Setiap 

jenis dalam petak ditaksir tutupannya terhadap permukaan tanah. Ukuran petak 

kemudian diperpanjang lagi, dan pendataan dilanjutkan kembali sampai pada saat 

penambahan luas petak tidak menyebabkan penambahan jumlah jenis yang signifikan 

yaitu dibawah 10 % (Muller & Ellenberg 1974; Soerianegara & Indrawan 1998). Setiap 

jenis dalam petak diidentifikasi nama ilmiahnya dan beberapa contoh dikumpulkan 

untuk dijadikan voucher sebagai spesimen bukti. Jenis-jenis yang tercatat dibagi 

menjadi dua katagori yaitu jenis perawakan herba dan jenis berperawakan semak.  

Analisis data dilakukan meliputi dominansi 

(D), kerapatan (K) dan  frekuensi (K). 

Setelah data-data tersebut diketahui, 

selanjutnya ditentukan jenis utamanya 

sebagai penyusun tumbuhan herba dan 

semak berupa nilai penting (NP) hasil dari 

penjumlahan DR, KR dan FR. Indeks 

keanekaragaman jenis dihitung 

mengunakan formula indeks Shannon-

Wiener (H‟) (Molles 2002; Kreb 2001; Cox 

2002; Krebs 1989; Barbour et al. 1987). 

 

 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keanekaragaman dan komposisi jenis tumbuhan di lokasi kebun sawit pasca 

penyiangan enam bulan hasil dari identifikasi spesimen bukti dengan berdasarkan pada 

grafik CSA untuk herba dan semak diperoleh sebanyak 32 jenis, 31 marga, dan 18 

suku. Keadaan ini menunjukkan hampir sebanding dengan keadaan herba dan semak 

di beberapa lokasi, namun lebih tinggi dari komposisi jenis hutan alami pegunungan 

(Sadili et al. 2009). Sitompul dan Guritno (1995) mengungkapkan lingkungan yang 

bervariasi dari satu tempat ke tempat lain menimbulkan perbedaan keragaman jenis. 

Kemudian Miller (1976) mengemukan perbedaan ketinggian tempat dapat menimbulkan 

Gambar 1. Lokasi penelitian (Anonimus 2012). 
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perbedaan cuaca dan iklim secara keseluruhan pada tempat tersebut, terutama suhu, 

kelembaban, dan curah hujan sehingga mengakibatkan kondisi vegetasi berbeda pula. 

Selain dengan membandingkan pada hasil penelitian lainnya, komposisi jenis 

herba dan semak di kebun sawit Simenggaris ini menunjukkan masih rendah, hal ini 

didukung pula oleh hasil dari analisis indek keanekaragaman jenis yang dihasilkan yaitu 

1.18 (H‟), karena Barbour at al. (1987) menyatakan kriteria nilai indeks 

keanekaragaman jenis berdasarkan Shanon-Wiener adalah: H‟<1 (sangat rendah);    

H‟= 1–2 (rendah); H‟=2–3 (sedang); H‟=3–4 (tinggi); dan jika H‟>4 (sangat tinggi).  Hal 

ini sangat berhubungan erat dengan jumlah jenis yang ditemukan, jika semakin tinggi 

jumlah jenis yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula indeks keanekaragaman jenis 

yang dihasilkan di suatu kawasan hutan, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian 

keanekaragaman jenis yang tinggi merupakan indikator dari kemantapan atau 

kestabilan dari suatu lingkungan pertumbuhan terhadap jenis-jenis yang ada. Kestabilan 

yang tinggi akan  menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi pula, hal ini terjadinya 

interaksi yang tinggi pada ekositim tersebut, sehingga akan mempunyai kemampuan 

yang lebih dalam menghadapi gangguan terhadap komponen dan jenis-jenis tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Gambar 2. Grafik penambahan jenis CSA pada herba dan semak di 
sekitar kebun sawit Simenggaris, Nunukan, Kalimantan Timur. 

 
Luas keseluruhan petak pencuplikan sebesar 50m2 dengan nilai regresi sebesar 

0,9681 (R2). Penambahan jenis tertinggi dari setiap petak terdapat  pada petak ke-16, 

19, dan 26 masing-masing dua jenis, dan petak lainnya hanya satu jenis (Gambar 2). 

Kemudian suku-suku yang mempunyai anggota jenis terbanyak dimiliki oleh suku 

Asteraceae dan Rubiaceae  masing-masing sebanyak empat jenis; suku Cyperaceae, 

Melastomataceae, dan Poaceae masing-masing tiga jenis; suku Fabaceae dan 

Ulmaceae masing-masing dua jenis.  

Selain yang dipaparkan di atas pada hutan tropis pola sebaran suatu jenis 

sangat erat dengan kapasitas reproduksi dan kemampuan adaptasi suatu jenis 
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terhadap lingkungan sekitar khususnya pada hutan-hutan alam. Pertumbuhan jenis-

jenis tumbuhan itu merupakan hasil akhir interaksi dari berbagai proses fisiologis yang 

terjadi pada berbagai variasi keadaan lingkungan yang berbeda (Kramer & Kozlowski 

1979). Dari keadaan tersebut berlaku juga untuk jenis-jenis katagori tingkat herba dan 

semak di kebun sawit Simenggaris, karena data di atas dapat dilihat penambahan jenis 

pada ukuran petak 50 m2 yang memanjang  sudah mencapai angka di bawah 5%, maka 

dapat ditetapkan luasan petak tersebut dapat mewakili komunitas herba dan semak di 

kebun sawit Simenggaris tersebut. Namun nilai tersebut adalah nilai minimum, artinya 

kita masih bisa menambahkan ukuran luas petak lagi atau memperluas areal petak 

sampai penambahan jenis sudah tidak ada lagi.  

Kemudian hasil dari rekapitulasi jenis yang ditampilkan tercatat sebanyak         

17 jenis (53,15%) termasuk katagori berperawakan semak dan sisanya 15 jenis 

(46,85%) berperawakan herba (Gambar 3).  

 
Gambar 3. Komposisi tumbuhan berdasarkan perawakan herba  
dan semak di sekitar  kebun sawit Simenggaris,  Kalimantan Timur. 

 

Dengan demikian keadaan tersebut menandakan kondisi pertumbuhan jenis-

jenis tersebut sangat cepat, dan hal ini diduga akibat dari cahaya lebih banyak yang 

masuk ke tanah, untuk mempercepat pertumbuhan biji dan semai, terutama jenis-jenis 

yang memerlukan cahaya penuh setiap harinya seperti Glichenia linearis, Melastoma 

malabatricum, dan jenis-jenis rumput dari suku Cyperaceae atau suku Poaceae. 

Percepatan ini sangat relevan dengan kondisi lokasi penelitian karena tutupan kanopi 

tegakan pohon sawit masih rendah (berumur ± 2 tahun).   

Pada beberapa penelitian, untuk menentukan struktur vegetasi banyak 

digunakan data ukuran diameter batang, namun pada penelitian ini yang diukur berupa 

persentase tutupan terhadap permukaan tanah dari jenis tumbuhan yang ada.  

Kemerataan dan kekayaan jenis merupakan hal yang berbeda, meskipun keduanya 

sering  terkorelasi positif, namun gradien lingkungan dapat menurunkan atau 
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menaikkan kekayaan jenis yang disertai dengan peningkatan keanekaragamannya. 

Pada Tabel 1 yang disajikan dari 10 jenis nilai tertinggi  (6,81%-47,87%) didominasi  

oleh jenis G. linearis (DR=20,62%), di ikuti jenis M. malabatricum (DR=13,78%), 

Cyperus rotundus (DR=12,44%), dan Panisetum sp (DR=12,14%).  Jenis utama yang 

memiliki nilai penting tertinggi dan signifikan dimiliki juga oleh tiga jenis tersebut yaitu  

G. linearis (NP=47,87%), M. malabatricum (NP=45,93%), dan Cyperus rotundus 

(NP=45,14%).  

Kemudian kerapatan yang dihasilkan  setiap petak cuplikan nilainya beda-beda 

pula; jenis M. malabatricum dan C. rotundus (KR=16,30%) memiliki kerapatan sama 

dan tertinggi dibanding jenis lainnya, bahkan mengalahkan dari jenis utama. Begitu juga 

berlaku untuk nilai dari frekuensinya  dan tertinggi jenis C. rotundus (FR=16,39%)  serta 

mengungguli jenis-jenis lainnya.   

 
Tabel 1. Daftar 10 jenis tumbuhan utama tertinggi di kebun sawit Simenggaris,   
             Kalimantan Timur. 
 

No Jenis DR KR FR NP 

1 Glichenia linearis  20.62 13.60 13.66 47.87 

2 Melatoma malabatricum 13.78 16.30 15.85 45.93 

3 Cyperus rotundus 12.44 16.30 16.39 45.14 

4 Panisetum sp  12.14 7.07 7.10 26.31 

5 Paspalum conjugatum  6.71 6.52 6.56 19.79 

6 Blechnum orientale  6.22 6.52 6.56 19.30 

7 Pteridium aquilinum  5.89 5.98 6.01 17.88 

8 Sellaginella willdenowii 4.62 5.98 6.01 16.60 

9 Cromolaena odorata  2.29 2.72 2.73 7.74 

10 Pteris ensiformis  2.45 2.17 2.19 6.81 

Keterangan: DR=dominansi relatif; KR=kerapatan relatif; FR=frekuensi relatif dan 
NP=nilai penting. 

 
Jenis Alstonia scholaris dan Trema orientalis tercatat pada petak penelitian 

Simenggaris ini, tetapi masih termasuk  kategori semak yang tingginya <25cm. Jenis 

tersebut merupakan regenerasi jenis pohon yang berasal dari biji. Suku paku-pakuan 

(Pteridophyta) sebagian besar masuk dalam rangking 10 besar dari jenis utama (NP > 

6,81%). Oleh karena itu suku tersebut sebagai pionir untuk herba dan semak dalam 

pemulihan kembali areal yang mengalami kerusakkan (ground cover) khususnya di 

kebun sawit Simenggaris. Jenis-jenis yang termasuk suku paku-pakuan di antaranya   

G. linearis, P. conjugatum, B. orientale,  P. aquilinum, S. willdenowii, dan P. ensiformis 

(Tabel 1).  
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Tabel 2. Daftar 10 jenis tumbuhan utama terendah di kebun sawit Simenggaris, 
             Kalimantan Timur. 
 

No Jenis  DR KR FR NP 

1 Blumea lacera  0.33 0.54 0.55 1.42 

2 Micania cordata 0.33 0.54 0.55 1.42 

3 Scleria sp  0.33 0.54 0.55 1.42 

4 Guetarda speciosa  0.33 0.54 0.55 1.42 

5 Entada phaseoloides  0.16 0.54 0.55 1.25 

6 Phaseolus sublobatus  0.16 0.54 0.55 1.25 

7 Medinilla sp 0.16 0.54 0.55 1.25 

8 Hedyotis sp 0.16 0.54 0.55 1.25 

9 Saprosma arboreum  0.16 0.54 0.55 1.25 

10 Imperata cylindrica  0.03 0.54 0.55 1.12 

Keterangan: DR=dominansi relatif; KR=kerapatan relatif; FR=frekuensi relatif, dan 
NP=nilai penting. 

 
Jenis  A. scholaris adalah jenis yang termasuk tumbuhan langka dan kelompok 

pohon (Rifai et al. 1992). Pada saat penelitian ini dilakukan masih berupa semak dan 

jenis tersebut nilai dominansinya masih rendah (DR=0,65%; KR=0,54%; FR=0,55% dan 

NP=1,74%), namun lebih tinggi dari jenis lainnya (Tabel 2). Dengan status 

kelangkaanya itu bagi jenis A. scholaris perlu juga dimonitoring keberadaannya, 

walaupun jenis tersebut dijadikan sebagai gulma bagi sawit. 

 
SIMPULAN 

Keanekaragaman jenis tumbuhan herba dan semak sebagai gulma di areal 

ekosistem kebun sawit  berumur enam  bulan paska penyiangan dan mengacu pada 

pada CSA tercatat sebanyak 32 jenis, 31 marga,  dan 18 suku. Indeks keanekeragaman 

jenisnya masih rendah (H‟=1,18). Jenis dominan dan jenis utama dikuasai oleh jenis   

G. linearis.   
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ABSTRAK 

Revegetasi lahan bekas tambang timah telah dilakukan guna meningkatkan kualitas 
tanah. Tumbuhan yang digunakan adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan cepat tumbuh di 
lingkungan marginal dan memungkinkan jenis lain ikut tumbuh pada lahan tersebut. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman tumbuhan pada revegetasi lahan bekas 
tambang timah. Penelitian menggunakan metode kuadrat, dan parameter yang di ukur adalah 
kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominansi relatif, dan Indeks Nilai Penting (INP). Lokasi yang 
digunakan dalam pengambilan sampel penelitian adalah hutan sekunder dan lahan bekas 
tambang timah yang telah direvegetasi selama 0 tahun, 3 tahun, 16 tahun, dan 28 tahun. 
Berdasarkan hasil analisis vegetasi diketahui tumbuhan yang dominan pada semua lokasi 
penelitian ialah Acacia mangium dengan nilai INP  212.80%  terdapat pada revegetasi lahan usia 
16 tahun. Pada lahan bekas tambang tersebut juga ditemukan beberapa jenis tumbuhan yaitu 
Dyera costulata, Schima wallichii, Vitex pubescens, dan Callophyllum lanigerum. Secara umum 
lahan pada lokasi penelitian memiliki sifat fisik tanah berpasir dengan pH asam (4.6-5.6) dan 
miskin unsur hara. Pada lokasi lahan bekas tambang terlihat adanya suksesi tumbuhan yaitu 
ditemui. Tumbuhan bawah berupa paku-pakuan dan alang-alang. 

 
Kata kunci: keragaman tumbuhan, lahan bekas tambang timah, revegetasi. 

 

ABSTRACT 

Revegetation of lead mining lands have been made to improve soil quality. Plants used 
are plants that have the ability to rapidly grow in marginal environments and allow other kinds 
come to grow on that land. The purpose of this study was to determine the diversity of plants in 
the revegetation of lead mining lands. The research using squares method, and the parameters 
measured were relative density, relative frequency, relative dominance and importance value 
index (IVI). The locations used as sample were secondary forest and lead mining lands that have 
been in revegetation for 0, 3, 16 and 28 years. Based on the analysis of the dominant vegetation 
of plants known in all the study sites was Acacia mangium with  IVI  212.80%  contained on land 
revegetation 16 years. On mined lands are also found several plants that Dyera costulata, 
Schima wallichii, Vitex pubescens, and Callophyllum lanigerum. In general, land in the study has 
the physical properties of sandy soil with acid (pH 4.6-5.6) and poor nutrient. At the location of 
mined lands seen a succession of plants are found. Lower plants such as ferns and reeds. 
 
Keywords: former lead mining land, plant diversity, revegetation. 

 

PENDAHULUAN 

Aktivitas penambangan timah dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup 

yaitu  terjadinya perubahan drastis atas sifat fisik dan kimia tanah (Sujitno 2007). Selain 

itu aktivitas penambangan akan menyebabkan gangguan terhadap vegetasi, hewan dan 

tanah yang ada, serta ekosistem alami (Setiadi & Muhadiono 2006). Usaha-usaha untuk 

memperbaiki kondisi tersebut dapat dilakukan dengan cara penanaman kembali lahan 

bekas tambang timah dengan tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan 

yang marginal.   
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Revegetasi merupakan usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi 

yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan lahan bekas penggunaan 

kawasan hutan (Peraturan Pemerintah RI No 76/2008). Revegetasi lahan bekas 

tambang timah di Pulau Bangka telah dilakukan guna meningkatkan kualitas tanah 

(Badri 2004). Tumbuhan yang digunakan adalah tumbuhan yang memiliki kemampuan 

cepat tumbuh di lingkungan marginal dan memungkinkan jenis lain tumbuh kemudian 

pada lahan tersebut.  

Sejak tahun 1976 PT. Koba Tin telah melakukan revegetasi lahan bekas 

tambang timah seluas 3,364 ha (Bapedalda 2007). Berbagai percobaan telah dilakukan 

dalam upaya reklamasi dan revegetasi tersebut. Di antaranya dengan cara menanami 

tanaman akasia (Acacia mangium dan Acacia auriculiformis), sengon, dan gelam 

(Setiawan 2003). Secara umum usaha revegetasi bertujuan untuk memulihkan kembali 

lahan yang telah rusak akibat dari kegiatan penambangan. Dengan demikian perlu 

dikaji secara mendalam tentang keberhasilan-keberhasilan dalam usaha revegetasi 

pada lahan bekas tambang timah, di antaranya tentang keragaman vegetasi dan 

ekologinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman tumbuhan pada lahan 

bekas tambang timah yang telah direvegetasi selama 0, 3, 16, dan 28 tahun.  

   
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuadrat dengan parameter yang diukur 

adalah kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominansi relatif, dan Indeks Nilai Penting 

(INP). Lokasi yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian adalah hutan 

sekunder dan lahan bekas tambang timah yang telah direvegetasi selama 0, 3, 16, dan 

28 tahun. Analisis vegetasi yang dilakukan dengan penentuan kurva jenis area dan 

metode kuadrat (Cox 2002; Setiadi 1998; Kusmana 1997).  

Pengukuran kerapatan dan kerapatan relatif masing-masing pohon dilakukan 

setelah data lapangan dikumpulkan melalui metode kuadrat. Nilai kerapatan dan 

kerapatan relatif masing-masing jenis ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

Kerapatan jenis (K)  
contohpetaktotalLuas

jenissuatuindividuJumlah
  

K. Relatif (KR)        %100x
jenisseluruhtotalK

jenissuatuK
  

Pengukuran nilai frekuensi dan frekuensi relatif masing-masing jenis dilakukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
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Dominansi (D)       
contohpetakLuas

jenissuatupenutupanLuas
  

D. Relatif (DR)    %100x
jenisseluruhD

jenissuatuD
  

Pengukuran nilai dominansi mutlak dan dominansi relatif masing-masing jenis 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Frekuensi (F)     
contohpetakseluruhJumlah

jenisdidudukiyangpetakJumlah
  

F. Relatif (FR)      100x
jenisseluruhF

jenissuatuF
 % 

Menghitung INP masing-masing jenis dengan cara menjumlahkan nilai 

kerapatan relatif, frekuensi relatif dan dominasi relatif masing-masing jenis. Rumus yang 

digunakan adalah: 

INPa = KRa  +  FRa  +  DRa 

Dimana: INPa = Indeks nilai penting jenis tertentu 
KRa = Nilai kerapatan relatif jenis tertentu 
FRa = Nilai frekuensi relatif jenis tertentu 
DRa = Nilai dominasi relatif jenis tertentu 

 
Menghitung nilai indeks keragaman Shannon (Ĥ) dengan rumus: 

Ĥ = - ∑ pi Log pi 

Dimana: Ĥ =  Nilai indeks keragaman jenis  

  pi =  Nilai peluang kepentingan tiap jenis ( ) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Jumlah jenis tumbuhan pada beberapa fase pertumbuhan di lokasi penelitian 

tersaji pada Gambar 1. Pada hutan sekunder jumlah jenis tumbuhan tertinggi dijumpai 

pada fase pancang sebanyak 18 jenis, fase semai sebanyak 17 jenis, diikuti fase tiang 

(10), dan fase pohon (9), sedangkan tumbuhan bawah ditemukan empat jenis. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hutan sekunder belum memiliki komposisi jenis tumbuhan 

yang sesuai dengan hutan hujan tropik secara umum. Hutan hujan tropis memiliki 

komposisi jenis tumbuhan yang baik karena jumlah jenis semai lebih banyak dari pada 

pancang, jumlah jenis pancang lebih banyak dari pada tiang, dan jumlah jenis tiang 

lebih banyak dari pada pohon.  

Pada lahan revegetasi usia 28 tahun jumlah jenis tertinggi terdapat pada 

tumbuhan bawah yaitu 12 jenis, fase pancang sebanyak 13, fase semai (7), lalu diikuti 

fase pohon (6), dan fase tiang (5). Pada lokasi ini  terjadi pengurangan jumlah jenis 
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pada fase tiang. Pada lahan revegetasi usia 16 tahun jumlah jenis tumbuhan tertinggi 

terdapat pada fase pancang sebanyak 20 jenis, lalu fase semai sebanyak 15 jenis, 

tumbuhan bawah 10 jenis, fase tiang sebanyak 8 jenis, dan fase pohon sebanyak tujuh 

jenis. Sedangkan pada lahan revegetasi usia tiga tahun terjadi pengurangan jenis 

tumbuhan, yaitu hanya terdapat tumbuhan bawah (9), fase pancang (14) dan semai (4). 

Perubahan yang mendasar dari lahan bekas penambangan timah ini diduga karena 

terjadinya perubahan bentang alam, tercuci dan hanyutnya unsur hara tanah. Sehingga 

terjadi kerusakan ekologi di daerah tersebut dan hanya jenis tumbuhan tertentu saja 

yang dapat bertahan pada kondisi tanah yang bertekstur pasir ini. 

Gambar 1. Jumlah jenis tumbuhan pada beberapa fase pertumbuhan di lokasi  
                 penelitian. 

 
Keberhasilan revegetasi lahan bekas tambang timah tergantung pada proses 

penanaman pohon dan pendekatan aplikasi teknik revegetasi yang mencakup 

perlakuan silvikultur, perbaikan lahan, dan pengelolaan lahan. Pemilihan jenis tanaman 

yang akan ditanam didasarkan pada adaptabilitas, cepat tumbuh, ketersediaan bahan 

tanaman, dan dapat bersimbiosis dengan mikroba (Inonu 2010). Tanaman yang dipilih 

berupa spesies yang cepat tumbuh, resisten terhadap kekeringan, dan mampu tumbuh 

pada tanah yang miskin unsur hara (ITTO 2002 dalam Nurtjahya 2003).  

 
Tabel 1. Indeks Nilai Penting (INP) jenis pohon yang ditemukan pada lokasi penelitian. 

No 
Nama Jenis 

KR FR DR INP Ĥ 
Lokal Ilmiah 

 Hutan sekunder       

1 Bintangor Calophyllum lanigerum 7.14 10.53 6.35 24.02  
 
 
 

0.787 

2 Akasia  Acacia mangium 35.71 26.32 42.17 104.19 

3 Seru Schima wallichii 28.57 26.32 25.02 79.90 

4 Pelaik Dyera costulata  7.14 10.53 9.95 27.61 

5 Kayu arang-arang Syzygium claviflorum  3.57 5.26 4.77 13.60 

6 Mesiran Ilex cymosa 3.57 5.26 1.93 10.76 

7 Cempedak Arthocarpus integer  7.14 5.26 4.91 17.32  

8 Jeled Microcos tomentosa 3.57 5.26 1.98 10.82 
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9 Kayu pengikar Fam: Euphorbiaceae 3.57 5.26 2.91 11.74 

 Revegetasi lahan usia 28 tahun  

1 Akasia Acacia mangium 79.31 55.55 74.93 209.79  
 
 

0.449 

2 Leben Vitex pubescens 2.29 5.55 3.36 11.21 

3 Kenidae Bridelia tomentosa  4.59 8.33 4.81 17.74 

4 Pelaik Dyera costulata  2.29 5.55 2.22 10.07 

5 Sengon Paraserianthes falcataria 9.19 19.44 13.48 42.12 

6 Seru Schima wallichii 2.29 5.55 1.17 9.03 

 Revegetasi lahan usia 16 tahun  

1 Akasia Acacia mangium 76.59 55.55 80.65 212.80  
 
 

0.452 

2 Bebetun Syzygium sp 1.06 2.77 0.69 4.53 

3 Karet Hevea brosiliensis 5.31 11.11 4.36 20.79 

4 Pelaik Dyera costulata  3.19 8.33 3.11 14.63 

5 Samak Eugenia sp 1.06 2.77 0.77 4.61 

6 Sengon Paraserianthes falcataria 2.12 2.77 1.65 6.56 

7 Seru Schima walliichii 10.63 16.66 8.74 36.04 

 
Berdasarkan hasil analisis vegetasi pada fase pohon diperoleh tumbuhan yang 

mendominasi di semua lokasi penelitian adalah Acacia mangium (Tabel 1). Hal tersebut 

karena  Acacia mangium merupakan tanaman revegetasi untuk lahan bekas tambang 

timah. Selain itu  Acacia mangium memiliki kemampuan adaptasi dan daya reproduksi 

yang tinggi. Acacia mangium dikenal sebagai tumbuhan pionir karena pertumbuhannya 

cepat dan mampu beradaptasi pada berbagai kondisi tanah dan lingkungan serta 

menghasilkan biji yang banyak (Starr et al. 2003 dalam Iriani 2011). Selain itu tumbuhan 

Acacia mangium ditanam untuk merehabilitasi tanah yang rusak (Wickneswari et al. 

1989 dalam Iriani 2011).  

Hutan sekunder merupakan hutan yang pernah mengalami gangguan oleh 

manusia, seperti pohon yang diambil kayunya untuk keperluan manusia. Acacia 

mangium juga mendominasi kawasan hutan sekunder, namun tanaman ini hanya 

dijumpai pada hutan lapisan luar saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman ini 

tumbuh sendiri karena terbawa oleh manusia atau hewan.   

Revegetasi lahan usia 0 dan 3 tahun tidak dijumpai tumbuhan pada  fase pohon. 

Hal tersebut karena pada revegetasi lahan usia 0 tahun merupakan lahan yang 

dipersiapkan untuk ditanami, sehingga tidak ditemukan tumbuhan. Sedangkan 

revegetasi lahan usia 3 tahun baru dijumpai tumbuhan pada fase semai dan tiang saja. 

Hal  tersebut karena kondisi tanah yang tidak subur dan berpasir sehingga tumbuh 

kembang tanaman menjadi terhambat. Secara umum pada lokasi lahan bekas tambang 

terlihat adanya suksesi  tumbuhan yaitu ditemuinya tumbuhan bawah berupa paku-

pakuan dan alang-alang, serta tumbuhnya permudaan pohon. 

Pada semua lokasi penelitian memiliki Nilai indeks keragaman Shannon (Ĥ) < 1 

dengan kategori rendah. Hal tersebut karena tanahnya yang kurang subur sehingga 

sulit ditumbuhi oleh jenis-jenis tumbuhan lain. Berdasarkan hasil analisis tanah 
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diketahui bahwa secara umum pada lokasi penelitian memiliki karakteristik tanah 

berpasir (68%-86%), pH asam (4.6–5.6),  kandungan C-organik tergolong rendah 

(1.61%), nilai N-total tergolong rendah (0.21%-0.16%) dan kandungan C/N tergolong 

sedang (13–18). Pada hutan sekunder dan lahan revegetasi usia 16 dan 28 tahun 

dijumpai jenis tumbuhan yaitu Dyera costulata dan Schima wallichii. Kedua jenis 

tumbuhan tersebut termasuk tanaman kehutanan spesifik Bangka (Nurtjahya 2003) 

yang dapat beradaptasi di lingkungan kurang subur.  

 
SIMPULAN 

Jenis tumbuhan pada fase pohon di hutan sekunder dan revegetasi lahan bekas 

tambang timah usia 0, 3, 16, dan 28 tahun didominasi oleh Acacia mangium. 

Keragaman tumbuhan pada revetasi lahan bekas tambang timah tergolong  rendah.  
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ABSTRAK 
 

Oksidasi amonia, yang merupakan tahap pertama dalam proses nitrifikasi, memainkan 
peranan penting dalam siklus nitrogen. Untuk lebih memahami nitrifikasi di tanah pertanian, 
penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa kecepatan transformasi N dalam tanah 
berhubungan erat dengan karakteristik lingkungan tertentu, seperti pH dan ketersediaan 
nitrogen. Tanah diambil dari delapan tanaman hortikultura dan pinus. Kecepatan nitrifikasi bersih 
dan potensi nitrifikasi dianalisis secara ex situ di laboratorium dengan analisis dinamika 
konsentrasi amonium-N dan nitrat-N dari tanah yang diinkubasi. Hasil menunjukkan bahwa 
kecepatan nitrifikasi bersih di delapan tanah hortikultura dan pinus relatif rendah, yaitu <2 g 
(NO3

-
-N + NO2

-
-N) g

-1
 hari

-1
. Kecepatan potensi nitrifikasi di tanah-tanah ini relatif tinggi, rata-rata 

sebesar 62,2 g (NO3
-
-N + NO2

-
-N) g

-1
 hari

-1
. Kecepatan nitrifikasi bersih dan potensi nitrifikasi 

tidak berkorelasi dengan pH tanah, kelembaban maupun jenis tanaman. Komposisi komunitas 
mikroorganisme pengoksidasi amonia diduga lebih memainkan peranan penting dalam dinamika 
nitrogen. 
 
Kata kunci: kelembaban, nitrifikasi bersih, pH tanah, potensi nitrifikasi, tanaman hortikultura.  

 

ABSTRACT 
 

Ammonia oxidation, the first step in nitrification, plays an important role in the nitrogen 
cycle. To understand the nitrification in agricultural soils, this research was conducted to test the 
hypothesis that N transformation rate in soils related to specific environmental characteristics, 
such as pH and nitrogen availability. Soils were collected from eight horticultural plants and pine 
forest soils. Net nitrification rate and potential nitrification rate were analysed ex situ in laboratory 
by analysing the dynamics of ammonium-N and nitrate-N concentrations in incubated soils. The 
results of this study showed that net nitrification rates in eight horticultural soils and pine were 
relatively low, i.e < 2 g (NO3

-
-N + NO2

-
-N) g

-1
 day

-1
. Potential nitrification rates in these soils were 

relatively high, about 62.2 2 g (NO3
-
-N + NO2

-
-N) g

-1
 day

-1
. Net nitrification rate and potential 

nitrificaion rate were not correlate to soil pH, humidity, or plant species. It was suggested that the 
composition of ammonia-oxidizing microorganisms plays more important role in nitrogen 
dynamics.  
  
Keywords: horticultural plants, humidity, net nitrification, potential nitrification, soil pH.  

 

PENDAHULUAN 

Sebagai satu unsur nutrisi esensial, nitrogen (N) memainkan peranan sangat 

penting di pertanian. Nitrogen dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam jumlah besar 

sementara hampir seluruh tanah di bumi ini mengalami defisiensi unsur ini dan 

mengakibatkan celah yang besar antara kebutuhan dan asupan dari tanah. Aplikasi 

pupuk N telah sangat membantu memicu perkembangan pertanian untuk asupan 

makanan bagi manusia dan pakan ternak, dan memampukan ekspansi populasi 

manusia secara global begitu besar dan luar biasa. Lebih dari 55% peningkatan 

produksi pertanian di negara-negara berkembang berasal dari penggunaan pupuk kimia 
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dengan pupuk N yang dominan (Li et al. 2009). Akan tetapi, nitrogen juga merupakan 

pencemar yang penting. Masukan sejumlah besar pupuk N telah mengakibatkan 

berbagai praktik yang keliru. Misalnya, efisiensi penggunaan N yang rendah dan 

pemulihan (recovery) pupuk N yang rendah telah mengakibatkan kembalinya ekonomi 

yang rendah, dan proses-proses perilaku N seperti volatilisasi amonia, deposisi basah 

dan kering N-amonium yang tervolatilisasi ke lahan dan air, eutrofikasi di sungai, danau 

dan tepi laut, pembentukan N nitrat melalui nitrifikasi dan pencucian N-nitrat, akumulasi 

N-nitrat di air dan tumbuhan (terutama sayur-sayuran), dan transformasi N-nitrat 

menjadi N2O, NO, dan N2 melalui denitrifikasi. Proses-proses ini telah memberikan 

dampak besar dalam pencemaran lingkungan, penurunan ekosistem, dan biodiversitas 

serta kesehatan manusia. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi hasil pertanian 

sekarang, tetapi juga memiliki dampak besar bagi perkembangan pertanian ke depan. 

Nitrifikasi, oksidasi amonia menjadi nitrat, merupakan tahap kritis dalam siklus 

nitrogen. Nitrifikasi di tanah pertanian menjadi penting karena nitrifikasi mempengaruhi 

distribusi berbagai bentuk nitrogen anorganik di tanah dan mempengaruhi ketersediaan 

nitrogen. Nitrat yang dibentuk lebih tersedia bagi tanaman dan lebih mudah tercuci dari 

tanah dibandingkan amonium (Vitousek et al. 1982). Nitrifikasi juga merupakan proses 

pengasaman tanah (Miegroet & Cole 1985).  

Nitrifikasi autotrofik aerob merupakan suatu proses dengan dua tahap, tahap 

pertama adalah oksidasi amonia menjadi nitrit, diikuti dengan oksidasi nitrit menjadi 

nitrat. Kedua proses dilakukan oleh kelompok mikroorganisme aerob yang berbeda 

yaitu mikroorganisme pengoksidasi amonia dan pengoksidasi nitrit (Prosser 1989). 

Selama ini, oksidasi amonia autotrofik dianggap hanya dilakukan oleh bakteri 

pengoksidasi amonia khemolitotrofik (Prosser 1989). Namun, akhir-akhir ini peran 

Archaea pengoksidasi amonia dalam nitrifikasi telah terbukti (Venter et al. 2004; 

Konneke et al. 2005; Leininger et al. 2006).  

Pestisida digunakan secara luas di pertanian sebagai bagian dari pengendalian 

hama. Dengan sifat xenobiotiknya, pestisida dapat memberikan dampak negatif 

terhadap proliferasi mikroorganisme tanah yang menguntungkan dan biotransformasi di 

tanah (Atlas et al. 1978; Nicholson & Hirsch 1998). Mikroorganisme pengikat nitrogen 

dan mikroorganisme yang melarutkan fosfor yang tidak aktif dijumpai di tanah-tanah 

yang terkontaminasi pestisida. Studi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa beberapa 

pestisida mengganggu interaksi molekuler antara tumbuh-tumbuhan dengan 

rhizobakteri pengikat N dan akibatnya menghambat proses fiksasi nitrogen secara 

biologis yang penting (Potera 2007). Banyak studi juga menunjukkan bahwa pestisida 

mereduksi aktivitas ensim tanah yang merupakan indikator kunci dari kesehatan tanah 
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(Rasool & Reshi 2010; Stępniewska et al. 2007). Aplikasi pestisida juga dapat 

mempengaruhi banyak reaksi biokimia seperti mineralisasi materi organik, nitrifikasi, 

denitrifikasi, amonifikasi, reaksi redoks, dan metanogenesis. Studi ini dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik kondisi lingkungan lahan pertanian sayuran di dusun 

Gintungan, Jawa Tengah dan kecepatan transformasi N (amonifikasi dan nitrifikasi) oleh 

komunitas mikroba di tanah hortikultura ini. 

 
METODE PENELITIAN 

 Strategi pengambilan contoh (sampling) snap-shot di lahan pertanian dusun 

Gintungan, Jawa Tengah diaplikasikan berdasarkan macam sayuran (penggunaan 

lahan) yang dominan di lahan (Tabel 1).  

Tabel 1. Lokasi pengambilan contoh tanah di dusun Gintungan, Jawa Tengah 

 

Sebagai kontrol, tanah diambil dari hutan pinus di lokasi yang sama. 

Pengambilan contoh dan perlakuan paska pengambilan contoh menggunakan metode 

Nugroho et al. (2005) untuk meminimalisasi perubahan pasca pengambilan contoh. 

Seluruh tanah yang diambil dianalisis untuk karakteristik lingkungan, dan 

determinasi kecepatan dan potensi nitrifikasi. Karakteristik lingkungan yang diukur 

adalah pH tanah, ketersediaan nitrogen, dan kelembaban tanah. Potensi nitrifikasi 

dideterminasi menggunakan metode penghambatan klorat (Kurola et al. 2005). 

Suspensi diinkubasi di inkubator gelap pada suhu kamar selama 24 jam, selanjutnya 

nitrit diekstraksi dan dideterminasi menggunakan spektrofotometer.  

Kecepatan nitrifikasi bersih dideterminasi seperti dijelaskan oleh Laverman et al. 

(2000). Kecepatan nitrifikasi bersih dideterminasi sebagai nitrat yang diproduksi di tanah 

setelah inkubasi 3 minggu pada suhu kamar di ruang gelap. Uji ini dilakukan dengan 

empat ulangan untuk setiap tanah. Karakteristik lingkungan dari lokasi pengambilan 

contoh digunakan untuk menguji faktor sebab dan korelasi yang berhubungan dengan 

potensi nitrifikasi dan kecepatan nitrifikasi bersih. Analisis data dilakukan dengan 
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menggunakan statistika non parametrik apabila data yang diperoleh tidak memenuhi 

asumsi ANOVA (SPSS versi 14.0) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Perbandingan karakteristik fisik dan kimia tanah yang dipilih (Tabel 2) 

mengindikasikan bahwa pH tanah dari tanaman cabe rawit, onclang, sawi, tomat, wortel 

dan pinus tidak berbeda nyata. Semuanya memiliki pH tanah yang lebih rendah 

(P<0,05) dibandingkan dengan pH tanah tanaman cabe keriting, kol, dan mentimun. 

Ketersediaan nitrogen di seluruh tanah percobaan sangat rendah, bahkan tidak 

terdeteksi. Kelembaban tanah tertinggi (P<0,05) dijumpai di tanah pinus, sedangkan 

tanah-tanah yang lain memiliki kelembaban tanah yang tidak berbeda nyata.  

 
Tabel 2. Karakteristik tanah di lahan pertanian dusun Gintungan, Jawa Tengah. 

Tanaman pH tanah 
Ketersediaan nitrogen (mg g

-1
) Kelembaban 

(%) NH4
+
-N NO3ˉ-N 

Cabe keriting (Capsicum 
annum) 

6.20±0.14 3,68E-06±4,46E-06 Tt 44,35±0,68 

Cabe rawit (Capsicum 
frutescens) 

5.70±0.12 Tt 6,63E-05±0,00016 44,36±0,30 

Kol (Brassica oleracea) 5.97±0.18 2,65E-05±2,17E-05 Tt 45,82±5,04 
Onclang (Allium sp.) 5.57±0.05 Tt Tt 42,30±1,62 
Sawi (Brassica 
chhinensis) 

5.61±0.07 1,27E-05 ±3,47E-05 Tt 43,04±2,61 

Tomat (Solanum 
lycopersicum) 

5.57±0.04 Tt 3,31E-05±3,92E-05 43,17±0,87 

Wortel  (Daucus carota) 5.56±0.10 2,32E-06 ± 2,19E-06 Tt 46,69±2,15 
Mentimun (Cucumis 
sativus) 

6.37±0.07 3,5E-06±3,54E-06 Tt 44,19±1,50 

Pinus (Pinus merkusii) 5.75±0.55 9E-06±7,62E-06 Tt 58,65±6,38 

  Keterangan:  tt = tidak terdeteksi 

 
Seluruh tanah pertanian di dusun Gintungan, Jawa Tengah telah diolah secara 

intensif. Rendahnya ketersediaan nitrogen dan karbon diduga disebabkan oleh 

pengelolaan pertanian secara intensif tersebut. Pengolahan tanah merupakan 

komponen pengelolaan pertanian secara intensif yang dapat menyebabkan degradasi 

lingkungan melalui pencucian nitrat (NO3), produksi N2O, dan reduksi kandungan C 

tanah (Riley et al. 2001; Johnson et al. 2005). 

Kecepatan amonifikasi bersih dan kecepatan nitrifikasi bersih di seluruh tanah 

percobaan relatif rendah, berturut-turut rata-rata kurang dari 1 µg NH4
+-N g-1 hari-1 dan  

2 µg (NO3
--N + NO2

--N) g-1 hari-1 (Gambar 1). Meskipun demikian, kecepatan potensi 

amonifikasi dan kecepatan potensi nitrifikasi di seluruh tanah percobaan relatif tinggi. 
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Gambar 1. Kecepatan amonifikasi bersih (a), nitrifikasi bersih (b), potensi amonifikasi (c) 
dan potensi nitrifikasi (d) di tanah pertanian di dusun Gintungan, Jawa Tengah. Cak: 
Cabe keriting, Car: cabe rawit, Onc: Onclang, Saw: Sawi, Tom: Tomat, Wor: Wortel, 
Men: Mentimun, Pin: Pinus. 
 
 Rata-rata kecepatan potensi nitrifikasi di seluruh tanah pertanian adalah 62,2 µg 

(NO3
--N + NO2

--N) g-1 hari-1. He et al. (2007) yang meneliti di tanah merah di dataran 

tinggi di China juga mendapatkan nilai kecepatan potensi nitrifikasi yang setara dengan 

hasil penelitian ini. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa kecepatan potensi nitrifikasi tidak 

berbeda nyata antar lokasi penelitian. 

Tingginya kecepatan potensi nitrifikasi dapat menunjukkan bahwa komunitas 

mikroorganisme pengoksidasi amonia di tanah yang dikelola secara intensif dan miskin 

C langsung menggunakan NH4
+ yang tersedia. Mineralisasi diduga dapat memainkan 

peranan penting dalam meregulasi komunitas mikroorganisme pengoksidasi amonium 

di tanah dengan ketersediaan NH4
+ yang sangat rendah. Cavagnaro et al. (2008) juga 

mendapatkan hasil yang serupa dengan hasil penelitian ini. 
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Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa kecepatan transformasi N bersih 

dan potensi transformasi N tidak berkorelasi dengan pH tanah, kelembaban tanah, 

maupun jenis tanaman. Perbedaan kecepatan transformasi N ini diduga juga tidak 

berkaitan dengan aplikasi pestisida dan herbisida serta pupuk kandang, meskipun Chu 

et al. (2007; 2008) mendapatkan bahwa aplikasi pupuk N dalam jangka panjang dapat 

meningkatkan potensi nitrifikasi dan perubahan komunitas mikroorganisme 

pengoksidasi amonium. Berdasarkan komunikasi pribadi dengan petani di dusun 

Gintungan, Jawa Tengah, jenis pestisida dan herbisida yang digunakan oleh petani 

tidak spesifik untuk jenis tanaman hortikultura, sedangkan pupuk kandang diaplikasikan 

di seluruh tanah pertanian. Pestisida dan herbisida bahkan tidak diaplikasikan pada 

beberapa jenis tanaman, seperti wortel, sawi, dan onclang.  

Meskipun tanah pertanian ini memiliki perbedaan jenis tanaman, pH tanah dan 

kelembaban yang nyata, akan tetapi  ketiga faktor tersebut tidak mempengaruhi 

kecepatan transformasi nitrogen. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak dapat 

menunjukkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap komunitas mikroorganisme 

pengoksidasi amonia. Oleh karena nitrifikasi dan mikroorganisme pengoksidasi amonia 

sangat penting dalam mengelola siklus N karena keduanya mampu menghasilkan NO3, 

yang selanjutnya dapat hilang melalui pencucian atau produksi N2O selama denitrifikasi, 

studi tentang mikroorganisme pengoksidasi amonia menjadi perlu dilakukan untuk 

memahami dinamika N di lahan pertanian ini. Baxter and Cummings (2008) 

mendapatkan bahwa herbisida bromoxynil dapat mempengaruhi struktur dan 

keragaman komunitas bakteri. Beberapa penelitian telah menunjukkan pengaruh 

pemupukan, pengolahan tanah, kualitas air pengairan dan pH tanah terhadap 

komunitas mikroorganisme pengoksidasi amonia (Cavagnaro et al. 2008; Chu et al. 

2007; 2008; Enwall et al. 2007; Ndour et al. 2008; Nicol et al. 2008; Zhong et al. 2010). 

 
SIMPULAN 

Kecepatan nitrifikasi bersih dan potensi nitrifikasi di tanah pertanian di dusun 

Gintungan Jawa Tengah berturut-turut sebesar < 2 µg (NO3
--N + NO2

--N) g-1 hari-1 dan  

< 65 µg (NO3
--N + NO2

--N) g-1 hari-1. Kecepatan transformasi N ini tidak dipengaruhi 

oleh pH tanah, kelembaban maupun jenis tanaman. Meskipun demikian, faktor-faktor ini 

dapat mempengaruhi struktur komunitas mikroorganisme pengoksidasi amonia. 
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ABSTRAK 
 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta berdampak pada peningkatan 
emisi gas buang yang berpotensi membahayakan kesehatan khususnya bagi orang yang 
beraktivitas di jalanan. Timbal (Pb) merupakan salah satu senyawa toksik yang terkandung 
dalam emisi gas buang kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari 
akumulasi Pb dalam darah dan pengaruhnya terhadap profil darah anak jalanan di Yogyakarta. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 24 anak jalanan di kawasan Kotabaru dan Kentungan serta 
sepuluh tukang becak di kawasan Bumijo sebagai kontrol positif. Pengambilan sampel darah 
dilakukan setelah persetujuan informed consent, selanjutnya dilakukan pemeriksaan profil darah 
meliputi penghitungan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit. Preparasi sampel 
untuk analisis kadar Pb dilakukan dengan metode wet diggestion menggunakan asam kuat dan 
pemanasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi Pb terdapat pada sampel darah 
lima anak dan satu pekerja jalanan. Sampel darah tersebut yakni KB1 (0,04 ppm), KB4 (0,03 
ppm), KB5 (0,12 ppm), KB8 (0,02 ppm), KB12 (0,09 ppm) dan K3 (0,05 ppm). Berdasarkan 
standar yang ditetapkan Centre for Disease Control and Prevention (CDC) kadar tersebut sudah 
melebihi ambang batas aman. Namun berdasarkan profil darah anak dan pekerja jalanan, kadar 
Pb tersebut belum menunjukkan dampak negatif terhadap kesehatan. 
 
Kata kunci: anak jalanan, pekerja jalanan, profil darah, timbal. 

 

ABSTRACT 
 

Increasing number of vehicles in Yogyakarta affected the enhanchment of gas emissions 
that potentially dangerous to health, especially for people who work on streets. Lead (Pb)  is one 
of toxic compounds contained in gas emissions. This researchconducted to study the 
accumulation of Pb in blood and its effect on blood profile of street children in Yogyakarta. The 
sampleswere 24 street children inregion of Kotabaru and Kentungan, while for positive control, 
we also took samples from ten pedicab drivers in  region of Bumijo. Blood samples were took 
after the approvement ofinform consent then we examinated blood profile, contains of 
erythrocytes count, hemoglobin level and hematocrit values. Sample preparation for Pb analysis 
by wet diggestionmethod using concentrated  acid and heating. The result showed that there 
were five children and one street worker whose blood accumulated by Pb. Those samples were 
KB1 (0.04 ppm), KB4 (0.03 ppm), KB5 (0.12 ppm), KB8 (0.02 ppm), KB12 (0.09 ppm) andK3 
(0.05 ppm). Referred to the standards by Centre For Disease Control and Prevention (CDC), that 
levels of Pb were more than safety levels. But based on blood profile, that levels of Pb have not 
negative impact for health yet. 
 
Keywords: blood profile, lead, street childrens, street workers. 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menimbulkan pencemaran udara 

akibat adanya emisi gas buang kendaraan. Salah satu polutan utama dalam emisi gas 

buang yaitu timbal (Pb) sehingga kandungan Pb di udara sangat berhubungan dengan 

tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan. De Roes et al. (1997) melaporkan bahwa 
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jumlah alkyl-lead di udara Belgia adalah 0,0003 μg/m3(rural area), dengan maksimum 

0,40 μg/m3. Dalam asap mobil bervariasi antara 0,1 sampai 15 μg/m3, dan di tempat 

parkir mobil diperkirakan 0,5 mg Pb/hari/mobil.  

Timbal dapat masuk ke jaringan tubuh manusia melalui makanan, penetrasi 

lewat selaput kulit, dan yang paling banyak melalui pernapasan. Pada kadar yang 

sangat rendah, Pb diperlukan tubuh sebagai mikronutrien (Almatsier 2003). Namun 

apabila terakumulasi, Pb dapat menimbulkan gangguan bagi sistem tubuh. Menurut 

WHO cit De Maeyer (1993), asupan Pb yang dapat diterima dalam seminggu 

(Acceptable Daily Intake ADI) untuk orang dewasa 50 μg/kg berat badan dan bayi atau 

anak-anak 25 μg/kg berat badan. Kandungan Pb dalam jaringan tubuh seseorang 

dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin. Semakin tua umur seseorang akan semakin 

tinggi pula konsentrasi Pb yang terakumulasi pada jaringan tubuhnya. Jenis jaringan 

juga turut mempengaruhi kadar Pb yang dikandung tubuh (Palar 2004). 

Kadar Pb dalam darah yang melebihi nilai normal dapat menyebabkan 

keracunan demikian pula Pb yang terakumulasi dalam jaringan tubuh. Efek pertama 

keracunan  timbal kronis sebelum mencapai organ target adalah gangguan biosintesis 

hemoglobin dan apabila gangguan ini tidak segera teratasi akan dapat mengakibatkan 

gangguan terhadap berbagai sistem organ tubuh seperti sistem saraf, ginjal, sistem 

reproduksi, saluran cerna dan anemia (Goyer 1993). Timbal yang terdapat pada 

jaringan lunak biasanya menimbulkan efek toksik yang bersifat langsung dibandingkan 

timbal yang ada pada jaringan keras seperti tulang (Anies 2005 dalam Suciani 2007).  

 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu kota besar 

tujuan wisata dan pendidikan mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor 

yang sangat pesat. Menurut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi 

DIY, pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi DIY sejak 1992-2008 meningkat dari 

300.000 hingga sekitar 1.100.000.  Banyaknya kendaraan dapat berpengaruh terhadap 

kadar Pb dalam emisi gas buang kendaraan bermotor. Kondisi ini juga dapat 

menimbulkan dampak kesehatan terhadap anak jalanan yang terbiasa melakukan 

aktivitas di jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akumulasi Pb 

dalam darah anak jalanan di Provinsi DIY. Selain itu juga menganalisis hubungan 

paparan Pb dalam darah dengan profil darah yang meliputi kadar Hb, jumlah eritrosit 

dan nilai hematokrit pada anak jalanan di Provinsi DIY. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi gambaran efek polutan Pb terhadap profil darah anak jalanan sehingga 

dapat diadakan program lanjutan guna meningkatkan kualitas kesehatan anak  jalanan.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Mei 2012 terdiri dari dua bagian yaitu 

pengambilan sampel dan analisis laboratorium. Lokasi pengambilan sampel anak 

jalanan yaitu di kawasan kampus Universitas Gajah Mada, Kota Baru, Kentungan, dan 

sampel tukang becak diambil di kawasan Bumijo. Analisis laboratorium dilaksanakan di 

Laboratorium Fisiologi Hewan dan Laboratorium Biokimia Fakultas Biologi serta 

Laboratorium Pusat Penelitian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada.  

Sampel dalam penelitian ini adalah anak jalanan  berusia 17-25 tahun dan 

pekerja jalanan-tukang becak berusia 35-60 tahun. Syarat bagi sampel yang akan 

diambil yaitu tidak sedang sakit, tidak memiliki kelainan fisik, tidak dalam pengaruh 

obat-obatan, serta memiliki Indeks Massa Tubuh (IMT) normal 18,5-25. Setelah 

pengisian Informed Consent, dilakukan pengambilan sampel darah oleh tenaga medis 

dan diawasi langsung oleh peneliti 

Untuk pengukuran kadar Pb dalam darah, proses preparasi sampel darah 

dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Biologi UGM dengan metode wet 

diggestion. Pengukuran kadar Pb dilakukan di laboratorium Pusat Penelitian Terpadu 

(LPPT) UGM dengan metode spektrofotometer serapan atom (SSA). Pengukuran kadar 

Hb dengan metode Sianmethemoglobin. Metode ini dilakukan dengan mencampurkan 

10 µl sampel darah ke dalam 2,5 ml larutan drabkin. Campuran tersebut diukur 

absorbansinya dengan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 600 nm. 

Absorbansi yang diperoleh selanjutnya dikalikan dengan faktor Hb untuk memperoleh 

hasil kadar Hb. 

Penghitungan jumlah eritrosit dilakukan dengan cara sampel darah dilarutkan 

dengan larutan hayem dan dihitung dengan bilik hitung Neubauer. Jumlah eritrosit 

dihitung dengan rumus: (E/80) x 4000 x 100 = 5000 L. Pengukuran nilai hematokrit 

diperoleh melalui persentase perbandingan panjang lapisan korpuskula dan plasma 

darah yang terbentuk setelah disentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 1500 rpm. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan angket yang dibagikan, diperoleh informasi bahwa sebanyak 54% 

anak jalanan baru hidup di jalan kurang dari satu tahun, 33% telah hidup di jalanan 

selama lebih dari 5 tahun dan 13% sisanya hidup di jalan 1-5 tahun. Lama aktivitas 

harian anak jalanan juga berbeda-beda yakni sebanyak 54% anak jalanan hanya 

beraktivitas kurang dari 6 jam / hari dan sisanya (46%) beraktivitas di jalanan lebih dari 

6 jam/hari. Dalam beraktivitas anak jalanan tidak menggunakan alat pelindung diri dari 

polutan di udara seperti masker atau lainnya. Jumlah anak jalanan yang memiliki 

perilaku merokok diketahui sebanyak 75% dan hanya 25% tidak merokok (Gambar 1). 
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Gambar 1. Hasil survey terhadap perilaku sehat anak jalanan. 

 
Untuk mempelajari dampak akumulasi Pb dalam darah, maka dilakukan 

pengukuran profil darah dengan hasil disajikan pada Gambar 2.  Berdasarkan hasil 

analisis profil darah diketahui bahwa jumlah eritrosit yang paling tinggi hingga yang 

paling rendah secara berurutan terdapat pada sampel dari Kentungan, Kotabaru dan 

Bumijo. Jumlah eritrosit secara umum berbanding lurus dengan kadar Hb. Namun, pada 

penelitian ini kadar Hb sampel Bumijo dan Kotabaru tidak berbanding lurus dengan 

jumlah eritrosit. Pengukuran nilai hematokrit cenderung sesuai dengan hasil 

pengukuran jumlah eritrosit karena urutan kadar Hb dari yang paling tinggi hingga 

rendah sesuai dengan pengukuran jumlah eritrosit.  

Hasil analisis kadar Pb dalam darah anak jalanan dan tukang becak 

menunjukkan terdapat lima anak jalanan dan satu tukang becak dengan akumulasi Pb 

dalam darahnya (Gambar 2). Akumulasi tersebut melebihi ambang batas aman yang 

ditetapkan oleh Centre For Disease Control and Prevention (CDC) yakni 0,001 ppm. 

Selain sampel yang telah disebutkan, semua anak jalanan dan tukang becak tersebut 

tidak mengandung Pb yang terakumulasi dalam darah. 
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Gambar 2. Hasil pengukuran jumlah eritrosit (1), kadar hemoglobin (2) dan nilai 
hematokrit (3). 

 
Emisi gas buang kendaraan bermotor mengandung berbagai senyawa toksik, 

salah satunya adalah Pb yang merupakan logam berat dan apabila masuk ke dalam 

tubuh akan sulit diekskresikan. Metabolisme Pb berjalan lambat sehingga senyawa ini 

akan terakumulasi dalam darah, lemak hingga jaringan keras seperti rambut, tulang, 

dan kuku. Anak  jalanan merupakan orang yang memiliki resiko pencemaran udara 

terhadap Pb akibat paparan emisis gas buang kendaraan bermotor saat beraktivitas di 

jalanan. Oleh karena itu perlu adanya langkah penanggulangan dampak negatif 

kemungkinan yang terjadi yaitu dengan pengendalian emisi gas buang kendaraan 

bermotor khususnya senyawa Pb agar tidak mencemari lingkungan dan mengeliminasi 

dampak pada anak jalanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Kadar Pb sampel Kota Baru (kiri) dan Kadar Pb sampel Bumijo (kanan)  

 
Mengacu pada standar yang ditetapkan Centre For Disease Control and 

Prevention (CDC), akumulasi Pb dalam semua sampel tersebut sudah melebihi ambang 

batas aman. Perilaku merokok dan lama kerja di jalan yang semakin lama cenderung 

meningkatkan resiko akumulasi Pb dalam darah. Merokok dapat meningkatkan ruang 

mati antomis dan fisiologis pada alveolus sehingga Pb yang masuk dalam tubuh melalui 
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sistem pernafasan tidak akan di metabolisme oleh tubuh dan akan diakumulasikan 

dalam jaringan. Resiko akumulasi Pb akan meningkat seiring meningkatnya lama 

aktivitas di jalan karena intensitas paparan Pb yang lebih sering.  

 
Tabel 1. Data Perilaku hidup sampel dengan akumulasi Timbal (Pb) dalam darahnya 

Perilaku Hidup 
KODE SAMPEL 

K3 KB 12 KB8 KB5 KB4 KB1 

Usia  29 25 19 30 22 25 
Merokok  Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
Pemakaian masker Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
Lama di jalan ˃  6 ˃ 6 ˃ 6 ˂ 6 ˃ 6 ˃ 6 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, mayoritas anak jalanan memiliki jumlah 

eritrosit, kadar Hb dan hematokrit yang relatif normal sehingga adanya akumulasi Pb 

dalam darah yang terdeteksi melebihi ambang batas aman belum memperlihatkan 

adanya gangguan kesehatan bagi anak jalanan. Hal ini sama seperti penelitian yang 

dilakukan Suhartono et al. (2002) yang juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara kadar timbal dalam darah dengan kadar hemoglobin. Menurut kriteria WHO 

menyatakan bahwa kadar timbal darah yang dapat menyebabkan anemia klinis yaitu 

sebesar 70 μg/dL, sedangkan menurut US Department of Health and Human Services 

dalam ATSDR (2003) kadar timbal darah mencapai 50 μg/dL menyebabkan gangguan 

terhadap sintesis hemoglobin. Lokasi tempat tinggal dan beraktivitas anak jalanan 

sangat mempengaruhi tingkat akumulasi Pb dalam darah. Kadar Pb udara pada lokasi 

pengambilan sampel Kotabaru dapat tereduksi dengan kehadiran pepohonan yang 

cukup rindang di daerah Kotabaru. Kehadiran vegetasi semacam itu akan “menyaring” 

udara sehingga Pb akan terakumulasi dalam daun-daun pepohonan.  

 Dalam penelitian ini akumulasi Pb dijumpai pada orang yang merokok (Tabel 1). 

Anak jalanan dengan akumulasi Pb dalam darahnya relatif jarang mengkonsumsi 

vitamin C. Konsumsi vitamin C yang cukup dapat mengurangi resiko akumulasi Pb 

dalam darah karena dapat meningkatkan solubilitas Pb sehingga lebih mudah di 

ekskresi. Namun penyerapan vitamin C oleh tubuh sangat dipengaruhi oleh asupan zat 

besi dalam tubuh. Masalah perekonomian yang dihadapi anak jalanan menyebabkan 

konsumsi sayur dan buah yang banyak mengandung vitamin dan zat besi sangat jarang 

terpenuhi.  

 Keterbatasan ekonomi ini pula yang menyebabkan mereka lebih cenderung 

menggunakan uang mereka untuk membeli rokok daripada untuk membeli makanan 

bergizi terlebih alat pelindung diri seperti masker. Permasalahan tersebut muncul tidak 

hanya karena keterbatasan ekonomi tetapi juga karena minimnya pengetahuan mereka 

terhadap dampak kesehatan yang timbul sebagai akibat terpapar emisi gas buang 

kendaraan bermotor secara intensif.  
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Lama waktu hidup dan lama aktivitas harian di jalan juga merupakan faktor kunci 

dalam peningkatan resiko akumulasi Pb dalam darah. Berdasarkan penelitian ini secara 

umum lama hidup dan aktivitas harian di jalan cenderung berpengaruh terhadap 

akumulasi Pb dalam darah. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurjazuli (2003), pada 

operator SPBU di Samarinda yang membuktikan bahwa lama kerja merupakan faktor 

yang dominan terhadap tingginya kadar timbal dalam darah.  

 
SIMPULAN 

Terdapat 20% sampel anak jalanan dan 10% sampel pekerja jalanan yang 

mengandung Pb dalam darahnya. Kadar Pb yang terdeteksi dalam darah seluruhnya 

melebihi ambang batas aman. Secara umum perilaku merokok dan lama aktivitas 

harian di jalan cenderung berpengaruh terhadap tingkat akumulasi Pb dalam darah.  
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ABSTRAK 
 

Environmental service learning mendorong peserta mengaplikasikan pengetahuan yang 
diperoleh di kelas ke isu lingkungan yang nyata melalui partisipasi aktif dalam kegiatan yang 
terorganisasi yang dilakukan di kampus dan di lahan pertanian di dusun Gintungan, Jawa 
Tengah. Peserta belajar tujuan-tujuan service learning dan merefleksikan apa yang mereka 
pelajari melalui pengalaman di lapangan. Untuk mencapai tujuan ini, peserta menerima 
pembekalan, melakukan live-in, refleksi dan mempresentasikan hasil aktivitas mereka secara 
keseluruhan. Setelah mengikuti kegiatan, peserta service learning menyatakan bahwa mereka 
berkontribusi langsung melalui service learning tersebut dan petani menerima mereka. Dengan 
berpartisipasi dalam proyek environmental service learning, peserta sedang melakukan 
perubahan yang baik bagi masa depan mereka dan masa depan bumi ini. Peserta mendapatkan 
kecakapan yang baru dengan bekerja langsung di masyarakat. Service learning telah 
meningkatkan kecakapan akademik, termasuk komunikasi, kerja kelompok, berpikir kritis, 
membangun rasa percaya diri, dan berkembangnya rasa tanggung jawab dalam membuat 
keputusan. 
 
Kata kunci: environmental service learning, isu lingkungan pendidikan lingkungan, pertanian.  

 

ABSTRACT 
 

Environmental service learning encourages student to apply knowledge to above real-
world environmental issue through active participation in considerately organized service 
conducted in Satya Wacana Christian University and an agricultural area Gintungan, Central 
Java. Prior to service learning activities (i.e. live in, reflection and mini workshop), participants 
received program briefing on related subjects. At the end of the program, service learning 
participants stated that they contributed something meaningful through this service learning and 
the farmers welcomed them with open arms. By participating service learning project, 
participants are making a difference in their future and the future of this planet. Service learning 
enhanced students’ valuable academic skills, including communication, team-building, and 
critical thinking, builds their self-esteem, and develops their sense of responsibility for decision 
making. 
 
Keywords: agriculture, environmental education, environmental issue, environmental service 
learning. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan lingkungan hidup menghadapi tantangan dalam meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari masyarakat, 

yang mencakup manusia dan alam serta mengenali tanggung jawab sosialnya tidak 

hanya terhadap sesama, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam isu-isu lingkungan. 

Banyak peneliti menunjukkan bahwa program pendidikan konvensional tidak lagi efektif 

oleh karena program ini hanya fokus pada pengetahuan, di mana kognisi atau 

pengetahuan saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan perilaku (Kollmus & 
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Agyeman 2002; Pooley & O‟Connor 2000). Dengan kata lain, pengetahuan tidak 

memberikan kecakapan kepada masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah 

lingkungan (Clifton et al. 1998).  

Studi yang dilakukan oleh Hunter and Brisbin (2000) menunjukkan bahwa 

pembelajaran berdasarkan pengalaman (service experience) merupakan bagian paling 

penting dari pendidikan di universitas. Oleh karena itu, program-program pembelajaran 

dapat difokuskan ulang dengan perhatian pada pendidikan berdasarkan pengalaman 

(experiential education), seperti environmental service learning di mana kecakapan 

(skills) dan pengetahuan masyarakat dipadukan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang isu-isu lingkungan. Environmental service learning 

merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan 

pengabdian kepada masyarakat dengan studi akademik untuk meningkatkan tanggung 

jawab sosial ini dan memperkaya pembelajaran, mengajar tanggungjawab masyarakat, 

serta memberdayakan masyarakat. 

Untuk mendorong peserta mengaplikasikan pengetahuannya di kelas ke isu 

lingkungan dunia nyata melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pelayanan yang 

terprogram, program environmental service learning dilakukan di kampus dan di lahan 

pertanian di dusun Gintungan, Jawa Tengah. Peserta diharapkan belajar tentang 

berbagai tujuan environmental service learning dan merefleksikan secara aktif apa yang 

mereka pelajari melalui pengalaman. 

 
METODE PENELITIAN 

 Kegiatan environmental service learning dilakukan di kampus Universitas Kristen 

Satya Wacana dan di lahan pertanian di dusun Gintungan, Jawa Tengah. Menurut 

monografi desa, nisbah penduduk dusun Gintungan jenis kelamin laki-laki dengan 

perempuan adalah 0,9 dan sebagian besar dari mereka adalah petani dan pekerja 

(89%). Untuk mengoptimalkan hasil panenan hortikultura yang selanjutnya dipasarkan, 

petani di dusun Gintungan menggunakan pestisida, herbisida dan pupuk kandang.  

 Aktivitas service learning terdiri dari pemilihan peserta, persiapan, kegiatan live 

in, refleksi, dan analisis dan evaluasi. Hubungan antara penggunaan pestisida dan 

gejala-gejala sakit yang disebabkan oleh pajanan pestisida yang dialami petani dan 

implikasinya bagi kesehatan petani dan lingkungan dianalisis secara deskriptif.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Environmental service learning dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

bagi mahasiswa menguji dampak praktik pertanian terhadap kesehatan petani 

(manusia) dan lingkungan. Sebelum aktivitas service learning (yaitu live in, refleksi dan 
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mini workshop), seluruh peserta menerima program pembekalan dengan materi-materi 

yang relevan dengan program ini. 

Oleh karena petani di dusun Gintungan belum pernah menjadi mitra dalam 

program service learning sebelumnya, hanya ada dua petani yang bersedia menjadi 

keluarga inang dan menerima peserta service learning di rumah mereka. Meskipun 

demikian, pada akhir program, setelah petani-petani menyadari keuntungan yang 

diperoleh dengan berpartisipasi dalam service learning, beberapa keluarga 

menawarkan diri untuk menjadi keluarga inang untuk program mendatang.  

Memilih komunitas mitra merupakan satu tahap penting dalam pengembangan 

program service learning yang efektif. Meskipun demikian, pengalaman bermitra dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kesiagaan atas potensi masalah 

memungkinkan dicapainya keberhasilan membangun kemitraan. Sebelum aktivitas live 

in, tujuan-tujuan kegiatan dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan 

bermitra telah disampaikan ke petani. 

Setiap empat peserta service learning tinggal di satu keluarga inang agar 

peserta dapat terlibat secara terukur dalam kehidupan petani dengan mengintegrasikan 

proyek pelayanan dan pembelajaran di kelas. Selama peserta tinggal di rumah inang, 

peserta mengeksplorasi lahan pertanian, membantu petani dalam bertani, panen, 

bahkan menjual hasil pertanian di pasar tradisional. Peserta juga membantu petani 

dalam melakukan kegiatan rumah tangga (seperti memasak, membersihkan rumah, dan 

menjaga anak). 

Setelah peserta menyelesaikan pelayanan, peserta service learning 

merefleksikan hal-hal yang mereka pelajari dan bagaimana layanan mereka berkaitan 

dengan isu-isu besar, yaitu pengaruh pestisida terhadap kesehatan petani dan 

lingkungan, dan menarik hubungan antara aspek sosial dan personal dari proyek 

dengan kurikulum akademik. Dalam sesi ini, peserta menyampaikan kenyataan, ide dan 

pengalaman untuk membuat pengertian dan pengetahuan baru. Refleksi telah 

mengembangkan kepribadian melalui peningkatan kepekaan peserta, pemahaman atas 

masyarakat, dan kepekaan mereka atas kapasitas mereka. 

Selanjutnya, peserta mendiskusikan hasil aktivitas program service learning. 

Peserta service learning menyatakan bahwa mereka berkontribusi penting melalui 

service learning ini dan petani menerima mereka dengan tangan terbuka. Dengan 

berpartisipasi dalam proyek environmental service learning, peserta membuat masa 

depan mereka dan masa depan bumi ini menjadi berbeda. Peserta mendapatkan 

kecakapan baru dengan bekerja langsung di masyarakat. Service learning juga 

meningkatkan kemampuan akademik peserta, seperti kemampuan berkomunikasi, 
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membangun kelompok, berpikir kritis, membangun percaya diri, serta kepekaan 

bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Kusmawan et al. (2009) 

membandingkan model pembelajaran tradisional dengan model pembelajaran aktif atau 

pembelajaran berdasarkan pengalaman (experiential learning) dan mendapatkan 

bahwa peserta pembelajaran berdasarkan pengalaman memberikan prioritas yang lebih 

besar untuk proteksi lingkungan dibandingkan dengan peserta yang tidak pengalaman. 

Bukti menunjukkan bahwa peserta pembelajaran pelayanan (service learners) telah 

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang dilayani (Billig & Conrad 1997). 

Lebih lanjut King (2004)  menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman ini memberikan 

tantangan bagi peserta atas apa yang mereka pahami sebelumnya karena mereka 

dikonfrontasikan dengan berbagai macam perspektif. 

 
SIMPULAN 

Dengan berpartisipasi dalam proyek environmental service learning, peserta 

mendapatkan kecakapan baru dengan bekerja langsung di masyarakat. Service 

learning juga dapat meningkatkan kemampuan akademik peserta, seperti kemampuan 

berkomunikasi, membangun kelompok, berpikir kritis, membangun percaya diri, serta 

kepekaan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Dengan demikian, 

environmental service learning dapat membuat masa depan peserta program dan bumi 

ini menjadi lebih baik. 

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada mahasiswa matakuliah Ekotoksikologi 

dan Analisis Risiko 2012 yang telah menjadi peserta dalam kegiatan environmental 

service learning di dusun Gintungan, Jawa Tengah. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Billig SH & Conrad J. 1997. Annual report: K-12 service learning and educational reform 
in new hamspire. Denver: RMC Research Corporation. 

 
Clifton L, Mauney T, Falkner R. 1998. Take a Class Outdoors. A guidebook for 

environmental service learning. Linking learning with life. Clemson SC: National 
Dropout Prevention Center. 

 
Hunter S & Brisbin RA Jr.  2000. The impact of service learning on democratic and civil 

values. Political Sci Politics 33: 623-626. 
 
King JT.  2004.  Service learning as a site for critical pedagogy: A case of collaboration, 

caring, and defamiliarization across borders. J Exper Edu 26: 121-137. 
 



ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 
 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 47  
 

Kollmus A & Agyeman  J.  2002.  Mind the gap: Why do people act environmentally and 
what are the barriers to pro-environmental behaviour? Environ Edu Res 8: 240-
260. 

 
Pooley JAM & O‟Connor M.  2000.  Environmental education and attitudes: Emotions 

and beliefs are what is needed. Environ Behav 32: 711-723. 



ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 
 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 48  
 

IDENTIFIKASI CYANOBACTERIA DI SITU CIKEDAL PANDEGLANG BANTEN 
 

Siti Gia Syauqiyah Fitri1, Julianti Devi Ariesca 
1Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
1e-mail: syauqiyahfitri@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 

Cyanobacteria, yang dikenal juga sebagai alga hijau-biru, adalah kelompok bakteri 
fotoautotrofik oksigenik yang memiliki peranan penting dalam ekosistem dan siklus unsur hara. 
Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi Cyanobacteria telah dilakukan di Situ Cikedal 
Pandeglang Banten pada Juli hingga Agustus 2010. Sampel diambil menggunakan teknik 
purposive sampling di enam stasiun A, B, C, D, E, dan F, yang ditentukan berdasarkan 
karakteristik  danau/situ. Parameter lingkungan yang diukur di antaranya, suhu, pH, penetrasi 
cahaya, arus air, kedalaman, serta kadar nitrat dan fosfat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perairan Situ Cikedal memiliki kisaran suhu 28º-30ºC, pH 6-6.5 (asam), kandungan fosfat 
berkisar antara 0,026-0,031 mg/l, dan nitrat sebesar 0,991- 1,380 mg/l. Berdasarkan karakteristik 
tersebut perairan Situ Cikedal termasuk ke dalam perairan oligotrofik hingga mesotrofik, dengan 
tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Pada perairan Situ Cikedal ditemukan tiga ordo 
Cyanobacteria, yakni Chroococales, Nostocales, dan Oscillatoriales, yang terdiri atas empat 
genus, yaitu Merismopedia, Anabaena, Oscillatoria, dan Spirulina. Oscillatoria merupakan satu-
satunya genus yang ditemukan di semua stasiun pengambilan sampel. Stasiun A yang memiliki 
kandungan nitrat paling tinggi dibandingkan stasiun lainnya, merupakan area yang paling banyak 
ditemukan jenis Cyanobacterianya. 
 
Kata kunci: Cyanobacteria, identifikasi, Situ Cikedal. 

 

ABSTRACT 
 

Cyanobacteria, also known as blue-green algae, are group of oxygenic photoautotrophic 
bacteria that play an important role in ecosystems and cycling of nutrient elements. A study 
aimed to identify cyanobacteria was carried out in Cikedal Pond of Pandeglang Banten in July to 
August 2010. Samples were taken by purposive sampling at six stations A, B, C, D, E, F, which 
are chosen based on the characteristic of the pond. Physico-chemical characteristics of the 
environment, such as temperature, pH, light, stream of water, depth of water, nitrate and 
phosphate were also measured. The result showed that Cikedal Pond has characteristics of 
temperature 28º-30ºC, pH 6-6.5 (acid), phosphate 0,026-0,031 mg/l, and nitrate 0,991-1,380 
mg/l. Its characteristics makes the Cikedal Pond categorized as oligotrophic to mesotrophic, 
which has high level of nutrients. There were three order of Cyanobacteria found in Cikedal 
Pond, Chroococales, Nostocales, and Oscillatoriales, which consists of four genus, 
Merismopedia, Anabaena, Oscillatoria, and Spirulina. Oscillatoria is the only genus which was 
found in all sampling stations. Station A which has the highest level of nitrate, was the most 
diverse site in Cikedal Pond.  
 
Keywords: Cikedal pond, Cyanobacteria, identification. 

 

PENDAHULUAN 
 

Cyanobacteria atau dikenal sebagai alga hijau biru adalah kelompok bakteri 

Gram-negatif non-motil yang memiliki pigmen klorofil a, fikobilin biru dan merah, serta 

karotenoid dan merupakan komponen penting pikoplankton di berbagai habitat 

(Barsanti & Gualtieri 2006). Keberadaan Cyanobacteria di alam sangat penting, 

terutama dalam keberlangsungan siklus karbon. Cyanobacteria mampu berfotosintesis 

dan menghasilkan O2 sebagai produk sampingnya, melibatkan fotosistem, PS I dan II 
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(seperti halnya pada tumbuhan). Dalam sebuah ekosistem, cyanobacteria memegang 

peranan penting dalam penyediaan unsur/zat hara (Mur et al. 1999). Selain tersebar 

luas dan melimpah di banyak hábitat laut, Cyanobacteria juga  tumbuh subur di perairan 

payau dan tawar, di sumber mata air dingin dan air panas (hingga 70˚C), serta di 

berbagai lingkungan ekstrim yang mikroalga lain tidak dapat bertahan hidup (Scanlan 

2001).  

Secara struktural, morfologi cyanobacteria beragam, mulai dari uniselular 

berbentuk cocoid, filamen bercabang atau tak bercabang, hingga membentuk agregat 

koloni tak beraturan (Barsanti & Gualtieri 2006). Koloni bakteri ini dapat menempel atau 

melekat kuat pada substrat, sehingga terbentuk lapisan gelatin yang konsistensi dan 

ketebalannya beragam. Beberapa jenis Cyanobacteria dapat membentuk struktur sel 

khusus seperti heterosista (untuk fiksasi nitrogen) dan akinet (untuk pertahanan sel 

dalam kondisi lingkungan ekstrim) (Thajuddin & Subramanian 2005). Cyanobacteria 

membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, air sebagai sumber elektron dan CO2 

sebagai sumber karbon. Banyak spesies bakteri ini juga mampu menambat N2 dari 

atmosfer dan menjadikannya sebagai sumber nitrogen, terutama bila persediaan 

nitrogen terlarut tak tersedia atau terbatas (Stal 2007). 

Pada habitat air tawar, terutama di perairan yang kaya nutrisi (mengalami 

eutrofikasi), Cyanobacteria seringkali menjadi penyebab utama terjadinya ledakan 

populasi (bloom) alga. Genus Microcystis, Anabaena, Cylindrospermopsis dan 

Aphanizomenon adalah kelompok Cyanobacteria pembentuk bloom yang umum 

ditemukan di habitat air tawar di Yunani (Kormas et al. 2011) dan di daerah barat-

tengah Portugis (Galhano et al. 2011). Sebagian dari galur bakteri tersebut berpotensi 

menghasilkan toksin yang beresiko bagi kesehatan manusia dan hewan, bahkan dapat 

menyebabkan kematian (Fathalli et al. 2011). Di sisi lain, banyak spesies Cyanobacteria 

yang memiliki manfaat positif, di antaranya sebagai pakan, suplemen makanan, bahan 

aktif kosmetika, dan penghasil senyawa organik yang bermanfaat bagi kesehatan 

manusia (Panji et al. 2009; Hongsthong & Bunnag 2009).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis Cyanobacteria yang terdapat 

di Situ Cikedal. Situ Cikedal adalah danau buatan Belanda pada tahun 1935 yang 

terletak di antara Desa Dahu dan Babakan Lor, Kecamatan Cikedal, Kabupaten 

Pandeglang. Situ Cikedal merupakan perairan tawar dengan luas 22.14 Ha dan 

kedalaman ± 12 m (BPS, 2009). Masyarakat sekitar mempergunakan perairan ini untuk 

kehidupan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, budidaya ikan, pengairan sawah dan 

juga pernah dijadikan sebagai tempat wisata. Penelitian ini perlu dilakukan sebagai 

langkah awal kajian potensi positif yang dapat dimanfaatkan maupun resiko negatif 
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yang mungkin ditimbulkan oleh komunitas Cyanobacteria yang ada di perairan Situ 

Cikedal. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian dilakukan di Situ Cikedal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang 

pada bulan Juli hingga Agustus 2010. Lokasi pengambilan sampel ditentukan secara 

purposive sampling, berdasarkan karakteristik danau, yaitu enam stasiun A, B, C, D, E, 

dan F. Stasiun A merupakan saluran air masuk di Desa Dahu, stasiun B adalah bagian 

situ yang merupakan persimpangan tempat bertemunya air dari stasiun E dan F, stasiun 

C adalah saluran air keluar di Desa Babakan Lor, stasiun D adalah bagian situ yang 

dekat dengan jalan raya, stasiun E terletak di antara stasiun B dan D, sedangkan 

stasiun F terletak di antara stasiun A dan B.  Jarak antara stasiun A-B (900 m), B-C 

(400 m) dan B-D (1100 m) (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Denah lokasi enam stasiun pengambilan sampel (skala peta 1:10.000) 

 
Parameter lingkungan yang diukur di antaranya, suhu, pH, kecerahan air 

(penetrasi cahaya), arus air, kedalaman, serta kadar nitrat dan fosfat. Pengukuran 

seluruh parameter ini dilakukan langsung di lapangan, kecuali kadar nitrat dan fosfat 

dilakukan di laboratorium menggunakan spektrofotometer. 

Pengambilan sampel dilakukan sebanyak dua kali ulangan. Pada setiap stasiun 

diambil sebanyak tiga sampel, yaitu dua sampel di pinggir dan satu sampel di tengah. 

Sampel air yang mengandung Cyanobacteria dibawa dan diidentifikasi di Laboratorium 

Taksonomi Nonvaskuler  FMIPA UI. Sampel Cyanobacteria diidentifikasi berdasarkan 

karakteristik morfologinya menggunakan mikroskop cahaya. Pengelompokan taksonomi 

Cyanobacteria ditentukan dengan merujuk pada buku identifikasi, antara lain Pantecost 

(1984), Mizuno (1990), John et al. (2002), dan Lee (2008).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada penelitian Cyanobacteria di perairan Situ Cikedal ditemukan tiga ordo 

Cyanobacteria, yakni Chroococales, Nostocales, dan Oscillatoriales, yang terdiri atas 

empat genus: Anabaena, Merismopedia, Oscillatoria, dan Spirulina. Identifikasi 

Cyanobacteria pada sampel air situ dilakukan menggunakan mikroskop cahaya dengan 

perbesaran 10 x 10 dan 10 x 40, sehingga taksonominya hanya bisa ditentukan hingga 

tingkat genus. Semestinya identifikasi juga dilakukan secara kimiawi dan molekuler agar 

pengelompokkan (penentuan taksonomi) Cyanobacteria yang ditemukan di Situ Cikedal 

ini dapat dilakukan hingga tingkat spesies. 

Cyanobacteria yang ditemukan di Situ Cikedal diklasifikasikan berdasarkan ciri 

morfologi ke dalam tiga ordo, yakni Chroococales, Nostocales, dan Oscillatoriales, 

sesuai dengan pembagian kelompok pada sistematika Bergey’s Manual. Chroococcales 

merupakan organisme uniseluler, yang hidup bebas (soliter) atau berkoloni. Noctocales 

adalah kelompok Cyanobacteria berfilamen, dengan diferensiasi sel membentuk akinet 

dan heterocyst, sedangkan Oscillatoriales berfilamen, tanpa diferensiasi sel (Knoll 

2008). 

Di Situ Cikedal, Oscillatoria merupakan satu-satunya genus yang ditemukan di 

seluruh stasiun pengambilan sampel, sedangkan kelompok bakteri lainnya tersebar tak 

merata di beberapa stasiun (Tabel 1). Hal ini berarti Oscillatoria merupakan genus yang 

paling kosmopolit di antara Cyanobacteria planktonik lainnya.  Menurut Prescott et al. 

(1996), Oscillatoria termasuk organisme yang resistan (tahan) terhadap polutan dan 

merupakan karakteristik perairan tawar dengan kandungan nutrien tinggi, sehingga 

sering digunakan sebagai indikator pencemaran air. Penelitian yang dilakukan Prihantini 

et al. (2008) juga melaporkan Oscillatoria dan Merismopedia sebagai Cyanobacteria 

planktonik yang banyak ditemukan di beberapa situ/danau di kawasan Jakarta-Depok-

Bogor, yakni Danau Sunter 2 Jakarta Utara, Situ Babakan Jakarta Selatan, Situ Ulin-

Salam dan Agathis di kampus UI Depok, dan Danau Lido Bogor.  

Sel-sel  Merismopedia berbentuk bulat atau elips dan memiliki panjang 3-6 μm 

dan lebar 4,5 μm.  Sel tersebut umumnya ditemukan dalam bentuk colonial- coenobic, 

yaitu koloni dengan bentuk organisasi sel yang teratur (John et al. 2002). Pengamatan 

mikroskopik memperlihatkan koloni Merismopedia berbentuk persegi atau persegi 

panjang, terdiri dari selapis sel berwarna hijau biru pucat, tersusun rapat dalam barisan 

dan diselimuti oleh matriks berlendir.  
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Tabel 1. Jenis Cyanobacteria yang ditemukan pada setiap stasiun 

Ordo Famili Genus 
Stasiun 

A B C D E F 

Chroococales Chroococaceae Merismopedia √    √ √ 
Nostocales Nostocaceae Anabaena √ √   √  
Oscillatoriales Oscillatoriaceae Oscillatoria √ √ √ √ √ √ 

Spirulina √  √ √   

 
Sel-sel Anabaena sp. berbentuk seperti manik-manik yang tersusun dalam 

filamen yang lurus, bengkok, atau hampir menggulung. Anabaena memiliki sel khusus 

heterocyst, yaitu sel yang berukuran lebih besar dari sel biasa yang berperan dalam 

penambatan nitrogen dari udara, sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman dan 

seringkali bersimbiosis dengan pakis haji (Cycas rumphii) dan paku air (Azolla pinnata) 

(Tjitrosoepomo 2005). Pada perairan tawar yang mengalami eutrofikasi (pengayaan 

nutrien), Anabaena seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya ledakan populasi 

(blooming) (Kormas et al. 2011; Galhano et al. 2011). Karena kemampuannya 

menambat nitrogen dari atmosfer, Cyanobacteria ordo Noctocales, termasuk Anabaena 

dan Nostoc, juga berkontribusi pada fertilitas area pertanian (persawahan) (Galhano et 

al. 2011).  

Spirulina merupakan satu-satunya Cyanobacteria yang secara komersial 

dibudidayakan untuk dijadikan pakan, suplemen makanan, dan bahan aktif kosmetika 

(Panji et al. 2009; Hongsthong & Bunnag 2009). Organisme ini sangat bermanfaat bagi 

manusia. Selain memiliki kandungan protein yang tinggi, Spirulina juga mengandung 

berbagai senyawa kimia bernilai tinggi, seperti γ-linolitic acid (GLA), fikosianin,             

β-karoten, dan polisakarida yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan manusia 

(Hongsthong & Bunnag 2009). Ciri khas Spirullina adalah sering melakukan pergerakan 

meluncur dengan cepat, baik searah jarum jam maupun berlawanan. Kelompok bakteri 

ini juga memiliki trikom berbentuk silindris yang berpilin teratur seperti skrup (spiral), 

berwarna hijau zaitun dan ditemukan dalam bentuk soliter (Wehr & Sheath 2003). 

Suatu perairan danau/situ air tawar dapat terbagi atas beberapa area yang 

memiliki karakteristik fisik dan kimiawi berbeda sehingga berpengaruh terhadap variasi 

mikroalga, termasuk Cyanobacteria yang hidup di dalamnya (Wehr & Sheath 2003). 

Berdasarkan pengukuran parameter lingkungan di enam stasiun, perairan Situ Cikedal 

memiliki suhu berkisar antara 28-30 ºC, tingkat keasaman (pH) asam (6-6.5), dengan 

kadar fosfat sedang (0,026-0,031 mg/l) dan kandungan nitrat sebesar 0,991-1,380 mg/l 

(Tabel 2). Perairan dengan kisaran kandungan nitrat tersebut, menurut Vollenweider 

dalam Marlina (2002), tergolong ke dalam perairan oligotrofik sampai mesotrofik, 

dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang.  
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Tabel 2. Kondisi lingkungan perairan Situ Cikedal 

No Parameter 
Stasiun 

A B C D E F 

1. Suhu (ºC) 28 29.5 29 30 30 29 
2. Kecerahan (m) 0.5 2 2 2 2 2 
3. pH 6.5 6.5 6 6 6 6 
4. Kuat arus (m/s) 0.22 0.011 0.02 0.024 0.017 0.015 
5. Kadar Nitrat (mg/L) 1.380 0.992 0.991 1.004 1.016 1.002 
6. Kadar Fosfat (mg/L) 0.028 0.031 0.028 0.031 0.026 0.027 
7. Kedalaman (m) 1 6.8 2.5 2.2 6 4 

 

Stasiun A (saluran masuk) merupakan area Situ Cikedal yang paling kompleks 

komunitas cyanobacterianya diantara stasiun lainnya, ditunjukkan dari keberadaan 

seluruh genus yang ditemukan (Tabel 1). Kondisi ini didukung oleh tingginya kandungan 

nitrat di stasiun A, yaitu sebesar 1,380 mg/l (Tabel 2), sehingga kebutuhan nutrien bagi 

semua komunitas bakteri di dalamnya dapat terpenuhi. Kandungan nitrat yang tinggi ini 

diduga berasal dari proses pelepasan nutrien dari ranting-ranting pohon yang banyak 

terendam dan membusuk di sekitar stasiun. Di samping itu, kedalaman air pada stasiun 

A merupakan yang paling dangkal diantara stasiun lainnya, yaitu hanya 1 m sehingga 

ada kemungkinan nutrien-nutrien maupun partikel-partikel lumpur yang mengendap di 

dasar perairan terangkat ke badan air akibat kuatnya arus air, yakni sebesar 0,22 m/s. 

Arus air yang kuat juga menyebabkan kondisi perairan di stasiun A terlihat keruh dan 

memiliki kecerahan paling rendah, yaitu hanya 0,5 m (Tabel 2). 

Sementara itu, secara umum kondisi perairan di stasiun B, C, D, E dan F tidak 

jauh berbeda (Tabel 2). Ini terlihat dari jumlah jenis Cyanobacteria yang ditemukan di 

masing-masing stasiun tersebut (Tabel 1). Pada stasiun E, jenis Cyanobacteria yang 

ditemukan lebih banyak dari stasiun B, C, D, dan F karena kandungan nitrat di stasiun 

ini relatif lebih tinggi. Sementara itu, rendahnya jumlah jenis Cyanobacteria yang 

ditemukan di stasiun B, kemungkinan karena adanya keramba budidaya ikan sehingga 

menyebabkan plankton di sekitarnya dikonsumsi secara alamiah oleh ikan tersebut. 

Adapun variasi jenis Cyanobacteria yang ditemukan di setiap stasiun disebabkan 

karena faktor fisika-kimiawi lain, seperti mikronutrien yang mungkin berbeda pada setiap 

stasiun.  

 
SIMPULAN 

 
Pada perairan tawar Situ Cikedal ditemukan tiga ordo Cyanobacteria, yakni 

Chroococales, Nostocales, dan Oscillatoriales, yang terdiri atas empat genus: 

Anabaena, Merismopedia, Oscillatoria, dan Spirulina. Keberadaan jenis Cyanobacteria 

pada suatu perairan dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimiawi lingkungan, seperti suhu, 

cahaya, pH, dan ketersediaan nutrisi. Agar dapat menentukan taksonomi suatu 
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Cyanobacteria hingga tingkat spesies, selain pengamatan secara morfologi dan ekologi, 

juga diperlukan identifikasi secara kimiawi dan molekular. 
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ABSTRAK 

Laju pertumbuhan intrinsik dari peningkatan alami populasi Sitophilus zeamays Motsch 
adalah parameter untuk mengukur pertumbuhan populasi S. zeamays. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengukur pertumbuhan S. zeamays pada biji jagung dengan perbedaan kandungan air 
sehingga dapat diketahui hubungan antara kandungan air yang tepat untuk pertumbuhan          
S. zeamays dengan tingkat kerusakan dari jagung simpanan. Penelitian ini dirancang dengan  
Completely Randomized Design dengan tiga perlakuan dan empat pengulangan yang mana 
sebagai perlakuan adalah bii jagung dengan kandungan air sebesar 10%, 12,5%, dan 15%. 
Setiap unit pengamatan terdiri dari S. zeamays sebanyak 25 larva. Pengamatan dilakukan pada 
siklus hidup, tingkat kematian, dan daya tetas telur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
populasi S. zeamays pada jagung simpanan dengan kandungan air 12,5% tumbuh lebih cepat 
daripada jagung simpanan dengan kandungan air 10% dan 15%. Ini dilihat dari laju intrinsik dari 
pertumbuhan alami sebesar 0,068 pada jagung simpanan dengan kandungan air sebesar 12% , 
sebesar 0,044 pada kandungan air sebesar 10% dan 0,051 pada kandungan air sebesar 15%. 
Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa jagung dengan kandungan air 12% sangat 
berpotensi terserang hama S. zeamays. 
 
Kata kunci: kandungan air, pertumbuhan intrinsik, Sitophilus zeamays Motsch. 

 

ABSTRACT 
 

The intrinsic rate of natural which is increasing Sitophilus zeamays Motsch population is a 
parameter to asses the growth of  S. zeamays population. This research aimed at assessing the 
growth of S. zeamays population in corn seeds with different water contents so that the 
appropriate water content for its growth in the relation with the damage level of stored corn seeds 
is known. This research was arranged in completely randomized design with 3 treatments and 4 
replications, in which as treatment were corn seeds with water contents of 10%, 12,5% and 15%. 
Every observation unit was S. zeamays population consisting of 25 larva. Observed variables 
include the living cycle, mortality and  egg hatchability. The result showed that S. zeamays 
population in stored corn with water content of 12,5% grows more rapidly than those in stored 
corn with water contents of 10% and 15%. Its intrinsic rate of natural increase namely 0,068 in 
the stored corn with water content of 12,5% and 0,444 in that with water content of 10% and 
0,051 in that with water content of 15%. This study concluded that  corn with water content of 
12,5% is very potential to attack of  Sitophylus zeamays pest. 
 
Keywords: intrinsic rate, Sitophylus zeamays Motsch, water content.   

 

PENDAHULUAN 
 

 Di Indonesia jagung merupakan bahan makanan pokok kedua setelah beras. 

Salah satu masalah yang sangat penting dalam penyimpanan jagung yaitu adanya 

kandungan air yang kurang optimal, sehingga menyebabkan populasi hama gudang 

Sitophilus zeamays Motsch tumbuh dengan cepat, dan dapat menyebabkan biji jagung 

menjadi berlubang-lubang, sehingga mengurangi kuantitas maupun kualitasnya 

(Mangoendiharjo 1978). 
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 Pertumbuhan populasi S. zeamays sangat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan 

fakor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah sifat bawaan (genetik), yang meliputi 

kemampuan bertahan hidup, laju pertumbuhan intrinsik, kemampuan berimigrasi, 

kemampuan beradaptasi dan kemampuan menggunakan tanaman lain sebagai 

makannannya (Priyanto et al. 1991). Nilai laju pertumbuhan intrinsik ditentukan oleh 

jumlah keturunan, distribusi umur dalam populasi, lama masa reproduksi, nisbah 

kelamin dan perbedaan saat awal reproduksi (Sanjaya 1970). Salah satu faktor 

ekstrinsik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan S. zeamays yaitu kadar air dalam 

pakannya (biji jagung), karena air sangat mutlak untuk kehidupan serangga terutama 

untuk proses-proses biokimia dalam tubuhnya. Kandungan air yang paling efektif untuk 

pertumbuhan, perkembangan dan kesuburan serangga adalah 14% (Setiyono & 

Sudarsono 1978). 

 Untuk mengetahui pertumbuhan populasi S. zeamays dengan parameter laju 

pertumbuhan intrinsik dilakukan dengan cara menganalisis tabel kehidupan serangga 

betina mengenai umur serangga (x), peluang hidup ( ) dan keperidian harian ( ), 

sehingga laju pertumbuhan intrinsik dapat dihitung dengan rumus ∑ / = 1 

(Birch 1948). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan mulai dari pembuatan media biji jagung varietas Arjuna 

dengan kadar air 10%, 12,5%, dan 15% dengan cara dijemur, perbanyakan serangga 

(pembiakan massal) untuk memperoleh umur yang seragam, pemeliharaan kohort dan 

kepedirian (fekunditas) serangga. 

 Perkembangan telur pada masing-masing perlakuan diikuti tiap hari mulai dari 

telur-larva I-larva II-larva III-prapupa-pupa–imago, dicatat dalam suatu tabel kehidupan 

yaitu umur serangga (x), peluang hidup ( ) dan jumlah keturunan betina yang 

dilahirkan per induk betina ( ). Laju pertumbuhan intrinsik dihitung dengan rumus    

  ∑  = 1  (Birch 1948). Atribut populasi lainnya juga dihitung yaitu: 

a. Laju reproduksi bersih ( ) = ∑  

b. Umur satu generasi (T) = ∑  

c. Laju kelahiran (b) =  

Masing-masing perlakuan (kadar 10%, 12,5% dan 15%) dengan 4 kali ulangan. 

Hasil pengamatan (data) dianalisis dengan Anova dan dilakukan pengujian beda 

nyata terkecil (BNT) pada taraf 5% dan 1% (Gomez & Gomez 1995). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa kadar air pada biji jagung yang berbeda, 

ternyata pengaruhnya terhadap pertumbuhan populasi S. zeamays tidak sama. Peluang 

hidup populasi S. zeamays ditampilkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kurva peluang hidup populasi S. zeamays pada jagung simpanan dengan 
kadar air 10%, 12,5% dan 15% (kisaran suhu 25ºC-32ºC; kelembaban 68,1%-86,6%) 
  

Berdasarkan Gambar 1 tampak bahwa S. zeamays (bubuk moncong) pada 

kadar air 12,5% mampu bertahan hidup lebih lama daripada kadar air 10% dan 15%. 

Adanya umur yang lebih lama membuktikan bahwa nampaknya serangga memperoleh 

kemudahan dalam menggerek biji jagung yang tidak terlalu keras, sehingga serangga 

dapat cepat masuk ke dalam biji dan segera memanfaatkan nutrisi pada jagung 

tersebut. Pada kadar 10% umur serangga relatif lebih rendah daripada kadar 12,5%. 

Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh kondisi biji jagung yang relatif lebih keras sehingga 

serangga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menggerek dan masuk ke dalam 

biji jagung. Selain itu, serangga tidak dapat segera memanfaatkan nutrisi yang ada 

karena kandungan airnya terbatas dan butuh waktu beradaptasi. Kandungan air yang 

terbatas ini sangat mempengaruhi proses-proses biokimia dalam tubuhnya sehingga 

menyebabkan umur serangga lebih pendek. Pada kadar air 15% ternyata mempunyai 

kasus yang berbeda dengan kadar air 10%, meskipun umurnya relatif hampir sama 

pendeknya. Pada kadar air 15% meskipun serangga memperoleh kemudahan dalam 

menggerek dan masuk ke dalam biji jagung, serta mampu memanfaatkan nutrisi 

dengan kadar air yang tinggi, namun ternyata pada umur tertentu proses kehidupan dan 

pertumbuhannya memperoleh hambatan dengan tumbuhnya beberapa jamur yang 

diduga menghasilkan aflatoxin, dan juga bakteri. Beberapa mikroba ini ternyata 

menyebabkan perubahan nilai gizi serta menimbulkan bau pada biji jagung sehingga 

serangga kurang menyukai pakannya (biji jagung) atau bahkan ada jenis jamur atau 

bakteri tertentu yang merupakan parasitnya sehingga serangga tersebut mati. 
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Gambar 2. Kurva fekunditas populasi S. zeamays pada jagung simpanan dengan kadar 
air 10%, 12,5%, dan 15% (kisaran suhu 25ºC-32ºC; kelembaban 68,1%-86,6%)  
  

Berdasarkan Gambar 2 nampak bahwa jumlah keturunan betina per hari pada 

kadar air 12,5% sangat tinggi dan hal ini berbeda dengan kadar air 10% dan 15%. 

Berdasarkan kurva fekunditas ini nampak sekali adanya strategi reproduksi yang 

diterapkan oleh serangga dalam menghadapi kondisi kadar air yang berbeda pada 

pakannya. Pada kadar air 15% serangga mampu menggerek dan memanfaatkan 

nutrisinya dengan cepat sehingga dapat tumbuh dan bereproduksi lebih cepat. Dalam 

perjalanan umurnya ternyata pada pakan yang kandungan airnya tinggi tumbuh jamur 

dan bakteri-bakteri yang dapat mengganggu kehidupannya sehingga umurnya pendek. 

Pada kadar air 10%, karena dalam menggerek, memperoleh dan memanfaatkan 

nutrisinya sedikit terlambat, maka pertumbuhan dan proses reproduksinya pun tidak 

secepat kadar air 15%, apalagi dengan kandungan air yang relatif sedikit (rendah) 

sehingga proses kehidupannya, baik pertumbuhan, reproduksi serta umurnya pun tidak 

lama. Pada kadar air 12,5% serangga memperoleh kemudahan dan mampu 

memanfaatkan nutrisi dengan cepat. Oleh karena itu proses pertumbuhan dan 

reproduksinya tidak mengalami hambatan, apalagi didukung dengan umur yang 

panjang sehingga jumlah anaknya juga semakin banyak. Jumlah serangga betina yang 

dihasilkan pada masing-masing perlakuan kadar air tersebut dapat dibuktikan dengan 

hasil analisis laju reproduksi bersihnya ( ).  Pada kadar air 12,5% nilai nya tinggi 

yaitu 71,085 kali per generasi. Pada kadar air 10%  dan 15% nilai nya rendah yaitu 

15,995 dan 16,750 kali per generasi (Tabel 1).  
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Tabel 1. Hasil pengamatan pengaruh kadar air terhadap peubah yang diukur 
 

1. Rata-rata nilai laju reproduksi bersih ) populasi S. zeamays pada jagung simpanan 

 Perlakuan kadar air (%) Rata-rata nilai r 

10 15,995 
a
 

12,5 71,085 
b
 

15 16,750 
a
 

2. Rata-rata umur suatu generasi populasi S. zeamays pada jagung simpanan 

 Perlakuan kadar air (%) Rata-rata nilai r 

10 15,995 
a
 

12,5 71,085 
a
 

15 16,750 
b
 

3. Rata-rata nilai laju pertumbuhan intrinsik (r) populasi S. zeamays  pada jagung simpanan 

 Perlakuan kadar air (%) Rata-rata nilai r 

10 0,044 
a
 

12,5 0,068 
b
 

15 0,051 
a
 

4. Laju kelahiran populasi S. zeamays pada jagung simpanan 

 Perlakuan kadar air (%) Rata-rata nilai r 

10 0,058 
a
 

12,5 0,076 
b
 

15 0,070 
b
 

5. Laju kematian populasi S. zeamays pada jagung simpanan 

 Perlakuan kadar air (%) Rata-rata nilai r 

10 0,014 
a
 

12,5 8,3750E-03 
b
 

15 0,019 
a
 

Keterangan:  angka yang diikuti oleh superskrip huruf yang berbeda pada satu kolom, 
menunjukkan perbedaan nyata menurut uji BNT pada taraf 5%. 

 
Masa reproduksi dan umur dalam satu generasi sangat dipengaruhi oleh 

kandungan airnya, seperti dikemukakan oleh Slansky & Panizzi (1978) bahwa 

reproduksi serangga sangat dipengaruhi oleh nutrisi sejak fase larva sampai dewasa. 

Lebih lanjut Baehaki (1996) menyatakan bahwa besarnya reproduksi akan tinggi 

apabila konsentrasi aminonitrogen (N ) dari pakannya tinggi. Kandungan gizi jagung 

varietas Arjuna tiap gramnya menurut Suprapto (1986) adalah sebagai berikut: protein 

10%, lemak 4%, karbohidrat (yang terdiri atas zat tepung 61%, gula 1,4%, pentosan 

5%, serat kasar 2,3%) dan vitamin 0,4% (vitamin A dan E). Semuanya itu akan nampak 

nyata pengaruhnya apabila didukung oleh kandungan air yang sesuai yaitu 12,5%-14%, 

karena seperti yang diketahui bahwa air sangat mutlak untuk kehidupan serangga. 

 Melihat lamanya massa satu generasi, peluang hidup, laju reproduksi bersih, laju 

kelahiran dan laju kematian (pada Tabel 1), tampak bahwa serangga yang hidup pada 

kadar air 12,5% lebih berhasil hidupnya dibandingkan dengan kadar air 10% dan 15%, 

terbukti dengan nilai laju pertambahan intrinsik (r) yang tinggi yaitu 0,068. Hal ini 

menunjukkan bahwa jagung dengan kadar air 12,5% nampaknya merupakan kondisi 

pakan yang sesuai dengan kehidupannya. Laju pertumbuhan intrinsik merupakan 
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akumulasi dari sejumlah peubah komponen yaitu lamanya perkembangan pradewasa, 

laju bertahan hidup dan reproduksi. 

 Adanya umur yang relatif panjang dengan nilai r yang tinggi pada kadar air 

12,5% membawa dampak yang sangat merugikan karena dapat menyebabkan 

kerusakan yang sangat parah pada jagung simpanan, oleh karena itu dalam 

penyimpanan jagung perlu dihindari kadar air 12,5% atau berkisar 11%-14%. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan mengetahui nilai r pada kadar 

10% yang rendah yaitu 0,044 maka seyogyanya dalam menyimpan jagung adalah pada 

kadar air 10% atau akan lebih baik jika lebih rendah dari kadar air 10%. 

 
SIMPULAN 

 Pertumbuhan populasi Sitophilus.zeamays pada jagung dengan kadar air 12,5% 

ternyata lebih tinggi daripada kadar air 10% atau 15%. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa parameter pertumbuhannya, yaitu nilai laju pertumbuhan intrinsik (r = 0,068), 

laju reproduksi bersih = 71,085 ekor per hari) dan umur satu generasi (T= 63,848 

hari), sehingga jagung dengan kadar air 12,5% ini berpotensi mengalami kerusakan 

khususnya terhadap hama Sitophilus zeamays. Untuk mengetahui dinamika populasi 

Sitophilus zeamays secara menyeluruh perlu dilakukan penelitian pertumbuhan 

populasi S. zeamays di gudang penyimpanan sehingga dapat diketahui faktor-faktor 

yang berperan dalam penekanan dan pertumbuhannya. 
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ABSTRAK 
 

Gunung Ungaran merupakan salah satu daerah kantung biodiversitas yang tersisa di 
Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah Alliance for Zero Extinction (AZE). Di Pulau Jawa 
diketahui terdapat 40 jenis amfibi, salah satunya merupakan jenis endemik Gunung Ungaran 
yaitu Philautus jacobsoni. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komposisi keanekaragaman 
serta persebaran jenis amfibi pada berbagai kondisi habitat di Gunung Ungaran. Penelitian 
dilakukan pada bulan Maret-Mei 2010, pada lima tipe habitat berbeda (sawah, hutan pinus, 
perkebunan kopi, hutan campuran dan hutan primer). Pengambilan data dengan mengunakan 
metode Visual Encounter Survey pada jalur terestrial sepanjang 100 m dan 500 m pada akuatik 
di setiap stasiun pengamatan. Hasil penelitian menemukan 16 jenis amfibi dari enam famili, tiga 
jenis di antaranya (Nyctixalus masrgaritifer, Huia masonii, dan Mycrohila achatina) merupakan 
jenis endemik Jawa dan tergolong kedalam red data list IUCN sebagai jenis yang rentan punah. 
Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat di hutan campuran 2,39 dan terendah di habitat 
sawah sebesar 1,06. Indeks kemerataan tertinggi terdapat di hutan pinus 0,88 dan terendah di 
perkebunan kopi 0,76.  
 
Kata kunci:  amphibi, Gunung Ungaran, keanekaragaman, tipe habitat.   

 

ABSTRACT 
 

Ungaran mountain is one of the remaining biodiversity in Central Java, and one of the 
Alliance for Zero Extinction (AZE). In Java, there are 40 known amphibian species, one of them 
is an endemic species of the Ungaran mountain. It is Philautus jacobsoni. The study was 
conducted to determine the composition and distribution of amphibian species diversity in 
different habitat conditions on Ungaran mountain. The research was conducted in March-May, 
2010, on five different habitat types (rice, pine forests, coffee plantations, mixed forest and 
primary forest). Data retrieval methods using Visual Encounter Survey on terrestrial paths along 
the 100 m and 500 m in aquatic observation at each station. The results found 16 species of 
amphibians from 6 families, 3 types of them (Nyctixalus masrgaritifer, Huia masonii and 
Mycrohila Achatina) is an endemic species of Java and classified into the IUCN Red Data list as 
a vulnerable species extinct. Contained the highest diversity index of mixed forest habitats 2.39 
and lowest in rice by 1.06. Evenness index highest in pine forests (0,88) and lowest in coffee 
plantation (0.76). 
 
Keywords: amphibian, biodiversity, habitat, Ungaran mountain.  

 

PENDAHULUAN 

 Penurunan populasi amfibi adalah masalah global, namun populasi katak masih 

dianggap berlimpah, khususnya di negara berkembang (Blaustein & Wake 1990; Alford 

& Richards 1999). Banyak laporan menyebutkan bahwa penurunan populasi amfibi 

telah terjadi pada habitat yang relatif tidak terganggu (Alford & Richards 1999). Dan 

sampai sekarang belum ada laporan mengenai hal ini di sebagian besar negara Asia, 

termasuk Indonesia, hal ini dikarenakan minimnya penelitian dan monitoring populasi 

amfibi dalam waktu jangka panjang di wilayah ini. 

mailto:moe_dsastro@yahoo.com
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Iskandar dan Colijn (2000) menyatakan di Pulau Jawa terdapat 40 jenis amfibi 

dengan 13 jenis endemik. Salah satu di antaranya Philautus jacobsoni merupakan jenis 

endemik Gunung Ungaran yang telah lebih dari 90 tahun tidak ditemukan setelah 

dideskripsikan pada tahun 1912 (Iskandar 1998; Kampen 1923). Sampai saat ini tidak 

ada penelitian yang signifikan mengenai amfibi di kawasan ini. 

Gunung Ungaran  (S 7011‟01.47‟‟ E 110020‟53.25‟‟) merupakan kawasan hutan 

hujan tropis pegunungan dan habitat alami yang tersisa di Jawa Tengah, terletak di 

Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Gunung Ungaran juga merupakan salah 

satu Important Bird Area (IBA) dan daerah Alliance for Zero Extinction. Keadaan 

topografi kawasan ini meliputi daerah yang berbukit-bukit dan lembah seluas 5.500 

hektar, pegunungan Ungaran memiliki hutan alam yang masih bagus pada daerah 

lereng-lereng atas yang curam (Rombang & Rudyanto 1999). Sebagai kawasan habitat 

alami yang tersisa Gunung Ungaran merupakan tempat bergantungnya berbagai jenis 

hewan dan tumbuhan, terutama sejumlah satwa endemik dan langka, beragamnya jenis 

hewan dan tumbuhan di Gunung Ungaran didukung dengan kondisi dan beragamnya 

tipe habitat yang ada di kawasan tersebut. 

Kawasan Gunung Ungaran berada dalam tekanan kerusakan habitat yang 

sangat tinggi, tekanan ini diakibatkan oleh adanya perluasan pemukiman, alih fungsi 

hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan dan penebangan ilegal. dari kawasan 

seluas 5500 Ha, hanya 1.8 Ha yang merupakan kawasan konservasi berupa cagar 

alam. 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui komposisi keanekaragaman 

serta persebaran jenis amfibi pada berbagai kondisi habitat di Gunung Ungaran. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu upaya konservasi dan 

pengelolaan habitat di Gunung Ungaran. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Gunung Ungaran pada tipe habitat: sawah, hutan 

pinus, perkebunan kopi, hutan campuran dan hutan primer. Lokasi penelitian meliputi 

Banyuwindu, Gunung Gentong, Gajah Mungkur, Kali Kuning, Watuondo, Gunung Cilik, 

Cagar Alam Gebugan, Semirang, dan Lereng Selatan Gunung Ungaran (Gambar 1). 
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Pengambilan data amfibi dilakukan dengan metode Visual Encounter Survey 

(VES) yaitu mencatat semua jenis amphibi yang ditemukan pada sepanjang transek 

aquatik dan terestrial (Heyer et al. 1994). Pengambilan data dilakukan selama 5 jam 

pengamatan mulai pukul 19.00 WIB, habitat aquatik dilakukan pada sepanjang aliran 

sungai dengan panjang transek 500 m, habitat terestrial dilakukan pada transek 

sepanjang 1000 m. Pengambilan data meliputi waktu ketika ditemukan, jenis, jumlah 

individu, posisi amfibi ketika ditemukan (jarak dari sumber air dan ketinggian dari tanah), 

aktifitas, mikrohabitat. Setiap spesimen yang tertangkap dilakukan pengukuran meliputi 

Snout-Venth Lenght (SVL), panjang kaki, tungkai belakang. Penamaan jenis amfibi 

mengikuti Frost (2011). Data yang dikumpulkan meliputi Indeks keanekaragaman jenis, 

indeks kemerataan jenis, dan dominansi. Analisis data menggunakan rumus berikut. 

a. Indeks keanekaragaman jenis (Shanon-Wiener) 

 

Dimana pi =  

Keterangan: 
H‟= indeks keanekaragaman 
pi  = indeks kelimpahan  

b. Indeks kemerataan jenis  

E = H’ / Ln s 

E = Indeks kemerataan jenis 

H‟= Indeks keanekaragaman Shannon-wiener 

S  = Jumlah jenis yang ditemukan 

 

 

 

           Gambar 1. Peta lokasi penelitian amfibi di Gunung Ungaran 

 



ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 
 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 66  
 

c. Dominansi 

Di =  %100x
N

ni
 

Keterangan:   

Di= indeks dominansi suatu jenis amfibi 

ni= jumlah individu suatu jenis 

N= jumlah individu dari seluruh jenis. 
 
Kriteria:  

Di = 0 – 2% jenis nondominan 

Di = 2 – 5 % jenis subdominan 

Di = >5% jenis dominan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karaktiristik Tipe Habitat Amfibi di Gunung Ungaran 

 
Komposisi Jenis  

Hasil penelitian di Gunung Ungaran ditemukan ditemukan 16 jenis amfibi ordo 

Anura dari enam famili yaitu Megophrydae, Bufonidae, Microhylidae, Ranidae, 

Dicroglosidae, dan Rhacophoridae. Beberapa jenis di antaranya merupakan jenis 

endemik Jawa dan termasuk kedalam red list data book IUCN yaitu, Microhyla achatina, 

Huia masonii, Nyctixalus margaritifer dan Rhacophorus reinwardtii (Tabel 2). 

Tipe habitat persawahan terdapat di dusun Banyuwindu desa Limbangan, 

Kendal, tipe habitat ini berada dekat pemukiman dan berbatasan langsung dengan 

hutan campuran, ketinggian lokasi berkisar 675-700 mdpl. Tipe habitat hutan pinus 

merupakan tipe hutan produksi yang sengaja ditanam oleh Perhutani. Tipe habitat ini 

terdapat di dusun Banyuwindu, Gonoharjo, Semirang, Geger Sapi, dan Gedung Songo.  

 Tipe habitat perkebunan kopi ini terdapat di beberapa lokasi di Gunung Ungaran 

di antaranya, di sekitar dusun Promasan berbatasan dengan perkebunan kopi, bagian 

bawah Gunung Gentong dan Watuondo, pada ketinggian 1000-1500 mdpl. Habitat 

hutan campuran berbeda dengan habitat hutan lainnya, karena meskipun hutan 

tersebut masih terdapat vegetasi pohon yang rapat tetapi pada bagian bawah kanopi 

hutan tersebut telah ditanami dengan tanaman kopi. Habitat ini terdapat hampir di 

seluruh lokasi di Gunung Ungaran terutama daerah yang berbatasan dengan daerah 

pemukiman pada ketinggian 700-1500 mdpl. 

 Habitat hutan primer di Gunung Ungaran terdapat pada sisi barat dan juga 

selatan dengan kondisi berupa lereng yang curam pada ketinggian 1500-200m dpl, 

misal daerah Gajah Mungkur, Kali Kuning, dan Lereng Selatan. Masing-masing habitat 

ini memiliki ketinggian dan kondisi lingkungan yang berbeda (Tabel 1). 
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Hasil pengukuran suhu udara pada malam hari berkisar 14.5-26.2oC dengan 

kelembaban 75-100%. Berdasarkan suhu udara, air dan kelembaban udara kawasan  

Gunung Ungaran mendukung kehidupan dan perkembangan kelompok amfibi.  Fitri et 

al. (2003) menyebutkan bahwa suhu udara antara 22,6-28,5ºC dan kelembaban yang 

berkisar 71%-92% dapat mendukung kehidupan dan perkembangan kelompok amfibi di 

Kebun Raya Bogor. Sementara menurut Goin dan Goin (1978), kisaran suhu antara 

3,0-41,0º C dapat mendukung aktifitas hewan berdarah dingin (poikilotermal). 

Jenis-jenis yang memiliki persebaran sempit yaitu Leptobrachium hasselti, 

Occidoziga sumatrana, Nyctixalus margaritifer dan Rhacophorus reinwardtii, jenis- jenis 

tersebut hanya ditemukan pada satu tipe habitat saja. Jenis Leptobrachium hasselti 

selama penelitian jenis ini hanya ditemukan pada habitat hutan campuran, merupakan 

jenis katak serasah yang biasa terdapat di lantai hutan dengan kondisi yang masih 

bagus (Berry 1975 dan Iskandar 1998). Jenis Occidozyga sumatrana  hanya ditemukan 

di habitat sawah, hal ini sesuai dengan pernyataan Berry (1975) dan Iskandar (1998), 

bahwa habitat utama jenis katak ini adalah sawah yang tergenang air.  

Jenis Rhacophorus reinwardtii juga memiliki persebaran sempit, selama 

penelitian jenis ini hanya ditemukan di hutan campuran, terutama didaerah perbatasan 

dengan tipe habitat lainnya baik dengan perkebunan ataupun dengan hutan primer. 

Berry (1975) menyatakan jenis ini umumnya ditemukan di hutan primer yang tidak 

terganggu atau terganggu. Iskandar (1998) menyatakan bahwa jenis ini biasanya 

terdapat di hutan primer dan skunder. Hal tersebut menunjukan bahwa jenis ini habitat 

Tabel 1. Lokasi, tipe habitat dan kondisi lingkungan lokasi penelitian di Gunung Ungaran 

Lokasi Tipe habitat 
elevasi 
(mdpl) 

suhu 
udara (◦C) 

suhu air 
(◦C) 

Kelembaban 
udara 

Semirang Hutan pinus 560-651 25.9-26.2 15-16.5 75-85 

Banyuwindu 
Hutan pinus, 
Sawah, hutan 
Campuran 

644-890 18.5-21. 4 15-17 80-89 

Gn. Gentong Perkebunan kopi, 
hutan campuran 

1054-1390 17-19.3 15-17 85-100 

Gn. Watuondo Perkebunan kopi, 
hutan campuran 

1023- 294 17.5-18.3 15.2-16.8 85-98 

Gn. Cilik Perkebunan kopi 1381-1502 17.2-18.3 15-16 80-92 
CA. Gebugan Hutan campuran 1530 17-18.3 - 80-85 
Gajah Mungkur Hutan primer 1466-1513 14.7-17 14.5-15.3 88-100 
Kali Kuning Hutan primer 1341-1455 15-17 14.8-16 89-100 
Lereng Selatan Hutan primer 1900-2050 14.5-16 15 95-100 
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dengan tingkat gangguan rendah. Diluar penelitian jenis ini juga ditemukan di 

pemukiman di sekitar candi promasan dekat dengan kolam. 

Jenis Nyctixalus margaritifer merupakan jenis endemik Jawa dengan persebaran 

terbatas, diketahui hanya dari Gunung Wilis Jawa Timur, Taman Nasional Gunung 

Halimun-Salak, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango dan Situ Gunung Jawa 

Barat (Kampen 1923; Iskandar 1998; Mumpuni 2001). Katak ini telah lama menghilang 

dan baru ditemukan lagi pada tahun 1997 dan diketahui hanya dari 10 spesimen 

(Iskandar & Mumpuni 2004). Di Gunung Ungaran jenis ini ditemukan di Banyuwindu dan 

Gunung Gentong dengan kondisi habitat yang cukup rapat, jenis ini ditemukan disemak 

yang sangat lebat dan basah. 

Jenis amfibi seperti Phrynoides aspera, Limnonectes kuhlii, Huia masonii, 

Hylarana chalconota dan Odorana hosii merupakan jenis yang umum dijumpai hampir di 

Tabel 2. Status, jenis dan persebaran amfibi di Gunung Ungaran 

 

Familia Jenis 
Nama 

daerah 
Status 
IUCN 

Trend 
Populasi 

Persebaran 

Megophridae Leptobrachium 
hasselti  

Katak 
Serasah 

LC unknown HC 

  Megophrys 
montana  

Katak 
Bertanduk 

LC menurun KK,HC,HP 

Bufonidae Prinoides aspera Kodok Buduk 
Sungai 

LC stabil HPn,HC,HP 

  Dutaphrynus 
melanostictus 

Kodok Buduk  LC bertambah SW, HPn, KK 

Microhylidae Microhyla achatina 
* 

Percil Jawa LC stabil HPn,HC 

Ranidae Huia masonii * Kongkang 
Jeram 

VU menurun HPn,KK,HC,HP 

  Hylarana 
chalconota 

Kongkang 
Kolam 

LC stabil SW, HPn, 
KK,HC 

  Odorana hosii Kongkang 
Racun 

LC menurun HPn,KK,HC,HP 

Dicroglosidae Fejervarya 
limnocharis 

Katak 
Tegalan 

LC stabil SW, HP 

  Limnonectes kuhlii Bangkong 
Tuli 

LC menurun HPn,KK,HC,HP 

  Limnonectes 
microdiscus 

Bangkong 
Kerdil 

LC menurun KK,HC 

  Occidozyga 
sumatrana 

Bancet Rawa 
Sumatera 

LC menurun SW 

Rhacophoridae Nyctixalus 
margaritifer * 

Katak Pohon 
Mutiara 

VU menurun HC 

  Philautus 
aurifasciatus 

Katak Pohon 
Emas 

LC menurun KK,HC,HP 

  Polypedates 
leucomystax 

Katak Pohon 
Bergaris 

LC stabil HPn,HC 

  Rhacophorus 
reinwardtii 

Katak Pohon 
Hijau 

NT menurun HC 

 
Keterangan: * Jenis endemik Jawa, SW: sawah, HPn: Hutan Pinus, KK: Kebun kopi,  
 

HC: Hutan campuran, HP: Hutan Primer, LC: Least concern, VU: vulnerable, NT: 
near treathened 
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seluruh tipe habitat terutama pada microhabitat di dekat sungai besar berarus deras 

dan berbatu. Sedangkan untuk jenis amfibi dari famili Megophrydae lebih menyukai 

lantai hutan dengan serasah cukup banyak, di Gunung Ungaran jenis ini lebih sering 

ditemukan di tipe habitat hutan campuran dan beberapa kali ditemukan di perkebunan 

kopi. Anggota Bufonidae (Dutaphrynus melanostictus) merupakan jenis yang umum 

ditemukan di pemukiman. Anggota family Mycrohilidae lebih menyukai microhabitat 

seperti kayu lapuk maupun lubang pohon. 

 
Keanekaragaman Jenis antar lokasi 

Hasil analisis menunjukan bahwa secara umum kawasan Gunung Ungaran 

memilki tingkat keanekaragaman amfibi yang tinggi, hal ini dlihat dari nilai indeks 

keanekaragaman jenis/ H‟ (Tabel 3) sebesar 2.39. Nilai indeks keanekaragaman 

Shannon-Wiener umumnya berkisar antara 1,5 sampai 3,5 dan sangat jarang yang 

mencapai 4. Nilai indeks akan mencapai atau lebih besar dari 5 apabila jumlah sampel 

mencapai 105 (Magurran 2004). Tingginya nilai indeks keanekaragaman jenis 

menunjukan bahwa kondisi habitat di Gunung Ungaran memiliki ketersediaan sumber 

pakan, tempat berlindung serta tempat perkembangbiakan yang mendukung bagi 

kelangsungan hidup amfibi dikawasan tersebut. 

Faktor yang mengakibatkan tingginya indeks keanekaragaman jenis di kawasan 

ini antara lain karena kondisi habitat yang masih bagus, seperti habitat sawah, hutan 

campuran, hutan primer, perkebunan kopi, serta hutan pinus. Habitat amfibi secara 

garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) habitat besar yaitu akuatik dan  terestrial, 

habitat akuatik meliputi kolam-kolam dan sungai, sementara habitat teresrial meliputi 

lantai hutan maupun pepohonan (arboreal). Rahayuningsih dan Abdullah (2010) 

menyatakan keanekaragaman habitat akan berpengaruh terhadap keanekaragaman 

jenis suatu hewan. Semakin beranekaragam struktur habitat maka semakin besar 

keanekaragaman jenis hewan di lokasi tersebut. 

Tabel 3. Jumlah individu dan nilai keanekaragman jenis amfibi pada beberapa  
tipe habitat di Gunung Ungaran 

 

Parameter sawah 
Hutan 
pinus 

perkebunan 
kopi 

Hutan 
campuran 

Hutan 
primer 

semua 
habitat 

S 4 10 8 13 6 16 

N 15 37 39 78 25 194 

F 2 4 4 5 4 5 

H' 1,06 2,04 1,58 2,20 1,51 2,39 

E 0,77 0,88 0,76 0,86 0,85 0,86 

Keterangan: S: Jumlah spesies, N: jumlah individu, F: Famili, H: Indeks Keanekaragaman  
Shannon-Wiener, E: Indeks Kemerataan 
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Indeks keanekaragaman jenis (H‟) menunjukan adanya  perbedaaan  pada 

masing-masing tipe habitat. Nilai indeks keanekaragaman jenis terbesar terdapat di 

habitat hutan campuran yaitu 2.20 dan, sementara nilai indes terendah pada habitat 

sawah yaitu sebesar 1.06. Menurut Magurran (2004) perbedaan ukuran sampel juga 

dapat mempengaruhi indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, namun indeks ini 

paling umum digunakan dalam studi tentang komunitas. Semakin besar ukuran sampel 

dan jumlah individu,  nilai indeks cenderung semakin tinggi. Keanekaragaman jenis dan 

struktur komunitas amfibi berbeda dari suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. 

Keanekaragaman jenis di suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor. 

Keanekaragaman jenis mempunyai sejumlah komponen yang dapat memberi reaksi 

secara berbeda-beda terhadap faktor geografi, perkembangan, dan fisik (Odum, 1993). 

Tinggiya nilai indeks H‟ di habitat hutan campuran menunjukan habitat ini 

mampu menyediakan sumber daya pakan maupun tempat tinggal yang dibutuhkan 

lebih baik dibandingkan dengan habitat lainnya. Selain itu juga dikarenakan posisi dan 

letak dari hutan campuran sendiri yang terletak dia area perbatasan antara hutan primer 

dengan hutan atau area pemanfaatan dengan kata lain habitat ini adalah habitat 

peralihan (ekoton). Ekoton merupakan daerah percampuran antara dua buah tipe 

habitat atau lebih atau merupakan daerah peralihan antara dua atau lebih komunitas 

yang berbeda. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Odum (1993) ekoton merupakan 

tipe habitat yang memiliki keanekaragaman jenis satwa tinggi. 

Dibandingkan dengan habitat yang lain, habitat sawah memilki nilai indeks H‟ 

(1,06) paling rendah hal ini dikarenakan daya dukung dari habitat tersebut yang hampir 

100 % berupa kubangan air, yang hanya mendukung kelangsungan hidup beberapa 

jenis amfibi saja terutama dari jenis amfibi akuatik. Iskandar (1998) menyatakan 

beberapa jenis amfibi hanya dapat ditemukan di habitat sawah seperti jenis famili 

Dicroglosidae. 

 
Kemerataan Jenis antar lokasi 

Indeks kemerataan jenis menunjukan nilai yang tinggi sebesar 0.86. Nilai 

tersebut menunjukan adanya keseragaman populasi diantara jenis penyusun komunitas 

amfibi di kawasan tersebut. Untuk indeks kemerataan jenis tertinggi terdapat di habitat 

hutan pinus sebesar 0.88 dan nilai indeks terendah di habitat perkebunan kopi (Tabel 

3). Besarnya nilai indeks di hutan pinus menunjukan bahwa kelimpahan individu 

spesies katak pada lokasi tersebut hampir merata tidak ada dominasi spesies yang 

menonjol. Berbeda dengan kondisi di habitat perkebunan kopi dimana terdapat 

dominasi jumlah individu dari spesies Limnonectes kuhlii dibandingkan dengan spesies 

lainnya.  
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Perbedaan jumlah jenis dan individu jenis katak pada setiap habitat berbeda-

beda (Gambar 2), hal ini dipengaruhi oleh kesanggupan suatu habitat dalam 

mendudukung kelangsungan hidup amfibi. Kelimpahan suatu jenis amfibi berhubungan 

dengan dominansinya, amfibi yang memiliki dominansi tinggi akan memilki tingkat 

kelimpahan yang tinggi, begitu pula sebaliknya. 

 
 

Sebaran ekologis amfibi di Gunung Ungaran. 

Setiap jenis amfibi memiliki persebaran ekologis yang berbeda sesuai dengan 

biologi amfibi, sebaran ekologis yang dimaksud adalah persebaran posisi amfibi ketika 

ditemukan meliputi posisi terhadap sumber air (horizontal) dan posisi dari ketinggian 

tanah (vertikal) di dalam ekosistem (Heyer et al. 1994). Kisaran posisi setiap jenis 

disajikan pada Gambar 3. 

      
Gambar 3. Persebaran amfibi di Gunung Ungaran (a) persebaran vertikal, (b) 
persebaran horizontal 
  

 

Gambar 2. Kemelimpahan jenis relatif amfibi pada masing-masing tipe habitat  
di gunung Ungaran, keterangan LH: Leptobrachium hasseltii, MM: Megophrys Montana,  
BA: Prinoides aspera, BM: Dutaphrynus melanoktistus. MA: Microhyla achatina,  
HM: Huia masonii, RC: Hylarana chalconota, RH: Odorana hosii,  
FL: Fejervarya limnocharis, LM: Limnonectes microdiscus, OS: Occidozyga sumatrana,  
NM: Nyctixalus margaritifer, PA: Philautus aurifasciatus, PL; Polypedates leucomystax,  
RR: Rhacophorus reinwardtii 
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Persebaran vertikal amfibi terkonsentrasi pada ketinggian 0-2 m diatas 

permukaan tanah, hanya beberapa jenis saja yang ditemukan pada ketinggian lebih dari 

0 meter diatas tanah yaitu anggota famili Ranidae meliputi jenis Huia masonii (6), 

Hylarana chalconota (7), Rana hosii (8) dan famili Rhacophoridae Nyctixalus 

margaritifer (13), Philautus aurifasciatus (14), Polypedates leucomistax (15), 

Rhacophorus reinwardtii (16). Beberapa jenis aquatic family Ranidae akan memanjat 

ranting pada siang hari untuk bersembunyi menghindari pemangsa (Ul-Hasanah 2006). 

Anggota famili Rhacophoridae (13-16) memiliki kisaran persebaran vertikal yang lebih 

luas, kebalikan dari namamya anggota jenis ini lebih sering ditemukan pada batang dan 

permukaan daun semak-semak tidak lebih dari 2 meter di atas permukaan tanah. Jenis 

dari famili megophrydae, bufonidae, microhylidae dan dicroglosidae ditemukan pada 

permukaan tanah atau perairan, hal ini sesuai dengan biologi dari famili tersebut. Famili 

megophrydae, bufonidae dan microhylidae merupakan jenis terestrial, meskipun 

beberapa jenis dari famili bufonidae ada yang hidup secara arboreal dan beberapa jenis 

microhylidae hidup pada lubang-lubang tanah (Iskandar 1998). 

 Persebaran horizontal amfibi berdasarkan jarak dari sumber air (sungai atau 

kolam), menunjukan bahwa jenis amfibi paling banyak ditemukan pada jarak kurang 

dari 5 meter dari sumber air. Jenis tertentu saja yang memiliki persebaran jauh dari 

sumber air (lebih dari 5 meter) yaitu jenis dari famili bufonidae dan rhacophoridae, 

megophrydae dan microhylidae. Beberapa jenis dari famili rhacophoridae bahkan 

memiliki persebaran horizontal yang lebih luas, seperti pada jenis Philautus 

aurifasciatus (14) yang masih dapat ditemukan sampai 25 meter dari sumber air, 

semntara itu jenis Nyctixalus margaritifer (13) juga dapat ditemukan jauh dari sumber 

air, pengamatan diluar waktu penelitian menunjukan bahwa jenis ini memiliki 

microhabitat yang unik yaitu hidup diantara semak dengan kondisi lapisan tanah 

dibawah semak sangat basah karena adanya rembesan air yang keluar dari tanah. 

Kedua jenis dari famili rhacophoridae ini merupakan jenis yang tidak membutuhkan 

sumber air yang besar tetapi lebih senang terhadap genangan air kecil didalam lubang 

pohon atau daun dan akan mendekati sumber air tersebut ketika akan melakukan 

perkembangbiakan (Iskandar 1998). Jenis amfibi yang memiliki persebaran jauh dari 

sumber air merupakan kelompok jenis yang tidak terlalu tergantung dengan perairan 

dan hanya akan menuju perairan ketika akan berkembangbiak saja meskipun (Iskandar 

1998; Mistar 2003; Voris & Inger 1995). 

 Jenis ranidae juga dapat ditemukan jauh dari sumber perairan, jenis ini 

merupakan jenis aquatik sehingga persebarannya masih terkonsentrasi pada daerah 

riparian sungai. Sebagai salah satu jenis akuatik famili dicroglosidae lebih sering 



ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 
 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 73  
 

ditemukan pada perairan. Anggota jenis ini membutuhka habitat  berair banyak, 

beberapa jenis famili ini seperti Limnonectes microdiscus (11) yang dapat ditemukan 

jauh dari perairan. 

 

SIMPULAN 

 
Di Gunung Ungaran ditemukan sebanyak 16 jenis dari 6 famili yaitu 

Megophrydae, Bufonidae, Microhylid-ae, Ranidae serta Rhacophoridae. Tiga jenis 

diantaranya adalah jenis endemik Jawa dan termasuk dalam  red data list IUCN  yaitu 

Huia masonii, Nyctixalus margaritifer Microhyla achatina. Kawasan Pegunungan 

Ungaran merupakan habitat yang cukup baik bagi berbagai spesies amfibi. Hal ini 

ditunjukkan dengan indeks keanekaragaman dan kemerataan jenis yang tinggi, yaitu H‟ 

2,39  dan  E 0,89. Indeks keanekaragaman jenis amfibi pada beberapa tipe habitat di 

Gunung Ungaran berkisar antara 1,06–2,20 dan indeks kemerataan antara 0,76–0,88. 

Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat di kawasan hutan campuran sebesar 2,39 

dan terendah di habitat sawah sebesar 1,06, sedangkan untuk indeks kemerataan 

tertinggi terdapat di habitat Hutan Pinus sebesar 0,88 dan terendah di habitat 

perebunan kopi sebesar 0,76. 
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sebesar-besarnya kepada Robin D‟more dan Don Cruch dari ASG/SSC IUCN yang 
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PELAKSANAAN SIDANG PARALEL  
BIDANG LINGKUNGAN 

 
 

Moderator   : Drs. F. Putut Martin, H.B., M.Si 
Notulen   : Wahyu Sugiarto, S.Pd 
 
Pemakalah 1: Purwaningsih   

Pertanyaan : 
1. Rullly (UKSW)   

 Apa yang menjadi dasar/ apa yang mau anda capai dalam penelitian ini? 
2. Cahyo (UKSW) 

 Apakah ada paku-pakuan yang endemik yang ditemukan pada penelitian saudara? 

 
Pemakalah 2: Asep Sadili 
Pertanyaan : 

1. Agus (UGM) 

 Apakah ada ciri spesifik dari penelitian saudara? 
2. Dyah (biologi UGM)  

 Apakah ada jenis spesies yang mengganggu dalam ekosistem atau lingkungan 
tersebut? 
 

Pemakalah 3:  Iing Dwi Lestari 
Pertanyaan : 

1. Cahyo (UKSW) 

 Menurut ibu apakah tanaman Akasia dan Sengon cocok pada tanah tersebut 
kenyataannya suksesi berjalan lama? 

 Dan apa manfaat tanaman tersebut? 
2. Purwaningsih (LIPI) 

 Kenapa ibu memakai metode tersebut (kuadrat) padahal sudah jelas jarak 
tanamnya?  

 Tujuan dari penelitian anda secara spesifik? 

 
Pemakalah 4:  Rully Adi Nugroho  
Pertanyaan : 

1. Dyah (biologi UGM)  

 Faktor apa yang menyebabkan nitrifikasi berjalan lambat tetapi potensi intrifikasi 
besar? 

2. Agus  (UGM) 

 Bagaimana penjelasan Ph tidak berpengaruh pada aktifitas nitrifikasi tersebut? 
3. Cahyo (UKSW) 

 Apakah ada gambaran nitrifikasi berjalan sangat cepat pada tanah asam? 

 
Pemakalah 5: Agus Hendriyanto 

Pertanyaan : 
1. Rully (UKSW) 

 Apakah kadar Pb dalam kendaran sangat berpengaruh, karena bensin atau bahan 
bakar  yang sekarang umumnya tidak mengandung timbal lagi? 
 

2. Mahbub (UNNES)  

 Apa pengaruhnya pada probandus yang anda jelaskan tadi bahwa ada 1 probandus 
yang kadar Pb dalam darah melebihi batas normal? 

 
Pemakalah 6: Sucahyo ( dan Rully) 
Pertanyaan : 

1. Purwaningsih (LIPI) 



ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 
 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 76  
 

 Dari data yang anda cari kenapa tidak berkaitan dengan metode yang digunakan? 
Mohon dijelaskan? 

2. Ibu Iing  (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa) 

 Bagaimana cara pengambilan data pada Environmental Service Learning ? 
 

Pemakalah 7:  Siti Gia Syauqiyah F. 

Pertanyaan : 
1. Rully (UKSW) 

 Apakah bapak ibu percaya bahwa  segala ada dimana-mana tetapi terbatas dengan 
adanya faktor lingkungan?  

2. Agus (UGM) 

 Kenapa ibu tidak menggunakan data morfoologi dan biokimiawi agar data yang ibu 
dapat akan sangat bagus? Karakter ap saja yg diamati? Iing 

3. Dyah (UGM) 

 Apa saja yang diamati pada penelitian saudara? 

 
Pemakalah 8: Bambang Priyono 
Pertanyaan : 

1. Rully (UKSW) 

 Apakah bapak ibu percaya bahwa  segala ada dimana-mana tetapi terbatas dengan 
adanya faktor lingkungan?  

2. Agus (UGM) 

 Bagaimana alpikasi pak bambang untuk penelitian ini? 
 

Pemakalah 9: Misbahul Munir 
Pertanyaan: 

1. Rully (UKSW) 

 Apakah bapak ibu percaya bahwa  segala ada dimana-mana tetapi terbatas dengan 
adanya faktor lingkungan?  

2. Dyah (UGM) 

 Bagamana populasi dan distribusi katak yang ada di Gunung ungaran? Dan faktor 
apa saja yang  mempengaruhi ?  
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BAKTERI SELULOLITIK DAN XYLANOLITIK PADA  
PROSES PENGOMPOSAN SERASAH  

 
Ardhiani Kurnia Hidayanti1, Nungki Amalia Puspa Kirana, Endang S. Soetarto 

Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Biologi UGM  
1e-mail: ardhiani.k.hidayanti@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 

Serasah merupakan habitat kompleks dimana banyak terdapat aktivitas mikroorganisme 
didalamnya. Proses pengomposan serasah melibatkan aktivitas bakteri selulolitik dan xylanolitik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bakteri selulolitik dan xylanolitik  dari serasah Kebun 
Biologi dan Kebun Penelitian Sawit Sari yang berperan mempercepat proses pengomposan 
serasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolasi selektif bakteri  selulolitik 
dan xylanolitik  dari pengomposan serasah di kedua lokasi yang ditumbuhkan pada medium 
selektif CMC, Avicel, dan Xylan. Dari hasil  penelitian didapatkan 12 isolat bakteri selulolitik dan 
delapan isolat bakteri xylanolitik. Indeks selulolitik tertinggi ditunjukkan oleh isolat CAR 4B 
sebesar 4,03, sedangkan indeks xylanolitik tertinggi ditunjukkan oleh isolat XSS 48B sebesar 
3,34. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa isolat CAR 4B merupakan bakteri gram positif, rod, 
aerob, non fermentatif, sedangkan isolat XSS 48B bakteri gram negatif, rod, aerob, non 
fermentatif. 
 
Kata kunci: bakteri selulolitik,  bakteri xylanolitik, pengomposan, serasah. 
 

ABSTRACT 
 

The litter is a complex habitat where many activities of microorganisms. The composting 
process of litter involves the activity of cellulolytic and xylanolitik bacteria. This study aimed to 
obtain the cellulolytic and xylanolitik bacteria from the litter, that collected from the Biology 
Garden and Sawitsari Garden. The bacteria accelerate the composting process. The method 
used in this research was the selective isolation of cellulolytic and  xylanolitik bacteria from 
composting litter at both locations. They were grown on selective medium CMC, Avicel, and 
xylan. The result showed there are 12 cellulolytic bacterial and 8 xylanolitik isolates. The result 
indicated the highest index cellulolytic by isolates CAR 4B as 4.03, while the highest index 
xylanolitik shown by isolate 48B XSS at 3.34. Characterization results indicate that CAR 4B 
isolates are gram-positive, rod, aerobic, non-fermentative, while isolates of gram-negative 
bacteria XSS 48B, rod, aerobic, non-fermentative. 

 
Keywords: cellulolytic bacteria, composting, litter, xylanolitik bacteria. 

 

PENDAHULUAN 

Serasah merupakan limbah organik yang dihasilkan dari tumbuhan yang gugur 

dan memiliki potensi sebagai substrat composting oleh aktivitas bakteri. Timbunan 

serasah  daun-daun yang berguguran di Kebun Biologi UGM dan Biology UGM Field 

Station belum termanfaatkan secara optimal, bahkan terkadang sampah serasah daun-

daun yang telah menumpuk hanya dibakar. Pembakaran serasah tersebut dapat 

mencemari lingkungan.   

Serasah dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos dengan 

memanfaatkan aktivitas bakteri. Sampah organik yang berasal dari tumbuhan memiliki 

kandungan selolusa dan hemiselulosa dapat dirombak oleh mikroorganisme selulolitik 

dan xylanolitik. Selain hal tersebut, eksplorasi mikroorganisme selulolitik yang terdapat 
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di kedua lokasi tersebut merupakan suatu hal yang penting dilakukan untuk 

mengungkap kekayaan alam dan peran mikroorganisme selulolitik yang terdapat di 

kedua tempat tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mendapatkan bakteri selulolitik dan xylanolitik dari Kebun Biologi UGM dan Biology 

UGM Field Station. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bakteri dan kapang 

selulolitik  dari serasah Kebun Biologi dan Biology UGM Field Station yang berperan 

aktif dalam pengomposan serasah. 

 
METODE PENELITIAN 

 Bahan yang digunakan terdiri dari serasah dedaunan dari Kebun Biologi dan 

Biology UGM Field Station. Mikrobia meliputi kultur bakteri dan kapang yang diisolasi 

dari serasah di Kebun Biologi dan Biology UGM Field Station. Media pertumbuhan 

bakteri meliputi, Nutrient Agar (NA), Nutrient Broth (NB).  Media selekif untuk isolasi dan 

kultivasi mikroorganisme selulolitik meliputi:  

(1). Media selektif untuk mikroorganisme pendegradasi selulosa: 1 g/L (NH4)2.SO4;  1 g/L 

12MgSO4.7H2O; 1 g/L MnSO4.H2O; 0,1 g/L glukosa; 1 g/L yeast ekstrak; 10 g/L Carboxil 

Methil Cellulose (CMC) dan atau 10 g/L Avicel; 1 g/L FeCl3; agar 18 g/L. (Lathifah  et al. 

2009; Hidayanti et al. 2011).  

(2). Media selektif untuk mikroorganisme pendegradasi hemiselulosa: 1 g/L (NH4)2.SO4; 

1 g/L 12MgSO4.7H2O; 1 g/L MnSO4.H2O; 0,1 g/L glukosa; 1 g/L yeast ekstrak; 10 g/L 

xylan; 1 g/L FeCl3; agar 18 g/L. 

Proses Pengomposan Serasah  

Serasah yang berasal dari tumpukan daun-daun yang telah diambil ± 500 g 

serasah yang diambil secara acak berdasarkan tumbuhan yang mendominasi. Serasah 

yang dikumpulkan selanjutnya dimasukkan ke dalam (polybag) besar. Serasah yang 

sudah terkumpul diletakkan pada lubang plot dalam tanah, dengan ukuran panjang, 

lebar, dan kedalaman, masing-masing  0,75 m x 0,5 m x 0,25 m. Lubang plot didesain 

terbuka namun ternaungi. Serasah yang terdapat pada lubang plot, dibiarkan secara 

alami selama dua sampai tiga minggu agar terjadi proses dekomposisi secara alami. 

Setiap hari diamati parameter fisik dan kimia, meliputi pH, suhu, dan kelembaban. 

Isolasi Bakteri  

Sebanyak 10 g sampel serasah dari lubang plot disuspensikan ke dalam 90 ml 

akuades steril kemudian divortex agar homogen. Selanjutnya diambil 1 ml dari 

pengenceran 10-1 dimasukkan ke dalam 9 ml akuades (menjadi pengenceran 10-2), 

begitu seterusnya sampai pengenceran 10-3. Dari hasil pengenceran tersebut, masing-

masing pengenceran diambil 0,1 ml kemudian ditanam pada medium agar 1 g/L 

(NH4)2.SO4; 1 g/L 12 MgSO4.7H2O; 1 g/L MnSO4.H2O; 0,1 g/L glukosa; 1 g/L yeast 
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ekstrak; 10 g/L CMC atau Avicel (untuk bakteri selulolitik); 10 g/L Xylan (untuk bakteri 

xylanolitik); 1 g/L FeCl3; agar 18 g/L dengan metode pour plate. Medium agar yang 

digunakan untuk mengisolasi bakteri ditambahkan anti fungal nystatin. 

Uji Kemampuan Bakteri Selulolitik 

Kultur murni bakteri ditumbuhkan dalam medium CMC atau Avicel dengan 

komposisi 1 g/L (NH4)2SO4; 1 g/L MgSO4.7H2O; 1 g/L MnSO4.H2O; 0,1 g/L glukosa;       

1 g/L yeast ekstrak; 10 g/L CMC; 1 g/L FeCl3; agar 18 g/L dan pH 7,0. Kemudian 

diinkubasi selama tiga hari dalam temperatur ruang. Koloni yang tumbuh kemudian 

dicuci dengan larutan congo red 0,1% selama 10 menit dan dibilas dengan 

menggunakan NaCl 1%. Pertumbuhan koloni dilihat dari terbentuknya koloni serta 

adanya zona jernih yang merupakan hasil degradasi CMC/Avicel oleh isolat bakteri. 

Uji kemampuan bakteri xylanolitik 

Kultur murni bakteri ditumbuhkan dalam medium xyan, dengan komposisi 1 g/L 

(NH4)2.SO4; 1 g/L MgSO4.7H2O; 1 g/L MnSO4.H2O; 0,1 g/L glukosa; 1 g/L yeast ekstrak; 

10 g/L xylan; 1 g/L FeCl3; agar 18 g/L dan pH 7,0. Kemudian diinkubasi selama tiga hari 

dalam temperatur ruang. Pertumbuhan koloni dilihat dari terbentuknya koloni serta 

adanya zona jernih yang merupakan hasil degradasi xylan oleh isolat bakteri. 

Karakterisasi Bakteri 

Biakan murni bakteri ditumbuhkan pada media NA dan diinkubasikan pada suhu 

37oC selama 24 jam. Identifikasi dilakukan berdasarkan morfologi koloni, morfologi sel, 

dan sifat biokimia serta fisiologi. Pengamatan untuk mengetahui ciri-ciri morfologi koloni 

bakteri yang meliputi sifat bentuk koloni, permukaan, tepi koloni, elevasi, warna koloni, 

struktur dalam, dan pencahayaan. Morfologi sel diamati berdasarkan bentuk sel, sifat 

terhadap pengecatan gram, dan  kemampuan membentuk spora, Sifat biokimia dan 

fisiologi isolat bakteri ditentukan berdasarkan kemampuan isolat memproduksi katalase, 

kemampuan isolat melakukan hidrolisis gelatin, kemampuan isolat menghidrolisis 

selulosa, kemampuan isolat dalam penggunaan gula, (Sembiring 2009; Soetarto et al. 

2009).  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Pengumpulan dan Pengomposan Serasah 

Serasah dari beberapa plot di Kebun Biologi dan beberapa plot di Biology UGM 

Field Station dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lubang pengomposan.  
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Gambar 1. (A) Pengumpulan serasah dari Kebun Biologi; (B) serasah dari  
Biology UGM Field Station. 

 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

Gambar  2. (A)  Lubang berukuran 75 x 50 x 30 cm yang digunakan pada 
 proses pengomposan; (B)  Proses pencampuran/ pengadukan serasah  
dalam lubang pengomposan.  

                                                                               
    

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Gambar 3. Pengukuran faktor lingkungan (pH, suhu, kelembaban)  

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
Gambar 4. (A). Pengukuran ketinggian serasah dalam lubang pengomposan; 
 (B). Lubang pengomposan ditutup dengan polybag 

 

A B 

A B 

A B 

A B 
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2. Isolasi Bakteri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gambar 5.   A. Koloni bakteri  tumbuh pada cawan petri; B.  Purifikasi koloni bakteri 
dengan metode Streak Plate 

 
Tabel 1. Data isolat bakteri selulolitik  

No. Kode isolat 
Karakter 
morfologi 

No. Kode isolat 
Karakter 
morfologi 

1. CSS1B krem smooth 9. CSS23B translucent 
2. CSS3B krem smooth 10. CSS21B translucent 
3. CAR4B krem smooth 11. CSS16B translucent 
4. CSS5B krem smooth 12. CSS13B krem 
5. CAR6B krem smooth 13. AAR-75B putih  
6. CSS8B krem smooth 14. AAR-76B krem 
7. CSS11B Krem 15. ASS-80B krem 
8. CSS22B Translucent    

 
Tabel 2. Data isolat bakteri xylanolitik. 

No. Kode isolat Ciri No. Kode isolat Ciri 

1. XSS42B krem opaque 7. XAR 57B krem 
2. XSS53B Transparan 8. XAR NN krem 
3. XSS54B krem coklat opaque 9. XSS 50B  
4. XSS38B krem opaque 10. XAR 34B krem 
5. XSS48B krem smooth 11. XBO oranye smooth 
6. XSS37B Krem    

 

3. Uji Kemampuan Tumbuh pada Medium Selektif 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabel 3. Indeks selulolitik bakteri 

(A) (A) (B) 

Gambar  6.  Pertumbuhan koloni bakteri pada medium CMC  
 : koloni bakteri  

 : zona jernih yang terbentuk di sekitar  
koloni bakteri. 
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No. Kode isolat 
Rerata Indeks 

Seluloitik 
No. Kode isolat 

Rerata Indeks 
Seluloitik 

1. CSS1B 2.366667  7. CSS11B  3.133333  

2. CSS3B 1.633333  8. CSS22B  0  

3. CAR4B 4.025  9. CSS23b  0  

4. CSS5B 2.083333  10. CSS21B  0  

5. CAR6B 1.75  11. CSS16B  0  

6. CSS8B 1.377778  12. CAR13B  1.762238  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabel 4. Indeks xylanolitik bakteri 

No. Kode isolat Indeks Xylanolitik No. Kode isolat Indeks Xylanolitik 

1. XSS42B  1.543269  6. XSS37B  1.360681  

2. XSS53B  0  7. XAR 57B  2.111111  

3. XSS54B  2.25  8. XAR NN  2.027778  

4. XSS38B  2.354167  9. XSS 50B  1.461111  

5. XSS48B  3.333333  10. XAR 34  2.233333  
 
 
4. Karakterisasi Bakteri 

 

 

 

 

 

 

                                    

 
Gambar  8. (A).  Morfologi sel isolat  XSS 48 B (gram negatif); (B).  Morfologi sel 
isolat  XSS 48 B (Sel berbentuk batang pendek) 

 
 
 
 

 
 

A B 

Gambar  7.  Pertumbuhan koloni bakteri pada medium xylan   
 : koloni bakteri  

 : zona jernih yang terbentuk di sekitar  
koloni bakteri. 
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Gambar 9. (A)  Morfologi sel isolat  CAR 4 (gram positif); (B)  Morfologi sel isolat  
CAR 4B (bentuk sel batang) 

 
Tabel 5. Serangkaian uji biokimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengomposan seresah dilakukan di dua lokasi yaitu Kebun Biologi dan 

Biology UGM Field Station. Tujuan menggunakan dua lokasi pengomposan adalah  

untuk memperoleh mikrobia indigenous yang berpotensi sebagai agen pengomposan. 

Proses pengomposan dilakukan dengan mencampurkan serasah yang diambil dari 

masing-masing titik sampling kemudian dimasukkan ke dalam lubang pengomposan 

dan ditutup dengan polibag. Pengukuran faktor lingkungan dilakukan setiap dua hari 

sekali meliputi pengukuran suhu, pH, dan kelembaban serasah, serta dilakukan 

pengukuran penurunan ketinggian tumpukan serasah untuk melihat penurunan 

biomassa.   

Serasah memiliki struktur kimia yang sangat kompleks, akibatnya bahan organik 

ini cukup sulit terdegradasi secara alami. Komponen utama dari seresah adalah 

selulosa, hemiselulosa dan lignin. Bakteri mampu menghasilkan enzim tertentu untuk 

memotong struktur tersebut menjadi lebih sederhana. Enzim ini spesifik bekerja untuk 

memotong salah satu jenis komponen saja. Sejumlah bakteri dan kapang selulolitik 

berhasil diisolasi dari serasah yang berasal dari kedua lokasi. Isolat meliputi 26 bakteri 

yang berbeda, 15 bakteri di antaranya bersifat selulolitik dan 11 di antaranya bersifat 

Uji Biokimia dan Fisiologi Isolat CAR 4B Isolat XSS 48B 

Fermentasi Glukosa  -   -  

Fermentasi Mannitol   -   -  

Fermentasi Laktosa  -   -  

Fermentasi Fruktosa  -   -  

Fermentasi Xylosa  -   -  

Fermentasi Maltosa  -   -  

Reduksi Nitrat  +   +  

Hidrolisis  Pati  +   +  

Hidrolisis Kasein  +   +  

Hidrogen Peroksida  +   +  

A B 
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xylanolitik. Isolat bakteri dapat dilihat dari indeks selulolitik yang bervariasi (Tabel 3). 

Isolat bakteri yang bersifat selulolitik menunjukkan zona jernih (Gambar 7) di sekitar 

koloni bakteri. Pembentukan zona jernih menunjukan bahwa selulosa pada medium 

telah dirombak menjadi molekul yang lebih sederhana oleh enzim selulase yang 

dihasilkan bakteri. Variasi indeks amilolitik antar isolat dapat dilihat pada tabel. Isolat 

CAR 4B lebih mampu merombak CMC (sebagai sumber selulosa) dibandingkan isolat 

lainnya, begitu pula isolat XSS 48B mampu merombak xylan. Perbedaan tersebut 

terkait dengan selulase yang dihasilkan bakteri. Selulosa dalam medium menginduksi 

sintesis selulase oleh bakteri (Sizova 2011). Hasil perombakan selulase berupa molekul 

gula reduksi dapat digunakan bakteri tersebut untuk tumbuh. Ketika medium di daerah 

sekitar koloni bakteri ditambahkan reagen Congo Red, daerah tersebut tidak 

memberikan warna merah pekat tetapi  menunjukkan zona jernih (Gambar 7), hal 

tersebut dikarenakan selulosa pada medium telah dirombak oleh enzim selulase yang 

dihasilkan oleh bakteri.  

 
SIMPULAN 

 Dari hasil  penelitian didapatkan Isolat meliputi 26 bakteri yang berbeda, 15 

bakteri di antaranya bersifat selulolitik dan 11 di antaranya bersifat xylanolitik. Serasah 

dengan penambahan inokulum bakteri dan kapang menunjukkan proses yang lebih 

cepat dibandingkan serasah yang tidak ditambahkan inokulum.  Penambahan inokulum 

mempercepat proses pengomposan. Indeks selulolitik tertinggi ditunjukkan oleh isolat 

CAR 4B sebesar 4,03, sedangkan indeks xylanolitik tertinggi ditunjukkan oleh isolat 

XSS 48B sebesar 3,34. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa isolat CAR 4B 

merupakan bakteri gram positif, rod, aerob, non fermentatif, sedangkan isolat XSS 48B 

bakteri gram negatif, rod, aerob, non fermentatif. 
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PENYAMAKAN KULIT 
 

V.I. Meitiniarti1, A.S. Krave, S. Kasmiyati, R.M Diyawati 
Fakultas Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana 

Jl. Diponegoro 52-60  Salatiga  
1e-mail: irene_meiti@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

Pencemaran lingkungan oleh polutan logam berat Cr (VI) merupakan permasalahan 
lingkungan yang amat penting dalam era perkembangan industri saat ini, karena logam berat 
krom memberi dampak negatif terhadap kesehatan manusia, hewan maupun tanaman. 
Penanganan lingkungan tercemar logam berat melalui teknologi rhizoremediasi dipandang 
prospektif karena efektif, murah, dan ramah lingkungan. Teknik ini mengandalkan kerja mikroba 
tanah (bakteri) untuk meningkatkan mobilitas dan ketersediaan logam berat bagi tanaman 
sehingga dapat diserap tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi rhizobakteri (bakteri 
rhizosfer) dari daerah rhizosfer tanaman Acalypha indica yang toleran terhadap logam berat 
krom dan mengetahui karakteristik isolat bakteri rhizosfer tersebut. Dari tahap isolasi bakteri dari 
sampel rhizosfer Acalypha indica yang telah dicemari dengan lumpur industri penyamakan kulit 
dan tekstil diperoleh 9 isolat bakteri toleran pada Cr (VI). Ke sembilan isolat ini umumnya 
berbentuk kokus, bersifat gram negatif, dan mampu tumbuh pada konsentrasi Cr (VI) hingga 100 
ppm.Isolat-isolat bakteri ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen rhizoremediasi Cr (VI) 
 
Kata kunci: bakteri toleran Cr(VI), isolasi, rhizoremediasi. 
 

ABSTRACT 

Chromium (Cr) polluted environment is an important issue in the current industrial 
development caused by its negative impact fororganisms and human health. Handling chromium 
polluted environment through rhizoremediation technique is the one prospective technique. This 
technique is efective, cheap, and environmental friendly. This technique relies on the work of soil 
microbes (bacteria) to enhance the mobility and availability of heavy metals to plants so it can be 
absorbed by plants. So, this research aims to isolate Cr (VI) tolerant rhizobacteria from 
rhizosphere of  Acalypha indica and to characterize its characteristics. Bacterial isolation from 
rhizosphere samples of Acalypha indica has been polluted with sludge of textile industry and 
leather tanning gained 9  isolate of tolerant Cr (VI) bacteria. Generally, these isolates are coccus, 
gram negative, and able to grow on the medium contained Cr (VI) up to 100 ppm. These isolates 
are likely potential for future application in the remediation of poluted environments by Cr(VI). 
 
Keywords: Cr (VI) tolerant bacteria, isolation, rhizoremediation. 

 

PENDAHULUAN 

Industrialisasi global memunculkan banyak permasalahan lingkungan yang 

disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan logam berat di lingkungan. Sumber 

polutan logam berat yang memiliki potensi besar mencemari lingkungan adalah 

kegiatan-kegiatan yang meliputi industri pertambangan, industri sandang (tekstil), 

pembakaran bahan bakar dari fosil, penggunaan pupuk, pestisida dan limbah industri 

serta rumah tangga (Denton 2007). Salah satu polutan logam berat yang dijumpai di 

lingkungan adalah krom. Pencemaran lingkungan oleh logam berat krom mendapatkan 

perhatian yang sangat besar karena krom memiliki toksisitas yang sangat tinggi 
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terhadap manusia dan hewan dibandingkan pada tanaman. Sumber polutan krom di 

lingkungan berasal dari limbah-limbah industri seperti electroplating, penyamakan kulit, 

pabrik plastik, pertambangan, pengecatan, industri tekstil, fotografi, penggunaan 

fungisida dan lain-lain (Kirkham 2006). Sifat toksik krom di antaranya ditentukan oleh 

bentuk ion krom dan konsentrasinya. Krom di lingkungan terdapat dalam berbagai 

tingkat oksidasi. Dua bentuk krom yang paling tersedia dan dapat diserap oleh 

tumbuhan adalah Cr(III) dan Cr(VI). Namun Cr (VI) sangat toksik, karsinogenik, kurang 

larut, dan bersifat mutagenik terhadap hewan dan manusia (Benazir et al. 2010). 

Pencemaran logam berat di lingkungan dapat diremediasi secara kimiawi, fisik 

maupun biologis. Ada dua teknik remediasi yang dapat diterapkan di lingkungan 

tercemar logam berat yaitu teknik ex situ dan in situ. Penerapan teknik remediasi logam 

berat secara in situ dianggap lebih menguntungkan karena lebih murah dan tidak 

memiliki dampak negatif pada ekosisitem (Khan et al. 2000) dibandingkan metode 

excavation dan land fill, thermal treatment, acid leaching, dan electro-reclamation (Jing 

et al. 2007).  

Salah satu metode alternatif  yang murah dan prospektif dikembangkan untuk 

menangani pencemaran logam berat adalah dengan mempekerjakan tanaman melalui 

proses fitoremediasi (Suresh & Ravishankar 2004). Namun, meskipun sejumlah 

tanaman telah diketahui memiliki kemampuan hiperakumulasi logam berat, namun 

teknologi ini memiliki kelemahan, di antaranya adalah tidak dapat diterapkan untuk 

meremediasi daerah yang tercemar oleh berbagai jenis polutan. Teknologi yang 

memanfaatkan simbiosis atau interaksi antara mikroorganisme dan tanaman di dalam 

rhizosfer dipandang lebih efektif dalam meremediasi lingkungan tercemar polutan. 

Mikroorganisme rhizosfer berperan penting dalam interaksi tanah-tanaman. 

Rhizosfer merupakan daerah perakaran yang memiliki pengaruh terhadap aktivitas 

mikrobial. Aktivitas mikrobial di daerah rhizosfer akan mempengaruhi sistem perakaran 

dan suplai nutrien pada tanaman. Ada dua tipe interaksi yang dapat dijumpai pada 

rhizosfer yaitu (1) interaksi yang berkaitan dengan proses dekomposisi residu tanaman 

yang akan mempengaruhi aliran energi dan nutrien, dan (2) pertukaran secara aktif 

antara akar dan mikrobiota tanah.  

Rhizosfer mempunyai peranan penting dalam proses fitoremediasi tanah 

tercemar logam berat, karena aktivitas mikrobial di daerah rhizosfer dapat 

mempengaruhi mobilitas dan ketersediaan logam berat bagi tanaman melalui 

penglepasan agen pengkhelat, asidifikasi, pelarutan fosfat, dan pengubahan redoks, 

yang selanjutnya akan mampu meningkatkan efektivitas proses fitoremediasi. Strategi 

fitoremediasi melibatkan rhizobakteri yang telah teradaptasi logam berat merupakan 
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salah satu upaya peningkatan efektivitas proses fitoremediasi. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penapisan rhizobakteri yang toleran pada Cr (VI). 

Isolasi bakteri dari sampel lingkungan yang tercemari Cr(VI) telah banyak 

dilakukan (Meli 2009), namun informasi mengenai karakter dan resistensi bakteri 

terhadap Cr(VI) masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi bakteri yang 

resisten terhadap Cr (VI) dari rhizosfer A. indica yang telah dicemari lumpur industri 

tekstil dan penyamakan kulit yang diasumsikan banyak mengandung Cr(VI). Isolat 

bakteri yang diperoleh diharapkan dapat dikembangkan menjadi kultur yang dapat 

digunakan sebagai agen bioremediasi Cr(VI) pada lingkungan yang tercemar Cr(VI). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 

Penanaman A. indica pada media tanah yang dicampur lumpur industri tekstil dan 
penyamakan kulit 

Tahapan ini dilakukan untuk memperbesar kemungkinan diperolehnya isolat 

rhizobakteri yang toleran pada Cr (VI). Pertama kali dilakukan pengambilan tanah dari 

lahan pertanian yang diduga telah tercemar limbah yang mengandung krom dan lumpur 

yang berasal dari industri tekstil yang ada di Salatiga serta industri penyamakan kulit 

yang ada di daerah Yogyakarta. Sampel lumpur ini diukur kadar Cr (VI) nya terlebih 

dahulu dan lumpur yang kandungan krom nya tinggi akan digunakan sebagai campuran 

untuk media tumbuh. 

Selanjutnya tanah dan limbah yang telah diambil tersebut, digunakan sebagai 

media untuk menumbuhkan gulma A. indica yang telah diketahui mampu menyerap 

logam berat krom dalam jumlah tinggi pada limbah penyamakan. 

Pengayaan dan Isolasi bakteri resistenCr (VI) dari sampel rhizosfer A. indica (He 
et al. 2009) 

Isolasi bakteri resisten Cr (VI) dilakukan melalui teknik pengayaan dengan cara:  

sampel rhizosfer sebanyak 1 gram, dimasukkan  kedalam 100 ml medium Luria Broth 

(LB) yang mengandung Cr(VI) sebesar 2,5 g.ml-1, dan diinkubasi pada penggojok 

hingga tumbuh (ditandai dengan kekeruhan medium). Dengan cara yang sama kultur 

yang telah tumbuh pada konsentrasi Cr(VI) 2,5 g.ml-1 dipindahkan kedalam medium 

dengan konsentrasi Cr(VI) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, dan 100 g.ml-1 secara 

bertahap. Medium LB dibuat dengan mencampurkan 1 gram tryptone, 0.5 gram yeast 

extract, dan 0.5 gram NaCl kedalam 100 ml akuades steril. Penambahan Cr(VI) 

dilakukan dengan mencampurkan K2Cr2O7 pada medium LB. 

 Isolasi bakteri hanya dilakukan pada medium LB dengan konsentrasi Cr (VI) 

tertinggi yang masih dapat ditumbuhi bakteri (ditandai dengan kekeruhan). Isolasi 
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dilakukan secara taburan dengan mengambil 0,1 ml kultur LB dengan konsentrasi Cr 

(VI) tertinggi pada medium LA dengan konsentrasi Cr(VI) yang sama. Medium LA yang 

telah diinokulasi kemudian diinkubasi pada inkubator dengan suhu ± 35ºC selama 24-48 

jam. Isolat bakteri yang tumbuh dimurnikan lebih lanjut hingga diperoleh koloni tunggal. 

LA dibuat dengan komposisi yang sama dengan LB dan ditambahkan agar bakteriologi 

2%. Koloni tunggal yang terbentuk dan berbeda morfologi koloninya dimurnikan lebih 

lanjut, diamati karakteristik morfologinya, dan dipelihara pada medium LA miring dengan 

konsentrasi Cr(VI) yang sama.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari percobaan penumbuhan benih A.indica pada media tanam yang dicemari 

lumpur industri tekstil dan penyamakan kulit, ternyata pemberian lumpur industri tekstil 

justru meningkatkan pertumbuhan A. indica (pertumbuhannya lebih baik dibanding 

kontrol). Berbeda halnya dengan pemberian lumpur industri penyamakan kulit, yang 

justru menghambat pertumbuhan A. indica (Gambar 1 dan 2). 

 

Gambar 1. Panjang akar dan batang (cm) A. indica yang ditumbuhkan pada media yang 
telah dicampur dengan lumpur industri tekstil atau penyamakan kulit. 
 

 
Gambar 2. Berat segar dan kering (gram) A. indica yang ditumbuhkan pada media   
yang telah dicampur dengan lumpur industri tekstil atau penyamakan kulit. 
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Dari tahap isolasi, diperoleh 18 isolat yang toleran pada Cr (VI), namun hanya 

sembilan isolat saja yang mampu tumbuh pada konsentrasi Cr (VI) yang tinggi, yaitu 75 

dan 100 ppm. Karakter morfologi sel dan koloni ke sembilan isolat tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 1 dan Gambar 3. 

Tabel 1. Morfologi sel dan koloni 7 (tujuh) isolat dari rhizosfer S. oleraceus yang toleran 
pada konsentrasi Cr (VI) yang tinggi (50 dan 75 ppm) 

No Kode 
Konsentrasi 

Cr(VI) (g.ml
-1

) 
Sumber* 

Ciri-ciri 

Sel Koloni 

1. SpR1 75 ST1 Oval-batang, 
gram - 

Irreguler, rata, 
translucent, tengah 
opaque 

2. SpR3 75 ST1 Oval-batang, 
gram - 

Sirkuler, rata, opaque 

3. SpR10 75 ST4 Coccus, gram - Sirkuler, rata, opaque 
4. SpR11 75 ST4 Coccus, gram - Sirkuler, berlekuk, 

opaque 
5. SpR12 75 ST4 Oval-batang, 

gram - 
Sirkuler, rata, opaque 

6. SpR17 75 SK1 Coccus, gram - Sirkuler, berlekuk, 
opaque 

7. SpR18 75 SK1 Coccus, gram - Sirkuler, rata, opaque 
8. SpR7 100 ST3 Coccus, gram - Irreguler, berlekuk, 

translucent 
9. SpR9 100 ST3 Coccus, gram - Sirkuler, rata, opaque 

Keterangan:  
*ST1: lumpur tekstil 25%   ST2: lumpur tekstil 50% 
 ST3: lumpur tekstil 75%   ST4: lumpur tekstil 100% 
 SK1: lumpur penyamakan kulit 1/3            SK2: lumpur penyamakan kulit 2/3 
 
 

Gambar 3. Bentuk koloni beberapa isolat yang telah berhasil diisolasi dari rhizosfer       
A. indica. 
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Keberadaan lumpur industri tekstil pada media tumbuh A. indica ternyata 

berpengaruh meningkatkan pertumbuhan A. indica. Lumpur industri tekstil kemungkinan 

mengandung banyak bahan organik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, 

sehingga efek negatif dari logam krom yang terkandung di dalamnya menjadi tidak 

tampak. Hal yang sama juga disampaikan Kasmiyati et al. (2008a; 2008b) dalam 

penelitiannya menggunakan beberapa tanaman sebagai agen hiperakumulator. Efek 

yang berbeda ditunjukkan oleh A. indica yang ditumbuhkan pada media yang 

mengandung lumpur penyamakan kulit. Keberadaan lumpur penyamakan kulit ini justru 

sedikit menghambat pertumbuhan A. indica, jika dibandingkan dengan kontrol. 

Kemungkinan dalam lumpur industri penyamakan kulit banyak terkandung bahan-bahan 

kimia yang menghambat pertumbuhan A. indica, mengingat proses penyamakan kulit 

memang menggunakan banyak bahan kimia.  

Dari sembilan isolat yang toleran pada Cr (VI) ternyata umumnya mempunyai 

karakter bentuk sel kokus dan bersifat gram negatif. Hasil ini berbeda dengan hasil 

yang diperoleh sebelumnya dari air limbah penyamakan kulit (Meitiniarti et al. 2012, 

belum dipublikasikan) yang justru bersifat gram positif, berbentuk kokus. Namun 

beberapa penelitian (Elangovan et al. 2006; Francisco et al. 2002) menunjukkan bahwa 

bakteri yang mampu mereduksi Cr (VI) karakteristiknya berbeda-beda. Yang utama dari 

semua itu sebenarnya adalah kemampuannya mereduksi kandungan Cr (VI) pada 

medium. Ke sembilan isolat bakteri ini belum diuji kemampuan reduksi Cr (VI) nya, 

sehingga masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Kemampuan toleransi Cr (VI) 

yang ditunjukkan oleh ke sembilan isolat ini sudah cukup menjanjikan pemanfaatannya 

sebagai agen rhizoremediasi Cr (VI) di masa mendatang. 

SIMPULAN 

Lumpur industri tekstil dan penyamakan kulit mengandung Cr (VI) karena dari 

rhizosfer Acalypha indica yang ditumbuhkan pada media tanah yang telah dicampur 

dengan kedua jenis lumpur industri ini, dapat diperoleh sembilan isolat bakteri yang 

toleran pada Cr (VI) hingga konsentrasi 100 ppm. Ke sembilan isolat bakteri ini 

berbentuk kokus dan bersifat gram negatif. 
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ABSTRAK 
  

Styrofoam adalah bahan organik sintetis yang tersusun dari polimer stirena. Bahan ini 
biasanya digunakan sebagai pengemas berbagai produk elektronik dan makanan, karena bahan 
tersebut lebih praktis dan ringan. Permasalahan yang muncul dari penggunaan styrofoam adalah 
sifatnya yang rekalsitran dan toksik di lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan 
mikrobia tanah pendegradasi styrofoam, dan menganalisis kemampuannya dalam mendegradasi 
styrofoam. Penelitian diawali dengan isolasi mikrobia tanah secara langsung dari berbagai 
sumber tanah (tanah vulkanik, tanah dumpsite dan tanah berkompos) dan limbah styrofoam 
yang terkubur di dalam tanah dengan menumbuhkannya pada media yang mengandung bubuk 
styrofoam. Kemampuan degradasi styrofoam ditentukan dengan menumbuhkan isolat mikrobia 
tanah pada medium basal yang dilengkapi bubuk styrofoam sebagai sumber karbon. 
Pertumbuhan biomassa diukur menggunakan spektrofotometer infra merah dengan panjang 
gelombang 600nm. Produk hasil degradasi (stirena dan derivatnya) diukur menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 250-300nm. Isolat-isolat unggul 
dikarakterisasi melalui pengamatan fisik dan biokimia secara kualitatif. Pada penelitian ini 
berhasil diisolasi 16 isolat mikrobia tanah dengan lima isolat yang aktif mendegradasi styrofoam. 
Lima isolat tersebut adalah: satu isolat bakteri (GAD 1 NA) dan empat isolat fungi (GAD 1 PDA; 
GAD 2A PDA; GAD 3A PDA; GAD 3B PDA). Kelima isolat tersebut aktif mendegradasi bubuk 
styrofoam dalam medium basal selama 24-72 jam. Isolat yang mampu mendegradasi dengan 
optimal adalah fungi GAD 1 PDA. 
 
Kata kunci: biodegradasi, bakteri tanah, fungi tanah, styrofoam. 
 

ABSTRACT 
 

Styrofoam is a synthetic organic material composed of styrene polymers. This material is 
commonly used as a packing of electronic products and food, because this material is more 
practical and light. The problems that arise from the use of styrofoam is its recalcitrant and toxic 
in the environment. The purpose of this study to get a degrading soil microbial styrofoam, and 
analyze their ability to degrade styrofoam. The research began with the isolation of soil microbes 
directly from various land sources (volcanic soil, dumpsite soil and composting soil) and 
styrofoam waste buried in the ground to grow on media containing powdered styrofoam. 
Styrofoam degradation ability was determined by soil microbial isolates growing on basal 
medium incorporating styrofoam powder as a carbon source. Biomass growth was measured 
using an infrared spectrophotometer with a wave length 600 nm.Produk degradation products 
(styrene and its derivatives) were measured using UV-Vis spectrophotometer with a wavelength 
of 250-300 nm. The isolates were characterized by superior physical and biochemical 
observations qualitatively. In this study, 16 isolates were isolated by soil microbes actively 
degrade five isolates styrofoam. Five isolates were: one isolate (GAD 1 NA) and four fungal 
isolates (GAD 1 PDA; GAD 2A PDA; GAD 3A PDA; GAD 3B PDA). The five isolates actively 
degrade powdered styrofoam in basal medium for 24-72 hours. Isolates were able to degrade the 
optimal fungi GAD 1 PDA. 
 
Keywords: biodegradation, soil bacteria, soil fungi, styrofoam.   
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PENDAHULUAN 

Styrofoam merupakan sebuah produk yang berasal dari polistirena, yaitu sebuah 

polimer aromatis yang tersusun atas monomer stirena yang disintesis dari minyak bumi. 

Polistirena adalah bahan dasar styrofoam, sebuah polimer aromatis dari monomer 

stirena  yaitu hidrokarbon cair yang disintesis dari minyak bumi dengan nama senyawa 

kimia C8H8n (Maul et al. 2007). Strukturnya berupa rantai panjang karbon dengan 

bagian pusat karbon tersebut berikatan dengan gugus fenil (cincin benzena aromatis). 

Styrofoam bersifat ringan dan kedap air sehingga digunakan dalam berbagai keperluan 

sehari-hari misalnya sebagai alat untuk mengemas barang pecah belah, komponen 

komputer dan juga makanan. Akan tetapi, styrofoam tersusun dari komponen kimiawi 

yang mirip dengan plastik sehingga sukar untuk didegradasi (Iiyoshi et al. 1998). 

Penguraian gelas styrofoam dibutuhkan waktu minimal 500 tahun (EPA dalam majalah 

online E-magazine; 2005). Styrofoam menimbulkan efek negatif dan dibutuhkan suatu 

mekanisme untuk mereduksi toksisitas limbah styrofoam. Keberadaan limbah styrofoam 

di lingkungan sangat meresahkan dan menimbulkan gangguan. Proses pembuatan 

styrofoam dan pembakaran limbahnya melepaskan senyawa aromatis lain yang 

berbahaya bagi manusia dan mengakibatkan keracunan pada organ pernafasan dan 

syaraf. Partikel styrofoam yang termakan oleh hewan mampu melukai saluran 

pencernaan dan meracuni hewan karena bersifat karsinogenik (Earth Resource 

Foundation 2010). 

Melalui penelitian, ditemukan sejumlah mikrobia yang mampu mengurai bahan 

sejenis polyethylene dan biodegradable polyester-based plastic. Plastik dan styrofoam 

mengandung hidrokarbon aromatis yang dapat didegradasi oleh mikrobia 

lignoselulolitik. Hampir sebagian isolat bakteri tersebut ditemukan dari dalam rumen 

hewan, kayu yang membusuk dan di tanah (Tokuda & Watanabe 2007). Mikrobia yang 

aktif mendegradasi plastik adalah bakteri dan fungi selulolitik serta lignolitik. Bakteri dan 

fungi tersebut terdapat di suatu ekosistem yang banyak mengandung limbah plastik. 

Beberapa jenis bakteri, terutama Paenibacillus amylolyticus dan juga fungi 

Phanerochaeta chrysosporium dan Trametes versicolor (Teeraphatpornchai et al. 2003; 

Iiyoshi et al. 1998), telah terbukti mampu mendegradasi berbagai jenis limbah plastik di 

tanah. Bakteri dan fungi tersebut memiliki sistem metabolisme yang spesifik karena 

mampu hidup pada substrat berupa plastik.  

Komposisi styrofoam merupakan bahan organik kompleks yang susah 

terdegradasi secara biologis. Keberadaan limbah tersebut sangat meresahkan karena 

persisten dalam tanah dan bersifat rekalsitran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan mikrobia pendegradasi styrofoam dari tiga sumber sampel tanah 
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berbeda, yaitu: tanah vulkanik; tanah yang telah terpapar sampah dan limbah dan tanah 

berkompos, serta menganalisis kemampuan tumbuh isolat yang diperoleh pada 

styrofoam. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini digunakan spektrofotometer infra merah merk Spectronic 

20D+ dengan panjang gelombang 600nm untuk mengukur pertumbuhan sel mikrobia 

tanah.  Pengukuran kadar styrofoam yang terurai oleh isolat mikrobia tanah 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 250-300nm.  

Ekstrak styrofoam yang digunakan dalam penelitian diperoleh dengan cara 

menghaluskan styrofoam kompak yang dicampur akuades dengan blender dan 

kemudian disaring. Media basal cair digunakan sebagai bahan untuk membuat 

suspensi tanah. Skrining populasi mikrobia tanah menggunakan medium spesifik 

berupa Nutrien Agar (NA) untuk isolasi bakteri; Potato Dextrose Agar (PDA) untuk 

isolasi fungi; dan Rose Bengal Agar (RB) untuk isolasi khamir. Untuk pegujian sifat 

karsinogenik styrofoam, digunakan kultur murni Salmonella typhi dan medium Glukosa 

Minimum agar (GM) yang mengandung 1% ekstrak styrofoam. Seleksi isolat mikrobia 

tanah pendegradasi styrofoam menggunakan medium SBS cair yang mengandung 1% 

ekstrak styrofoam. Identifikasi isolat mikrobia tanah pendegradasi styrofoam secara 

biokimia menggunakan uji katalase dengan medium glukosa cair; uji oksidasi dengan 

reagen H2O2; uji pembentukan indole dengan reagen.  

Pengambilan sampel 

Sampel tanah dilakukan dengan cara mengambil masing-masing 100g sampel 

tanah dari masing-masing lokasi yaitu: tanah vulkanik dari Sungai Gendol, Lereng 

Gunung Merapi; tanah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah; tanah humus di 

Kebun Biologi; serta sampel styrofoam dari tempat penampungan sampah. Kemudian 

diukur parameter fisik (temperatur tanah dan udara) dan kimia (kelembaban dan pH 

tanah serta udara) masing-masing lokasi. Setelah itu diambil masing-masing 10 g 

sampel tanah untuk diukur kadar airnya dengan cara memasukkannya ke dalam botol 

timbang hingga beratnya konstan dalam oven bersuhu 105°C.  

 
Isolasi dan skrining mikrobia tanah pengguna styrofoam 

Sampel tanah yang telah diayak diambil sebanyak 0.2 g, diinokulasikan pada 

medium basal cair yang telah ditambahkan serpihan styrofoam sebanyak 0,1 g/ml. 

Isolasi mikrobia tanah dilakukan dengan cara membuat suspensi tanah dalam media 

basal cair dan ditempatkan pada shaker (200 rpm) selama 6 hari pada suhu 30°C; pH 

medium disesuaikan dengan pH tanah asal. Skrining populasi mikrobia tanah dilakukan 
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dengan membuat seri pengenceran suspensi tanah (10-3;10-4;10-5) dan diinokulasikan 

pada medium spesifik: Nutrien Agar (NA) untuk bakteri; Potato Dextrose Agar (PDA) 

untuk fungi; dan Rose Bengal Agar (RB) untuk khamir. 

 
Membuktikan styrofoam sebagai penginduksi mutasi genetik 

Uji Ames dilakukan pada senyawa polistirena (styrofoam) yang  menginduksi 

mutasi genetik. Kultur Salmonella typhirium berumur 15-18 jam dan isolat mikrobia 

terpilih diinokulasikan pada tabung reaksi bersama dengan medium top agar cair (tanpa 

histidin atau biotin), aktivator metabolik (S-9 mix atau larutan buffer) dan larutan kimia 

mutagenik (ekstrak styrofoam), divortex hingga homogen. Kemudian campuran tersebut 

dituangkan pada medium Glukosa Minimum agar (GM). Setelah medium top agar 

mengeras, diinkubasi pada inkubator bersuhu 37°C dalam posisi terbalik selama 48 

jam. Sebagian kultur juga diinokulasikan pada medium yang sama, dengan 

ditambahkan histidin. Koloni bakteri yang mampu tumbuh pada medium GM dan 

medium GM + histidin merupakan bakteri yang telah mengalami mutasi yang diinduksi 

oleh polistirena. 

 
Seleksi kemampuan tumbuh isolat mikrobia pada medium yang mengandung 
styrofoam 

Isolat mikrobia pengguna styrofoam diseleksi berdasarkan kemampuan tumbuh 

pada medium yang ditambah dengan bahan baku ekstrak styrofoam (polistirena). Isolat 

mikrobia tanah diinokulasikan pada medium SBS yang mengandung 1% ekstrak 

styrofoam, diinkubasikan selama satu minggu dan diamati pertumbuhan selnya setiap 

hari dengan spektrofotometer infra merah (λ600nm). Isolat yang memiliki waktu 

generasi yang lebih cepat dengan biomassa terbanyak dipilih untuk digunakan pada 

pengujian berikutnya. 

 
Percobaan Degradasi Styrofoam oleh Isolat Terpilih 

Isolat mikrobia terpilih diuji kemampuan tumbuhnya pada medium SBS cair 

ditambah glukosa 1% dan ekstrak styrofoam 1% dan diinkubasikan selama 5 hari. 

Kadar stirena pada medium SBS diamati melalui spektrofotometer UV-Vis dengan 

rentang panjang gelombang 250-300nm selama lima hari (Hurst et al. 2002). 

Pertumbuhan sel mikrobia dihitung secara langsung menggunakan haemocytometer. 

Selain itu, degradasi styrofoam ditentukan juga secara kualitatif dengan 

menginokulasikan isolat terpilih pada potongan styrofoam padat di permukaan pasir 

steril selama lima hari. 
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Identifikasi mikrobia pendegradasi styrofoam  

Isolat terpilih yang mampu mendegradasi styrofoam diidentifikasi melalui 

serangkaian uji biokimiawi, meliputi pengecatan gram, reduksi nitrat, uji indole, 

fermentasi glukosa dan asimilasi karbohidrat, protein, serta lemak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Populasi mikrobia tanah pendegradasi styrofoam dari berbagai sumber di Daerah 
Istimewa Yogyakarta 

Populasi mikrobia tanah berhasil diisolasi dari tiga lokasi berbeda di Yogyakarta, 

yaitu: hulu Sungai Gendol, lereng Gunung Merapi sebelah timur (GAD 1); Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul (GAD 2); dan Kebun Biologi di Fakultas 

Biologi UGM, Sleman (GAD 3). Mikrobia tanah yang diisolasi terdiri atas populasi 

bakteri, fungi dan khamir tanah (Tabel 1). 

Tabel 1. Populasi mikrobia (CFU) dari tanah vulkanik, tanah dumpsite dan tanah kebun 

No 
Asal 
sam-
pel 

Medi
-um 

Faktor Pengenceran 
Σ total mikrobia tanah      

 (CFU g
-1

) Ket 

1x10
3
 1x10

4
 1x10

5
 Bakteri Fungi Khamir 

Kali Gendol         
1 GAD-1 NA spread 18x10

4
 0 18x10

4
 0 0 Bakteri 

dominan PDA 0 0 0    
RB 0 0 0    

2 GAD-1 
+ STY 

NA spread Spread 1 1x10
5
 1525x10

6
 523.3x10

6
 Fungi 

dominan 
warna putih 

PDA 455 25 0    
RB 153 40 0    

TPA Piyungan        
3 GAD-2 NA 10 Spread spread 1x10

4
 4421.67x10

5
 4110.3x10

5
 Fungi 
dominan 
warna putih 

PDA 122 104 25    
RB 122 13 1    

4 GAD-2 
+STY 

NA spread 8 spread. 8x10
4
 7x10

5
 6120x10

5
 Khamir 

dominan 
warna pink 

PDA 0 Spread 7    
RB 183 6 0    

5 STY 
LAPUK 

NA 21 Spread 8 1054x10
5
 246.5x10

4
 0 Bakteri 

dominan 
warna krem 

PDA 48 13 spread    
RB 0 0 0    

Kebun Biologi       
6 GAD-3 NA 31 17 0 27x10

3
 1635x10

5
 1761x10

5
 Khamir 

dominan 
warna pink 

PDA 52 5 33    
RB 0 0 0    

7 GAD-3 
+ STY 

NA spread Spread spread spread 57x10
3
 13x10

3
 Fungi 

dominan 
warna putih 

PDA 57 0 0    
RB 13 0 0    

8 Kontrol NA 0 0 0 0 0 0  
 PDA 0 0 0     
 RB 0 0 0     

9 Kontrol 
+ STY 

NA spread Spread 0 spread 0 0 Kontami-
nasi oleh 
bakteri 
udara 

PDA 0 0 0    

RB 0 0 0    

 
*CFU (Colony Forming Unit): jumlah koloni mikrobia per gram tanah; spread: spreader 
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Tabel 3. Isolat mikrobia tanah terpilih untuk uji degradasi styrofoam 

Asal sampel 

Isolat mikrobia tanah terpilih untuk uji degradasi Styrofoam 

Keterangan Σ 
bakteri 

Nama strain 
Σ 

fungi 
nama 
strain 

Σ 
yeast 

nama 
strain 

Tanah 
vulkanik 
S. Gendol, 
Merapi 
(GAD-1) 

1 GAD-1  
NA 

1 GAD-1 
STY 
PDA 

0  Bakteri & fungi 
dominan 
di tanah 
vulkanis 

Tanah 
tercemar 
sampah 
(dumpsite) 
TPA 
Piyungan, 
Bantul (GAD-
2) 

3 GAD-2 NA 
GAD-2 STY 
NA 
STY-NA 

2 GAD-2A 
PDA 
GAD-2B 
PDA 

1 GAD-2 RB Ragam 
populasi bakteri 
dominan di 
dump- 
site 

Tanah kebun 
Kebun Biologi 
UGM 
(GAD-3) 

1 GAD-3 STY 
NA 

2 GAD-3A 
PDA 
GAD-3B 
PDA 

0  Ragam 
populasi fungi  
dominan di 
tanah kebun 

 
Terdapat 16 isolat mikrobia tanah yang meliputi bakteri, fungi dan khamir dari ketiga 

sumber sampel tanah. Populasi fungi tanah lebih dominan dibandingkan populasi bakteri dan 

khamir tanah. Sampel mikrobia tanah yang berasal dari ketiga lokasi menunjukkan respon 

fisiologis berbeda ketika diinokulasikan pada media campuran ekstrak styrofoam dan tanpa 

ekstrak styrofoam. Populasi fungi bersifat dominan karena selalu ditemukan di tiap sampel 

tanah dari tiga lokasi berbeda dengan nilai CFU yang cukup tinggi. Populasi fungi yang 

berasal dari sampel tanah GAD-1 dan GAD-3 pada media yang mengandung ekstrak 

styrofoam tumbuh dominan dibandingkan dengan populasi fungi di lokasi GAD-2, diikuti oleh 

populasi bakteri dan yeast. Tingkat survivabilitas populasi fungi yang tinggi pada media yang 

mengandung ekstrak styrofoam kemungkinan disebabkan oleh adanya: 1) aktivitas enzim 

selulase atau enzim lignase; atau 2) adanya mutasi yang disebabkan oleh agensia mutagenik, 

yaitu senyawa polistirena yang merupakan bahan utama penyusun styrofoam sehingga jalur 

metabolismenya dapat mendegradasi styrofoam menjadi senyawa yang lebih sederhana dan 

dapat dimanfaatkan (Gusse et al. 2006). Dari 16 isolat yang diperoleh, diambil 11 isolat 

dengan nilai CFU terbesar untuk diuji kemampuannya dalam mendegradasi styrofoam (Tabel 

3). 

 
Uji styrofoam sebagai bahan karsinogenik (Uji Ames, Mortelmans & Zeiger 2000) 

Hasil uji Ames menunjukkan bahwa styrofoam menyebabkan sifat mutagenik. Sifat 

mutagenik styrofoam ditandai dengan tidak munculnya kultur S.typhi di media tanpa ekstrak 

styrofoam. Kultur S. typhi digunakan sebagai organisme uji pada tes Ames menggunakan 

media GM (glukosa minimum) cair dan agar yang ditambah dengan ekstrak styrofoam. 
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Setelah diuji Ames, terjadi perubahan metabolisme dan perubahan fisik pada koloni S. typhi 

(Tabel 4). Kultur S. typhi  yang mutan dapat bertahan hidup pada media yang miskin nutrien 

karena mampu memanfaatkan senyawa uji (ekstrak styrofoam) sebagai sumber karbon baru 

(Mortelmans & Zeiger 2000). 

Terdapat perubahan fisik pada bentuk sel S. typhi mutan yaitu bentuk sel bacilli 

memendek dan bentuk sel menjadi bengkok, sementara kultur yang asli memiliki bentuk sel 

bacilli panjang (Gambar 8). Sifat mutasi yang terjadi pada kultur bakteri S. typhi adalah mutasi 

irreversibel atau mutasi searah. Hal ini dibuktikan oleh ketidakmampuan bakteri uji untuk 

tumbuh kembali pada media tanpa penambahan ekstrak styrofoam. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Ames pada kultur S. typhi 

 

Tipe 
Kultur 

Hasil uji Ames Karakter koloni Karakter sel 

Keterangan 
Ulangan (+/-) Bentuk Warna Tekstur Bentuk Warna 

Cat 
gram 

Kultur  
S. typhi 
Original 

I - - - - - - - tidak dapat  

II - - - - - - - tumbuh &  

III - - - - - - - mengkatalisis  

 IV - - - - - - - styrofoam 

          

Kultur  
S. typhi 
Mutan 

I + Circle 
irregular 

Putih 
susu 

halus bacili merah negatif bakteri S. 
typhi  

II ++ Ameboid 
irregular 

Putih 
kelabu 

kasar bacili 
pendek 

merah negatif mutan, 
mampu  

III ++ Ameboid 
irregular 

Putih 
kelabu 

kasar bacili 
pendek 

merah negatif mengkatalisis  

 IV +++ Ameboid 
irregular 

Putih 
kelabu 

kasar bacili 
pendek 

merah negatif styrofoam di 
media 

- : tidak tumbuh ; + : tumbuh ; ++ : tumbuh pesat;  +++: tumbuh sangat pesat 
 
 

            

 
 

Gambar 8.  Perbandingan bentuk sel S. typhi asli (a) dan sel yang telah bermutasi (b)  
 

 
 
 
 
 

a b 
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Kemampuan tumbuh isolat terpilih dalam medium minimal cair 
 

Hasil pengukuran laju pertumbuhan sel menggunakan spektrofotometer infra merah 

(λ600nm) terhadap 11 isolat mikrobia terpilih menunjukkan bahwa terdapat empat isolat fungi 

dan satu isolat bakteri tanah yang memiliki kecepatan pertumbuhan yang pesat dalam waktu 

singkat. Waktu generasi isolat terpilih diukur berdasarkan peningkatan jumlah sel selama 168 

jam melalui nilai absorbansi densitas optik (Gambar 9).  

 

Gambar 9. Nilai absorbansi 11 isolat mikrobia tanah terpilih dalam medium minimal  
cair selama 168 jam oleh spektrofotometer infra merah (600nm). 

 

Tabel 5. Waktu generasi isolat terpilih dalam media minimal cair 
 

Isolat 
Jumlah sel selama 168 jam (x10

6
) Log 

N0 
Log 
Nt 

N K g µ 
0 24 48 72 96 120 144 168 

Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0       

GAD 1 
NA 

0.52
5 

0.70
0 

1.150 1.77
5 

2.975 8.325 16.0
3 

14.8
5 

6.47
3 

6.92 1.48
5 

0.06
2 

16.16
5 

0.04
3 

GAD 1 
PDA 

1.62
5 

2.85
0 

4.200 6.27
5 

7.425 6.675 4.7 5.55 6.45
5 

6.62
3 

0.55
9 

0.02
3 

42.89
7 

0.01
6 

GAD 
2A PDA 

0.55
0 

1.17
5 

2.400 3.87
5 

7.875 10 6.75 4.42
5 

6.58
8 

6.89
6 

1.02
3 

0.04
3 

23.45
6 

0.03
0 

GAD 
3A PDA 

1.42
5 

2.95
0 

10.65
0 

13.9
5 

16.15 13.47
5 

11.1
5 

9.95 6.47 7.02
7 

1.85
2 

0.07
7 

12.95
7 

0.05
3 

GAD 
3B PDA 

0.30
0 

1.90
0 

6.475 15.4
3 

16.67
5 

12.62
5 

10.9
5 

8.25 6.27
9 

6.81
1 

1.76
9 

0.07
4 

13.56
7 

0.05
1 

 
Dari 11 isolat terpilih terdapat lima isolat dengan waktu generasi yang pesat, yaitu; 

isolat bakteri GAD 1 NA, isolat fungi; GAD 1 PDA, GAD 2A PDA, GAD 3A PDA dan GAD 3B 

PDA. Kelima isolat tersebut mampu tumbuh pesat dalam waktu yang relatif singkat selama 

fase logaritmik. Melalui perhitungan jumlah sel secara langsung menggunakan 

haemositometer, dapat diketahui isolat yang memiliki waktu pertumbuhan tercepat (Tabel 5).  

Waktu tercepat bagi isolat untuk berduplikasi adalah 12,957 jam (GAD 3A PDA) dan yang 
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paling lambat adalah 42,897 jam (GAD 1 PDA). Duplikasi sel terjadi selama fase logaritmik, 

pada fase ini sel mikrobia telah beradaptasi dan memanfaatkan media pertumbuhan berupa 

bubuk sebagai sumber karbon utama untuk tumbuh. Bubuk styrofoam yang berupa polistirena 

diuraikan oleh mikrobia menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu stirena. Secara kualitatif, 

perubahan fisik yang terjadi adalah meningkatnya kekeruhan (turbiditas) media dan timbul 

endapan halus di dasar tabung sebagai akibat dari aktivitas mikrobia pada media cair tersebut. 

Kekeruhan media disebabkan oleh meningkatnya jumlah sel dan jumlah stirena yang 

dihasilkan dari perombakan polistirena pada bubuk styrofoam oleh sel mikrobia. Sel-sel yang 

mati dan hasil degradasi polistirena kemudian akan terendapkan di dasar tabung (Gambar 10). 

Perubahan kimia dapat diamati melalui pengukuran pH larutan. Hasil pengukuran pH selama 

168 jam terhadap kelima isolat menunjukkan bertambahnya tingkat keasaman seiring waktu 

(Gambar 11). 

 
 
 

Gambar 10. Perubahan warna dan turbiditas pada medium SBS minimal cair yang 
telah diinokulasi dengan isolat GAD 3 PDA jam ke-0 (a); jam ke-72 (b); dan jam ke-168 (c)  
 

 

 
Gambar 11. Perubahan pH media SBS minimal yang telah diinokulasi dengan  
isolat terpilih selama 168 jam.  

 

Biodegradasi styrofoam oleh isolat mikrobia terpilih 

Styrofoam yang telah terdegradasi oleh isolat mikrobia terpilih diubah menjadi stirena 

dan diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 250-300nm (Hurst et al. 

(a) (c) (b) 
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2002). Hasil pengukuran dengan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan bahwa terjadi 

degradasi styrofoam yang cukup signifikan oleh isolat mikrobia terpilih pada rentang 240-

280nm (Gambar 12).  

 
 
Gambar 12. Pengukuran kadar stirena selama 96 jam dengan spektrofotometer  
UV-Vis dengan panjang gelombang 250-300nm 
 

Tabel 6. Waktu generasi sel isolat mikrobia terpilih selama 96 jam 
 

Isolat 
Jumlah sel selama 96 jam (x10

6
) 

logN0 logNt N k g µ 
0 24 48 72 96 

Kontrol 0 0 0 0 0       

GAD 1 
NA 

2.85 61.85 139.7 193.65 365.4 6.455 7.791 4.440 0.185 5.405 0.128 

GAD 1 
PDA 

2.25 105.2 201.55 201.25 277.2 6.352 8.022 5.548 0.231 4.326 0.160 

GAD 2A 
PDA 

1.95 48 171.8 172.8 154.8 6.290 7.681 4.622 0.193 5.193 0.133 

GAD 3A 
PDA 

1.4 65.6 203.8 198 82 6.146 7.817 5.551 0.231 4.324 0.160 

GAD 3B 
PDA 

3.05 113.55 152.6 129.4 275.55 6.484 8.055 5.219 0.217 4.599 0.151 

 
Hal ini membuktikan bahwa bubuk styrofoam yang ditambahkan pada media dapat 

didegradasi oleh isolat mikrobia dengan baik, ditunjukkan dengan peningkatan kadar stirena 

dalam media dan kecepatan pertumbuhan yang meningkat selama 24-72 jam. Populasi 

mikrobia yang paling baik dalam mendegradasi styrofoam adalah populasi fungi GAD 1 PDA, 

ditunjukkan dengan nilai absorbansi oleh spektrofotometer UV-Vis yang tinggi dan waktu 

generasi yang cepat (Tabel  6). Semakin tinggi nilai absorbansi UV-Vis, maka semakin tinggi 

kadar styrofoam yang diuraikan menjadi senyawa aromatis sederhana. Pemutusan ikatan di 

senyawa aromatis stirena dapat terjadi melalui jalur meta-pathway atau ortho-pathway 

(Gambar 13). Pada jalur meta-pathway, reaksi pemutusan ikatan diawali dengan pembentukan 

senyawa intermediet; benzyl alkohol atau cis-toluene dyhidrodiol yang diubah menjadi 
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catechol atau 3-methylcatechol oleh enzim acid-oxidase dan menghasilkan asam α-keto. 

Kemudian asam α-keto dikatalisis oleh enzim aldolase untuk membentuk piruvat dan 

asetaldehid yang digunakan dalam siklus Krebs (Moat & Foster 1995).  

   
 
Gambar 13.  Jalur biodegradasi senyawa aromatis pada mikrobia aerobik (Moat & Foster 
1995) 
 

Pemutusan ikatan aromatis melalui jalur ortho-pathway diawali dengan reaksi oksidasi 

stirena membentuk senyawa intermediet p-cresol. Senyawa tersebut kemudian diubah 

menjadi β-ketoadipate yang diuraikan oleh succinyl-CoA transferase menjadi succinyl-CoA 

dan acetyl-CoA. Metode yang kedua adalah degradasi secara anaerobik yang diawali dengan 

reduksi inti senyawa aromatis menggunakan bantuan senyawa CoA (Gambar 14). Setelah 

ikatan rangkap pada inti senyawa aromatis mereduksi, ikatan aromatis dapat diputus dan 

menghasilkan senyawa Acetyl CoA atau pyruvat dan berikutnya dilanjutkan dengan proses 

EMP, EDP atau fermentasi (Moat & Foster 1995; Bobbie & Leatherwood 1976; Johnsen et al. 

2005; Kanaly & Harayama 2000). Reaksi fermentasi yang terjadi pada degradasi senyawa 

aromatik secara anaerobik mengakibatkan perubahan kadar keasaman (pH) media menjadi 

semakin asam. Selama proses fermentasi berlangsung, terjadi perubahan warna larutan 

media menjadi keruh dan muncul gelembung udara di permukaan media. Isolat fungi GAD 2A 

PDA, GAD 3A PDA dan GAD 3B PDA mengalami penurunan pH dari yang semula netral (pH 

7) menjadi semakin asam (pH 5) selama 96 jam inkubasi (Gambar 15). Perubahan pH 
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tersebut menunjukkan bahwa ketiga isolat fungi melakukan proses degradasi senyawa 

aromatis pada bubuk styrofoam secara anaerobik. 

 

 
 

Gambar 14. Jalur biodegradasi senyawa aromatis oleh mikrobia anaerobik  
(Moat & Foster 1995) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15. Perubahan pH dalam media pada proses degradasi styrofoam 
selama 96 jam  

 
Identifikasi isolat mikrobia tanah terpilih pendegradasi styrofoam 

Isolat mikrobia tanah terpilih ditumbuhkan pada berbagai kondisi fisik (temperatur) dan 

kimiawi (pH medium) serta serangkaian uji biokimiawi untuk memperoleh karakter-karakter 

pembeda antar strain. Pada proses identifikasi diamati pula morfologi koloni dan sel masing-

masing strain mikrobia (Tabel 7). 

 
Tabel 7. Pertumbuhan strain isolat mikrobia terpilih pada berbagai temperatur dan pH 
 

Nama 
Isolat 

48 jam 72 jam 

4° 
C 

27° 
C 

37° 
C 

55° 
C 

pH 
5 

pH 
7 

pH 
9 

4° 
C 

27° 
C 

37° 
C 

55° 
C 

pH 
5 

pH 
7 

pH 
9 

Kontrol - - - - - - - - - - - - - - 
GAD 1 
NA 

- +++ - - +++ + - - +++ - - +++ +++ - 
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GAD 1 
PDA 

- ++ +++ - +++ ++ +++ - +++ +++ - +++ +++ +++ 

GAD 2A 
PDA 

- ++ +++ - ++ ++ ++ - +++ +++ - +++ +++ +++ 

GAD 3A 
PDA 

- - +++ - +++ +++ +++ - +++ +++ - +++ +++ +++ 

GAD 3B 
PDA 

- - - - +++ +++ +++ - +++ +++ - +++ +++ +++ 

Keterangan: +: lambat; ++: sedang; +++: pesat. 
 
 

Tabel 8. Karakter biokimiawi isolat mikrobia terpilih  
 

Nama Isolat 
Hidrol. Uji Ka- Oksi- Hidrol. Nitrat Reduktase Urea Gelatin Indole 

pati talase Dasi kasein Nitrat Nitrit test test Test 

KONTROL - - - - - - - - - 
GAD 1 NA - + + - - + - - - 

GAD 1 PDA - + + + - - - - - 

GAD 2A PDA - + - + - - + - - 

GAD 3A PDA - + - - - + + - - 

GAD 3B PDA - + - - - - + - - 

 
Isolat bakteri GAD 1 NA tumbuh optimal pada temperatur 27˚C dan pada pH yang 

relatif netral (pH 7-5). Isolat bakteri GAD 1 NA bersifat aerob, mampu menguraikan gula 

sederhana, dan mampu mengubah nitrit menjadi ammonia (Tabel 8). Bentuk sel bakteri 

tersebut adalah basil pendek, gram negatif, tidak berspora dan motil. Koloninya berbentuk 

sirkuler, berwarna putih pucat dengan permukaan yang halus dan mengkilap (Gambar 16). 

Karakter fisik dan biokimiawi isolat bakteri GAD 1 NA mirip dengan anggota genus 

Pseudomonas, khususnya P. alcaligenes, P. mendocina atau P. veronii yang telah teruji 

mampu menguraikan substansi yang terbuat dari senyawa aromatis (O‟Mahony et al. 2006; 

Yen et al. 1991; Nam et al. 2003; Onaca et al. 2007). Bakteri tersebut bersifat indole negatif, 

mampu mengubah urea menjadi ammonia dan positif dalam uji katalase namun tidak 

menghasilkan gas. 

 

         

  (a) (b) 
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Gambar 16. Morfologi koloni pada medium NA plate dan sel isolat GAD 1 NA yang dicat Gram; 
Koloni berwarna krem dan berbentuk sirkuler (a dan b); Sel berbentuk bacillus pendek dan 
tidak berspora, sel bersifat Gram negatif (c) dan mirip dengan sel Pseudomonas (d). 
 

Keempat isolat mikrobia terpilih yang lainnya adalah fungi. Melalui pengujian oksidasi, 

diketahui bahwa hanya isolat fungi GAD 1 PDA yang  bersifat aerob sedangkan isolat fungi 

yang lainnya bersifat anaerobik. Keempat isolat fungi mampu menguraikan gula sederhana 

namun tanpa menghasilkan gas CO2. Isolat GAD 1 PDA dan GAD 2A PDA mampu 

menghidrolisis kasein, menandakan bahwa keduanya memiliki eksoenzim casease untuk 

menguraikan protein kompleks. Isolat GAD 3A PDA diasumsikan memiliki enzim nitrit 

reduktase dan enzim urease karena mampu mengubah nitrit dan urea menjadi ammonia. 

Isolat GAD 2A PDA dan GAD 3B PDA juga memiliki enzim urease namun tidak memiliki enzim 

nitrit reduktase sehingga tidak mampu mengubah nitrit menjadi ammonium (Tabel 7). 

Isolat GAD 1 PDA memiliki karakter koloni dengan tekstur permukaan kusam, bentuk 

sirkuler dan berwarna putih; sedangkan morfologi koloni isolat GAD 2A PDA bertekstur kasar 

dengan warna hifa abu-abu dan putih berbentuk irregular. Morfologi hifa mikroskopis kedua 

isolat tersebut bersekat dengan bentuk konidia holoblastik atau holothalik. Kedua isolat 

tersebut memiliki bentuk konidia yang mirip dengan anggota genus Fusarium (Gambar 18). 

Pada isolat GAD 1 PDA, bentuk yang dapat diamati adalah konidianya yang berbentuk 

memanjang dengan ujung meruncing, sementara pada isolat GAD 2A PDA memiliki bentuk 

yang seperti akar bercabang dengan kumpulan konidia pada beberapa ujungnya (Gambar 19). 

Genus Fusarium hidup bebas di tanah dan beberapa spesies bersifat patogen terhadap 

tanaman serealia. Isolat GAD 1 PDA memiliki morfologi yang mirip dengan F. oxysporum, 

sedangkan isolat GAD 2A PDA memiliki morfologi yang mirip dengan F. sporotrichoides atau 

F. subglutinans (Hoog et al. 2000; Gandjar et al. 1999). 

 

(c) (d) 
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Gambar 18. Morfologi koloni isolat GAD 1 PDA berwarna krem dan berbentuk sirkular (a dan 
b); sedangkan  morfologi koloni isolat GAD 2A PDA berwarna putih dan berbentuk irregular 
(c dan d) 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Gambar 19. Morfologi konidia isolat GAD 1 PDA dan sporanya (panah kuning) dengan 
pengecatan spora, konidianya berbentuk holoblastik sedangkan spora berbentuk bulat (a); Hifa 
isolat GAD 2A PDA berbentuk mirip akar dengan spora berbentuk bulat (b), mirip dengan hifa 
Fusarium (c) 
 

Isolat fungi GAD 3A PDA memiliki karakter morfologi koloni yang berwarna putih 

kecoklatan, bertekstur halus berlendir, dan berbentuk sirkuler. Karakter morfologi isolat GAD 

3B PDA memiliki warna dan tekstur yang mirip dengan isolat GAD 3A PDA namun bentuk 

koloninya tidak beraturan dan terdapat matriks di sepanjang area tengah koloni (Gambar 20). 

Morfologi hifa isolat GAD 3A PDA berbentuk mirip akar pendek dan tertutup konidia-konidia 

(blastoforik), sedangkan isolat GAD 3B PDA memiliki morfologi hifa yang bersepta dengan 

jelas dan tersusun atas kumpulan konidia yang membentuk talus. Isolat GAD 3A PDA memiliki 

(d) (c) 

(b) (a) 

b a c 
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spora yang berbentuk bulat, sementara isolat GAD 3B PDA tidak memiliki spora (Gambar 21). 

Isolat GAD 3A PDA memiliki karakter yang mirip dengan anggota genus Scopulariopsis yaitu 

S. brevicaulis atau S. candida, dan isolat GAD 3B PDA karakternya mirip dengan anggota 

genus Geotrichum khususnya G. candidum (Hoog et al. 2000; Gandjar et al. 1999; Ando 2000; 

Gilman 1975).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20. Morfologi koloni isolat GAD 3A PDA berwarna putih dan mengkilat dengan bentuk 
sirkuler (a dan b), sedangkan morfologi koloni isolat GAD 3B PDA berwarna krem dengan 
bentuk irregular (c dan d) 
 

                
 
 

                  
 
 
Gambar 21. Morfologi hifa isolat GAD 3A PDA berbentuk blastofora yang dikelilingi konidia 
(panah merah), sementara sporanya berbentuk bulat (panah hijau) (a). Bentuk sporanya mirip 
dengan Scopulariopsis (b); sedangkan morfologi hifa isolat GAD 3B PDA berbentuk talus 
tanpa ada spora (c) mirip dengan Geotrichum (d) 
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SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa populasi mikrobia tanah dari berbagai 

sumber mampu merombak styrofoam dalam waktu kurang dari 96 jam. Populasi mikrobia 

tanah pendegradasi styrofoam unggulan yang berhasil diisolasi dari tiga tipe tanah yang 

berbeda di Yogyakarta adalah satu isolat bakteri (GAD 1 NA) dan empat isolat fungi (GAD 1 

PDA, GAD 2A PDA, GAD 3A PDA dan GAD 3B PDA). Kelima isolat tersebut mampu 

merombak senyawa aromatis yang menyusun styrofoam. Isolat yang paling efektif dalam 

mendegradasi styrofoam adalah isolat fungi GAD 1 PDA, yang teridentifikasi mirip dengan 

spesies fungi Fusarium oxysporum. Styrofoam dengan kadar 1% dalam 1000ml medium cair 

mampu didegradasi menjadi monomer stirena dan derivatnya selama kurang lebih 24-72 jam. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini (1) untuk memperoleh isolat endofitik dari Taman Nasional Gunung Halimun 
yang dapat menghasilkan antimikroba Salmonella typhimurium strain IFO 14209,14211, dan 14212, (2) 
mempelajari kemampuan antimikroba yang dihasilkan oleh isolat bakteri endofit terhadap S. 
typhimurium strains IFO 14209,14211, and 14212, (3) mengetahui karakter antimikroba yang dihasilkan 
oleh isolat mikroba endofit dibandingkan dengan antimikroba sintetik. Bakteri endofitik diseleksi dengan 
metode Diffusion Agar Plate  dengan menggunakan tiga strain dari S. typhimurium IFO 14209,14211, 
dan 14212. Senyawa antimikroba dianalisis masing-masing dengan menggunakan TLC dan HPLC, 
kemudian dibandingkan dengan ampicilin, amoxilin, chloramphenicol, ciprofloxacin, cephadroxil, 
eritromicin, lincomicin, ofloxacin, dan thiamphenicol. Hasilnya menunjukkan bahwa isolat HL.33B.74 
dapat tumbuh dan membentuk koloni terbesar pada media seleksi. Ekstrak isolat HL.33B.74 pada fase 
kloroform mampu menghambat pertumbuhan ketiga strain, sementara pada ekstrak fase air tidak. 
Berdasarkan analisis Kromatografi Lapis Tipis menunjukkan bahwa pada fraksi ekstrak fase kloroform, 
nilai Rf masing masing sama dengan chloramphenicol, eritromisin, lincomisin, dan ofloxacin, sementara 
hasil analisis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi  memperlihatkan bahwa pada fraksi 1 dan 3 mempunyai 
nilai Rf yang sama dengan eritromicin, lincomicin, dan ofloxacin. 
 
Kata kunci: antimikroba, bakteri endofitik,  KCKT, KLT, S. typhimurium. 
 

ABSTRACT 
 

This research was aimed (1) to find out the endophytic bacteria isolate from Taman Nasional 
Gunung Halimun which can produce antimicrobial compounds againts S. typhimurium strains IFO 
14209, 14211, and 14212, (2) to study the capability of antimicrobial compounds which was produced by 
endophytic bacteria isolate to inhibit S. typhimurium strains IFO 14209,14211, and 14212, (3) to know 
the characteristic of antimicrobial compounds which was produced by endophytic bacteria isolate and 
compare them to the synthetic antimicrobial. Endophytic bacteria were selected by Diffusion Agar Plate 
Method using 3 strains of S. typhimurium IFO 14209,14211, and 14212. The antimicrobial compounds 
were analyzed by TLC and HPLC, and then they were compared to ampicilin, amoxilin, 
chloramphenicol, ciprofloxacin, cephadroxil, eritromicin, lincomicin, ofloxacin, and thiamphenicol 
respectively. The results showed that HL.33B.74 isolate can grow and forming the biggest colony on 
selection medium. The chloroform phase extract of HL.33B.74 isolate has capability in inhibiting the 
growth of those third strains, while its water phase extract was unable. Accordingly TLC analysis 
showed that fractions of chloroform phase extract had the Rf value which was similar to 
chloramphenicol, eritromisin, lincomisin, and ofloxacin respectively, while the result of HPLC analysis 
showed that  fraction 1 and 3 had the Rt value similar to eritromicin, lincomicin, and ofloxacin. 

 
Keywords: antimicrobial, endophytic bacteria, HPLC analysis, S. typhimurium, TLC analysis,  

 

PENDAHULUAN 

Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dihuni berbagai jenis flora fauna 

dan mikroba yang sangat melimpah sebagai aset yang tak ternilai harganya.  Berbagai jenis 

mikroba terutama endofitnya sangat berpotensi, tetapi belum banyak dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan masyarakat (Kahono & Arief 2002). Mikroba endofit adalah mikroba yang hidup 
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di dalam jaringan tanaman selama periode tertentu dan mampu hidup dengan membentuk 

koloni dalam jaringan tanaman tanpa membahayakan inangnya (Tan & Zou 2001). 

Beberapa metabolit sekunder yang diproduksi oleh mikroba endofit telah diisolasi dan 

dimurnikan serta dielusidasi struktur molekulnya.  Produk alami yang dihasilkan oleh mikroba 

endofit antara lain antibiotik, antivirus, antikanker, antimalaria, antioksidan, antidiabetes, dan 

senyawa imunosupresif (Radji 2005). Dengan melihat kemampuan mikroba endofit tersebut, 

maka kesempatan untuk mendapatkan antibiotik baru semakin besar, sehingga diharapkan 

dapat menambah daftar antibiotik yang sudah ada sebelumnya.         

Sementara itu dalam kehidupan sehari hari  sering kali kita temui penyakit infeksi, salah 

satunya  adalah salmonellosis, penyakit ini dapat ditularkan terutama melalui makanan 

(foodborne disease). Penularan dapat terjadi karena memakan makanan yang mengandung 

organisme yang berasal dari binatang yang terinfeksi atau telah terkontaminasi oleh kotoran 

binatang atau orang yang terinfeksi (Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Departemen Kesehatan RI 2005). 

Di AS diperkirakan sekitar 1,4 juta kasus infeksi oleh Salmonella terjadi setiap 

tahunnya (Swanson et al. 2007; Weill et al. 2006; Wright et al. 2005). Sementara di Indonesia 

yang penduduknya berjumlah sekitar 220 juta orang, diperkirakan masih terdapat kematian 

balita sebesar 5/1.000 balita atau sekurang-kurangnya 135.000 kematian bayi dan balita 

setiap tahun akibat diare. Berdasarkan survey Depkes RI menunjukkan jumlah penderita diare 

di Indonesia untuk seluruh golongan umur berkisar 120-360 per 1.000 penduduk (Pemerintah 

Kabupaten Garut 2005). 

Salmonella typhimurium adalah salah satu penyebab salmonellosis yang paling banyak 

dilaporkan (Buch & Dhananjiya 1998; Weill et al. 2006), dan juga merupakan penyebab diare 

yang paling umum. Biasanya orang tidak menganggap serius masalah diare, tetapi 

sebenarnya infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh S. typhimurium dapat menjadi 

sangat berbahaya. Pada beberapa orang yang telah terinfeksi, bakteri dapat masuk ke dalam 

aliran darah dan dapat menyebabkan kejang-kejang (Salyers & Whitt 2002). Selain pada 

manusia, S. typhimurium juga dapat menyebabkan diare pada hewan ternak, misalnya sapi. 

Angka kematian anak sapi yang masih terlalu tinggi sekarang ini utamanya disebabkan oleh  

S. typhimurium. Kematian ternak tentu saja sangat merugikan dalam reproduktivitas dan 

produktivitas sapi potong penghasil bibit (Putro 2004).  

Resistensi obat pada Salmonella merupakan masalah kesehatan yang menarik. Oleh 

karena itu perlu selalu dilakukan pemantauan mengenai pola resistensinya terhadap antibiotik 

yang digunakan pada masyarakat (Yuwono 1997). Sekarang masalah bertambah dengan 

meningkatnya strain-strain S. typhimurium yang resisten terhadap lima atau lebih antibiotik, di 

antaranya adalah kloramfenikol, streptomisin, sulfonamid, dan tetrasiklin (Doyle 1997; Glynn et 

al. 1998; Swanson et al. 2007). 
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Adanya resistensi bakteri terhadap antibiotik, maka diperlukan pengkajian secara terus 

menerus untuk mendapatkan antimikroba baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, bakteri 

endofitik yang berasal dari tanaman, merupakan salah satu potensi yang akan dikaji, oleh 

karena itu penelitian ini bertujuan untuk menyeleksi bakteri endofitik yang mampu 

menghasilkan senyawa antimikroba baru untuk menghambat pertumbuhan S. typhimurium.  

 
METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan 30 isolat bakteri endofit yang merupakan koleksi Pusat 

Penelitian Bioteknologi LIPI (Melliawati et al. 2003). Isolat tersebut berasal dari 15 jenis 

tumbuhan di Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Sebagai bakteri uji digunakan  

Salmonella typhimurium strain IFO 14209, IFO 14211, dan IFO 14212   yang diperoleh dari 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

 Media pemeliharaan bakteri digunakan Nutrient Agar (NA) dan media untuk produksi 

senyawa aktif digunakan Nutrient Broth (NB). Antibiotik standar yang digunakan adalah 

ampisilin, amoksilin, kloramfenikol, siprofloksasin, sefadroksil, eritromisin, linkomisin, 

ofloksasin, tiamfenikol. Seleksi untuk mengetahui bakteri endofit yang mampu menghasilkan 

senyawa antimikroba dilakukan dengan metode difusi agar (Diffusion Agar Plate Method) 

(Melliawati et al. 2006). Sebanyak 1 ml bakteri uji diinokulasikan ke dalam cawan petri yang 

telah berisi      15 ml media NA cair yang suhunya kira-kira 35-40°C, cawan Pertri digoyang 

agar bakteri homogen, setelah medium dingin kemudian biakan murni bakteri endofit umur 24 

jam diinokulasikan dengan menggunakan tusuk gigi steril di atas permukaan media NA 

tersebut. Inkubasi dilakukan selama 1-2 hari pada suhu kamar (± 28-300C). Kemudian luas 

koloni dihitung dengan rumus dalam Sukara et al. (1992). 

Pengamatan secara morfologi terhadap koloni bakteri endofit dilakukan setelah bakteri 

endofit diinkubasi selama 1-2 hari pada suhu kamar. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

bentuk dan sifat gramnya (Hadioetomo 1990).  

Pengukuran Kurva Pertumbuhan Bakteri Endofit Potensial 

Bakteri endofit terpilih ditumbuhkan dalam 250 ml medium NB, kemudian diinkubasi 

selama 15 jam pada incubator shaker dengan kecepatan 150 rpm pada suhu kamar. Setiap    

1 jam dilakukan pengambilan sampel sebanyak 10 ml untuk diukur OD-nya dengan 

spektrofotometer dan pengkuran pH. Data nilai OD diperlukan untuk mengetahui pola 

pertumbuhan bakteri tersebut. 

 
Fermentasi dan Ekstraksi Senyawa Antimikroba 

Bakteri endofit terpilih diinokulasikan pada medium NB dan diinkubasi dalam incubator 

shaker dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 28-300C sampai mencapai fase stasioner. 

Sampel hasil fermentasi diekstraksi tiga kali dengan menambahkan kloroform, dimana kultur 

hasil fermentasi:kloroform (2:1). Ekstraksi bakteri endofit dilakukan dengan menggunakan labu 
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pemisah kemudian diinkubasi selama 45-60 menit hingga terbentuk dua lapisan. Ekstrak fase 

kloroform dikeringkan dengan kipas angin sedang ekstrak fase air menggunakan waterbath. 

Masing-masing ekstrak kemudian diuji kembali untuk mengetahui daya hambatnya terhadap 

bakteri uji dengan menggunakan The Disk Diffusion Method. Ekstrak yang positif selanjutnya 

digunakan untuk uji TLC dan HPLC. 

 
Analisis Thin Layer Chromatography (TLC) Senyawa Antimikroba 

Fase diam yang digunakan dalam TLC adalah plat silica gel 60 G F254 (Merck). Dalam 

analisis TLC ini fase gerak yang digunakan adalah beberapa campuran pelarut dengan 

berbagai perbandingan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui komposisi pelarut yang tepat 

dalam memisahkan senyawa-senyawa dalam ekstrak fase kloroform dari bakteri endofit 

HL.33B.74 secara sempurna. 

Masing-masing ekstrak fase kloroform dan NB yang digunakan sebagai 

pembandingnya diteteskan pada plat silica gel 60 F254 TLC menggunakan pipet kapiler. 

Setelah tetesan sampel kering, plat dimasukkan dalam chamber yang berisi eluen, campuran 

kloroform, metanol dan atau air (perbandingan tertentu). Spot dilihat di bawah UV (254 nm), 

kemudian disemprot dengan serium sulfat lalu dipanaskan. Spot yang dihasilkan ditentukan 

nilai Rf-nya dengan rumus dalam Stahl (1985). 

 
Kromatografi Kolom 

Sampel dimasukkan dan dibiarkan meresap ke dalam kolom. Fase gerak dialirkan 

secara gradien, yaitu campuran kloroform dan metanol (5:1, 4:1, 3:1, dan 2:1) dialirkan ke 

dalam kolom secara bergantian dari perbandingan besar hingga kecil. Hasil kromatografi 

kolom ditampung dalam vial masing-masing 10 ml. Sampel hasil kolom dianalisis dengan TLC 

untuk mengetahui kemurniannya dan dibandingkan dengan antibiotik standar. Fraksi-fraksi 

yang didapat kemudian diujikan kembali untuk mengetahui daya hambatnya terhadap bakteri 

uji dengan menggunakan The Disk Diffusion Method. 

 
Analisis Senyawa Antimikroba dengan Metode HPLC 

Eluen yang berupa campuran asetonitril:metanol (1:2) dijenuhkan atau disaring dengan 

vakum filtermillipore. Semua fraksi sampel dan antibiotik standar disaring dengan filter 

minipore type 0,45 µm (White Surfactant Free, HATF 13 mm MILLIPORE). Eluen dan semua 

sampel yang akan dibebaskan dari gas yang terlarut dengan branson selama 5 menit. Proses 

kromatografi dimulai dengan mengalirkan eluen ke dalam mesin HPLC dengan kecepatan 1 

ml/menit. Suhu analisis yang digunakan adalah suhu ruang dengan sistem isokratik. Sampel 

sebanyak 20 µl diinjeksikan ke dalam kolom   (µBondapakTM C18  10 µm 125 Ao 3,9 x 300 mm 

Columm) dengan microsyringe (ITO Microsyringe MS-R50). Tekanan yang digunakan sebesar 

96-99 kg/cm2 (Jasco, PU-980 intellegent HPLC Pump). Sampel dideteksi dengan penyerapan 
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cahaya ultraviolet pada panjang gelombang 254 nm (Jasco, UV-970 intellegent UV/Vis 

Detector). 

 
       HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seleksi Bakteri Endofit Penghasil Antimikroba 

Hasil positif diperlihatkan, dengan tumbuh dan berkembangnya bakteri endofit dalam 

media seleksi disertai adanya zona bening di sekitar koloni bakteri endofit tersebut. Adanya 

zona bening menunjukkan bahwa bakteri endofit mensekresikan suatu senyawa berlebih yang 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Hasil seleksi 30 isolat bakteri endofit terhadap tiga 

strain S. typhimurium sebagai bakteri uji diperlihatkan pada Tabel 1. 

Berdasarkan pengamatan terhadap ke-30 bakteri endofit tersebut, sebanyak 26 isolat 

bakteri endofit mampu hidup, tumbuh dan membentuk koloni pada media seleksi. Semua 

bakteri endofit yang hasil seleksinya positif hanya membentuk koloni dalam media seleksi 

tetapi tidak ada yang menunjukkan zona bening di sekitar koloninya. Isolat bakteri endofit yang 

dipilih adalah HL.33.74 karena isolat ini mampu tumbuh dan membentuk koloni dengan luas 

yang besar pada ketiga media seleksi (Gambar 1).  

 
Tabel 1. Luas koloni bakteri endofit terhadap S. typhimurium 
 

No. 
 
Bakteri Endofit 
 

Luas Koloni Bakteri Endofit 
pada Medium yang Berisi S. Typhimurium 

IFO 14209 IFO 14211 IFO 14212 
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28. 
29. 
30. 

HL.75B.162 
HL.89B.196 
HL.89B.197 

+ 
- 

++ 

+ 
++ 
++ 

+ 
+++ 
+++ 

 
Keterangan:  - : tidak dapat tumbuh 
  + : luas koloni 0 -  0,4 cm2 
  ++ : luas koloni 0,4 – 0,8 cm2 
  +++ : luas koloni > 0,8 cm2 

 

Walaupun bakteri endofit tersebut tidak menunjukkan zona bening tetapi bakteri 

tersebut mampu tumbuh pada media seleksi. Kemampuan hidup dan tumbuh di atas media 

yang mengandung bakteri patogen menunjukkan bahwa bakteri endofit mampu bersaing 

dengan bakteri patogen. Bakteri endofit tersebut menghasilkan senyawa yang dapat 

menghambat pertumbuhan S. typhimurium sebatas koloni bakteri endofit tersebut. Senyawa 

yang dihasilkan tidak disekresikan keluar koloni, sehingga di sekitar koloni tidak nampak 

adanya zona bening. Tidak terbentuknya zona bening di sekitar koloni bakteri endofit 

tersebut,kemungkinan karena bakteri endofit menghasilkan senyawa antimikroba dalam 

jumlah yang terbatas. 

 

         
         (a)               (b)             (c) 
 

Gambar 1. Koloni bakteri endofit HL.33B.74 dalam media seleksi S. typhimurium 
  
            Keterangan: (a) Koloni bakteri endofit HL.33B.74 dalam media seleksi 

                 S. typhimurium IFO 14209  
               (b) Koloni bakteri endofit HL.33B.74 dalam media seleksi 

                 S. typhimurium IFO 142 
                      (c) Koloni bakteri endofit HL.33B.74 dalam media seleksi 

                 S. typhimurium IFO 14212 
 

Pengamatan secara mikroskopis dan pewarnaan gram 

Hasil pengamatan terhadap isolat bakteri endofit HL.33B.74 diperlihatkan pada 

Gambar 2. Koloni bakteri berwarna putih dan secara mikroskopis selnya berbentuk batang. 

Hasil pewarnaan gram, bakteri ini termasuk dalam jenis bakteri gram positif (warna ungu). 

Bakteri endofit HL.33B.74 diisolasi dari tumbuhan Psychotria viridifloa.  Tumbuhan ini memiliki 

nama daerah “Ki kores” yang merupakan anggota dari famili Rubiaceae. Tumbuhan tersebut 

berupa herba tegak atau pohon dengan habitat pada hutan primer maupun sekunder (Harada 
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et al. 2002). P. viridiflora merupakan salah satu jenis tanaman obat. Secara tradisional daun, 

kulit dan batangnya dapat digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kulit, seperti kudis 

dan luka akibat racun serangga atau ular (Valkenburg & Bunyapraphatsara 2001). Cairan yang 

dihasilkan dari remasan daunnya dapat diteteskan pada luka sebagai antiseptik (Harada et al. 

2002). Hal ini kemungkinan sedikit atau banyak, bakteri tersebut dipengaruhi oleh tumbuhan 

dimana bakteri itu hidup atau justru sebaliknya kehadiran bakteri di dalam tumbuhan tersebut 

mempengaruhi komposisi kandungan tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut dapat menjadi 

obat buat beberapa penyakit. 

 

   
(a)        (b) 

                     Gambar 2. Morfologi bakteri endofit HL33.B74 
 
                   Keterangan:   
                   (a) Koloni bakteri endofit HL.33B.74 dalam media NA 

         (b) Sel bakteri endofit HL.33B.74 pada perbesaran 400x 

 
Pengukuran Kurva Pertumbuhan Bakteri Endofit HL.33B.74 

Hasil pengukuran OD pada panjang gelombang 600 nm terhadap kultur cair bakteri 

endofit HL.33B.74, diperlihatkan pada Gambar 4. Pada awal pertumbuhan atau selama 2 jam 

setelah inokulasi terjadi peningkatan nilai OD yang tidak terlalu besar karena bakteri sedang 

berada pada fase lag. Perubahan nilai OD terus meningkat mulai terjadi pada jam ke-2 sampai 

ke-11 setelah diinokulasi,  hal ini disebabkan karena bakteri sedang mengalami fase 

eksponensial. Pada jam ke-11 nilai OD mulai menunjukkan peningkatan yang tidak berarti 

bahkan mulai turun pada jam ke-14, hal tersebut terjadi karena bakteri telah memasuki fase 

stasioner. 

Pada awal fase stasioner bakteri berada pada puncak pertumbuhannya, sehingga 

pada fase ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan pemanenan kultur bakteri.  

Semakin banyak jumlah sel di dalam suatu kultur diharapkan semakin banyak pula metabolit 

sekunder yang terdapat pada kultur tersebut. Derajat keasaman selama proses fermentasi 

mengalami peningkatan dari awal sampai akhir masa inkubasi yaitu dari 6,4 menjadi 8,2. 

Kenaikan pH media disebabkan oleh terbentuknya senyawa-senyawa yang bersifat basa yang 

merupakan hasil metabolisme protein dari bakteri yang terdapat dalam media tersebut. 
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Fermentasi dan Ekstraksi Senyawa Antimikroba 

Proses fermentasi dilakukan selama 13 jam (pertumbuhan bakteri endofit HL.33B.74 

pada fase stasioner). Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan kloroform sebagai pelarutnya 

dengan perbandingan antara kultur dan kloroform adalah 2:1. Ekstraksi dilakukan sebanyak 

tiga kali agar senyawa yang terkandung di dalam kultur bakteri tersebut dapat terambil dengan 

sempurna. 

Hasil ekstraksi diperoleh dua macam ekstrak yaitu ekstrak fase kloroform dan ekstrak 

fase air. Untuk mengetahui kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

terhadap ketiga strain S. typhimurium, maka dilakukan pengujian terhadap masing masing 

ekstrak tersebut. Hasil uji diketahui bahwa ekstrak kloroform mampu menghambat 

pertumbuhan ketiga strain dari S. typhimurium dengan menunjukkan zona bening di sekitar 

kertas cakram (Gambar 5), sedangkan ekstrak air tidak memiliki kemampuan tersebut. 
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            Gambar 4. Kurva pertumbuhan bakteri endofit HL.33B.74  selama 15 jam 

 

     

(a)   (b)   (c) 
            Gambar 5. Uji penghambatan ekstrak bakteri endofit HL.33B.74  

  terhadap S. typhimurium 
           Keterangan:  
           (a) Zona hambat ekstrak fase klorofom terhadap S. typhimurium strain IFO 14209 

(b) Zona hambat ekstrak fase klorofom terhadap S. typhimurium strain IFO 14211 
(c) Zona hambat ekstrak fase klorofom terhadap S. typhimurium strain IFO 14212 
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Analisis TLC (Thin Layer Chromatography) Senyawa Antimikroba 

Analisis TLC terhadap ekstrak fase kloroform dari bakteri endofit HL.33B.74 dan NB 

(Nutrient Broth) sebagai pembanding dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa senyawa 

yang ada dalam fase kloroform tersebut bukanlah senyawa yang juga terkandung dalam NB. 

Hasil analisis TLC menunjukkan pemisahan senyawa kurang sempurna bila menggunakan 

campuran pelarut kloroform : metanol (2:1) (Gambar 6a) sedang bila menggunakan pelarut 

kloroform:metanol:air (5:5:2) terlihat ada dua spot (Gambar 6b). Dalam gambar terlihat jelas 

bahwa senyawa yang terdapat dalam fase kloroform tidak sama dengan senyawa yang 

terkandung dalam NB. 

       
                                                        (a)         (b) 

Gambar 6. Hasil TLC dari ekstrak fase kloroform bakteri endofit HL.33B.74 
 

      Keterangan:  
       (a) TLC dalam komposisi pelarut kloroform:metanol (1:1) 

(b) TLC dalam komposisi pelarut kloroform:metanol:air (5:5:2) 
 

Kromatografi Kolom 

Kromatografi kolom dilakukan dengan menggunakan silica gel 60 (Merck) sebagai 

fase diamnya. Fase geraknya berupa campuran kloroform dan metanol dialirkan secara 

gradien untuk menghindari adanya seyawa yang tertinggal dalam kolom. Ekstrak fase 

kloroform setelah dimasukan ke dalam kolom tidak menunjukkan adanya gradien warna, 

sehingga penampungan fraksinya berdasarkan volume. 

Hasil kromatografi kolom dari ekstrak fase kloroform bakteri endofit HL.33B.74 ini 

diperoleh 4 fraksi. Keempat fraksi tersebut kemudian dianalisis kembali dengan TLC dan 

dibandingkan dengan beberapa antibiotik standar. Berdasarkan nilai Rf yang diperoleh (Tabel 

2), keempat fraksi tersebut mendekati nilai Rf dari kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, dan 

ofloksasin. 

Fase gerak yang digunakan pada kromatografi kolom ini tidak dapat digunakan 

dalam HPLC karena kloroform dapat merusak kolom HPLC, sehingga diperlukan fase gerak 

lain yang lebih aman untuk kolom. Analisis TLC dilakukan kembali untuk memperoleh 

campuran pelarut yang tepat sebagai fase gerak dalam HPLC. Hasil analisi, campuran 
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asetonitril dan metanol (1:2) merupakan  pelarut yang cukup baik bagi keempat fraksi dan 

antibiotik tersebut.  Hasil TLC terhadap keempat fraksi dan antibiotik standar diperlihatkan 

pada Gambar 7. 

Tabel 2. Nilai Rf fraksi-fraksi kromatografi kolom ekstrak fase kloroform 
bakteri endofit HL.33B.74 dan senyawa antibiotik standart 
 

No. Sampel Nilai Rf 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Fraksi 1 
Fraksi 2 
Fraksi 3 
Fraksi 4 
Ampisilin 
Amoksilin 
Kloramfenikol 
Siprofloksasin 
Sefadroksil 
Eritromisin 
Linkomisin 
Ofloksasin 
Tiamfenikol 

0,6774 
0,9355 
0,8923 
0,8615 
Spot tidak muncul 
0,3077 
0,8154 
0,2769 
0,1538 
0,6615 
0,9231 
0,6154 
Spot tidak muncul 

 

 

               
             Gambar 7. Hasil TLC fraksi-fraksi kromatografi kolom ekstrak fase kloroform bakteri 

endofit HL.33B.74, kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, dan ofloksasin (spot dari 
semua sampel berwarna kuning kehijauan ketika di bawah sinar UV) 

 
HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

Pada hasil analisis HPLC terlihat  bahwa di dalam setiap sampel mengandung 

banyak senyawa dan kandungan senyawa dalam setiap fraksi masih beraneka ragam, jadi 

belum murni satu senyawa karena pada proses pemisahan dengan kromatografi kolom hanya 

berdasarkan volume, sedangkan antibiotik pembanding yang digunakan adalah antibiotik yang 

sudah tersedia di pasaran yang kemungkinan besar telah dicampur dengan senyawa lain. 

Diasumsikan bahwa senyawa utama dalam antibiotik tersebut adalah yang memiliki peak 

terbesar. Hasil HPLC dan nilai Rt diperlihatkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Nilai Rt dan peak area dari fraksi-fraksi kromatografi kolom dan antibiotik standar 
pembanding 

 
No. Sampel Rt (menit) Peak Area (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Fraksi 1 (peak 4) 
Fraksi 1 (peak 5) 
Fraksi 2 (peak 5) 
Fraksi 2 (peak 7) 
Fraksi 3 (peak 6) 
Fraksi 3 (peak 7) 
Fraksi 4 (peak 8) 
Fraksi 4 (peak 9) 
Kloramfenikol 
Eritromisin 
Linkomisin 
Ofloksasin 

3,633 
3,808 
4,183 
4,792 
4,617 
4,817 
4,442 
4,937 
3,671 
3,817 
3,637 
4,687 

3,9589 
5,8854 
14,9276 
27,0930 
14,3720 
42,1344 
10,9416 
38,0689 
90,7032 
60,4813 
75,4354 
98,6027 

 

Nilai Rt pada setiap fraksi tidak ada yang menunjukkan kesamaan (tepat sama) dengan 

Nilai Rt dari antibiotik standar pembanding tersebut. Berdasarkan nilai Rt-nya, fraksi 1 

mengandung 14 senyawa dengan dua di antaranya mendekati senyawa eritromisin dan 

linkomisin. Fraksi 2 mengandung 15 jenis senyawa, sedangkan fraksi 3 mengandung 14 

senyawa yang salah satunya mendekati ofloksasin, dan fraksi 4 mengandung paling banyak 

senyawa yaitu 17 jenis. 

Keempat fraksi tersebut bekerja efektif untuk menghambat pertumbuhan ketiga strain 

S. typhimurium dalam bentuk satu kesatuan. Setelah dipisahkan menjadi fraksi-fraksi 

kemampuannya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Hal ini diperkirakan karena 

kandungan senyawa yang mendekati antibiotik standar (kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, 

dan ofloksasin) dalam setiap fraksi kemungkinan kadarnya sangat kecil sehingga apabila 

bekerja secara terpisah menjadi kurang efektif. 

Antibiotik memiliki cara kerja yang berbeda, dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen. Kloramfenikol menghambat pengikatan asam amino baru pada rantai polipeptida 

oleh enzim peptidil tranferase. Eritromisin menghambat sintesis protein dengan mengganggu 

reaksi translokasi dan pembentukan senyawa pemula. Linkomisin cara kerjanya mirip dengan 

eritromisin tapi hanya berbeda secara kimia. Ofloksasin menghambat sintesis DNA bakteri 

dengan membloking DNA Gyrase (Brooks et al. 2001). 

Hasil analisis dari keempat fraksi menunjukkan bahwa tidak ada senyawa yang terlihat 

sama dengan antibiotik standar, hanya ada Rt yang mendekati senyawa antibiotik standar. Hal 

ini kemungkinan adanya senyawa lain yang dihasilkan oleh bakteri endofit HL.33B.74 yang 

mempunyai potensi sebagai antimikroba S. typhimurium. 
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SIMPULAN 

Isolat bakteri endofit HL.33B.74. mempunyai potensi untuk menghasilkan senyawa 

antimikroba S. typhimurium terhadap 3 strain sekaligus yaitu terhadap strain IFO 14209, IFO 

14211, dan IFO 14212. Hasil analisis TLC terhadap fraksi-fraksi ekstrak fase kloroform dari 

bakteri endofit HL.33B.74 menunjukkan nilai Rf yang mendekati senyawa antibiotik 

kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, dan ofloksasin. Hasil analisis dengan HPLC 

menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam fraksi 1 dan 3 memiliki nilai Rt yang 

mendekati eritromisin, linkomisin, dan ofloksasin. 
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ABSTRAK 
 

Usaha meningkatkan produksi pertanian dapat dilakukan dengan memanfaatkan bioteknologi 
yang mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas produk pertanian  di beberapa negara lain seperti USA 
dan Amerika Latin. Bioteknologi diperhitungkan dapat berperan dalam memajukan pertanian di 
Indonesia, apabila didukung oleh kebijakan pemerintah dengan sistim pengujian risiko keamanan hayati 
meliputi keamanan pangan, keamanan lingkungan dan keamanan pakan sebelum produk dilepas pada 
masyarakat. Sebagai produk baru hasil bioteknologi modern, yang dikenal dengan produk hasil 
rekayasa genetik (PRG), memerlukan pengawasan dan pedoman terutama dalam pengkajian risiko 
produk tersebut. Pengujian keamanan hayati produk PRG telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
negara-negara dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati dan diimplementasikan dalam bentuk 
kesepakatan yang tertuang dalam Protokol Cartagena tentang keamanan hayati (Cartagena Protocol on 
Biosafety). Indonesia adalah salah satu negara yang telah menandatangani kesepakatan ini, sehingga 
menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bentuk keseriusan negara 
dalam implementasinya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2005 tentang Keamanan 
Hayati PRG dan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 39 tahun 2010 tentang Kelembagaan dari 
Komisi Keamanan Hayati PRG. Bagi setiap pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam 
PRG baik sebagai pengembang teknologi maupun pengambil keputusan memiliki tanggung jawab untuk 
menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan keamanan hayati di Indonesia, karena setiap 
negara memiliki sistim regulasi dan kebijakan yang berbeda.  

 
Kata kunci: keamanan hayati, pengkajian risiko, Produk Rekayasa Genetik, Protokol Cartagena.  
 

ABSTRACT 
 

Actually, agricultural production can be enhanced by the use of biotechnology has been proven 
to improve the quality and quantity, as in some other countries (USA and Latin America). Biotechnology 
can be considered as tool in approving of agriculture in Indonesia, but that must be supported by a 
system of biosafety risk assessment  include food safety, environmental safety and feed safety  before 
released to the public. As a result of new products of modern biotechnology, which is better known as 
genetically modified organisms (GMO) require not only considerable expertise in risk assessment, but 
also need a regulatory system based on scientific and rational policy that are free from political 
interference and interest groups. Biosafety assessment of the GMO has been established by an 
agreement countries under the Convention on Biological Diversity and was implemented in the form of  
Cartagena Protocol on biosafety. Indonesia is one of the countries that have signed the agreement, so 
that the duty of the state to carry out the best possible way. Implementation of the government was the 
Government Regulation No. 21 Year 2005 on Biosafety of GMO and has legalized Presidential 
Regulation No. 39 of 2010 concerning  Biosafety Commission of GMO. Finally, for all stakeholders 
involved in the GMO product, well as technology developers and decision-makers have a responsibility 
to create a climate conducive to the implementation of biosafety in Indonesia, because each country has 
a different system and regulation and also different policies. 

 
Keywords: biosafety, Cartagena Protocol, Genetically Modified Organism, risk assessment. 

 

PENDAHULUAN 

 Pengaruh pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim di Indonesia, antara 

lain terlihat dari curah hujan di bawah normal, sehingga masa tanam terganggu, dan 

meningkatnya curah hujan di sebagian wilayah lainnya. Kondisi tata ruang, daerah resapan 
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air, dan sistem irigasi yang buruk semakin memicu terjadinya banjir dan kekeringan di 

berbagai wilayah pertanaman pertanian, termasuk di areal persawahan. Dengan rata-rata 

produksi 5 ton gabah per hektar, gabah yang terbuang akibat kekeringan dan banjir pada 2006 

mencapai 948.865 ton. Diperkirakan lahan pertanian yang mengalami puso karena banjir dan 

kekeringan mencapai 33 ribu hektar (Departemen Pertanian  2009). Jumlah tersebut bukan 

angka tetap karena bisa terjadi kekeringan yang panjang pada bulan-bulan yang diperkirakan 

sudah turun hujan. Akibat curah hujan yang tinggi dan pengelolaan irigasi yang tidak optimal, 

air yang diidentikkan sebagai rezeki dari langit tidak memberi manfaat bagi penduduk. 

Perubahan iklim global tidak terjadi begitu saja dalam periode waktu yang singkat, tetapi 

terjadi dalam periode dakade. Karena pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat 

rentan terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas tanaman dan 

pendapatan petani. Musim hujan yang biasanya berawal pada bulan September, bisa datang 

lebih lambat, bahkan baru turun di bulan November. Perkiraan-perkiraan resmi 

mengindikasikan bahwa kekeringan berdampak pada pertanaman padi, yang memberikan 

pengaruh pada penurunan yang signifikan pada produksi beras nasional (Firdaus et al. 2008).   

 Sektor pertanian masih menjadi sektor pembangunan yang sangat penting dan 

strategis di Indonesia karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya tanpa 

perbedaan strata sosial. Disamping itu sektor ini turut memberikan kontribusi keuntungan 

terhadap perekonomian nasional sebesar lebih kurang 20%. Lahan  pertanian merupakan 

sumber pendapatan petani  terutama di daerah-daerah pedesaan, selain itu sebagai sumber 

pangan yang berfungsi dalam ketahanan pangan nasional. Karena sebagian besar lahan 

pertanian di Indonesia merupakan lahan kering atau tadah hujan, maka kondisi ini menjadikan 

pertanian di Indonesia sangat rentan (vulnerable) terhadap variabilitas dan perubahan iklim.  

 Secara alami produktifitas pertanian akan berkurang selama musim kemarau karena 

berkurangnya curah hujan dan kelembaban tanah. Musim kemarau akan berdampak pada 

tanaman pertanian yang semata-mata bergantung pada curah hujan dan irigasi alam. 

Perubahan iklim global diyakini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan naiknya 

frekuensi dan intensitas kekeringan. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis 

pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir 

seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung 

mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu (Mitchell et al. 2007). 

Sehingga pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik dan tanpa 

mempertimbangkan faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat setempat akan 

menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pengelolaan lingkungan dan ketahanan 

pangan nasional. 
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Pengembangan bidang pertanian khususnya tanaman pangan secara konvensional, 

diyakini dapat memperbaiki kualitas dan produktifitas pertanian di Indonesia, ternyata sistim ini 

tidak mampu menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada, sehingga diperlukan 

alternatif teknologi untuk mengatasinya. Berkembangnya teknologi berbasis bioteknologi di 

bidang pertanian telah menjanjikan dan memberi harapan karena mampu menjawab berbagai 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara konvensional. Beberapa sifat yang 

diinginkan pada tanaman, boleh jadi tidak tersedia pada tanaman itu sendiri atau pada 

tanaman lain yang sejenis, seperti sifat ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu. 

Diperlukan sumber gen ketahanan tersebut dari organisme lain yang bisa dipindahkan melalui 

teknik rekayasa genetik melalui beberapa tahapan tingkat molekuler dan seluler pada 

tanaman. Organisme lain penyedia gen disebut dengan organisme donor, yang memiliki 

daerah pengaturan (regulatory region) dan dapat dimodifikasi agar nantinya mampu 

berekspresi dengan tepat pada bagian tertentu dari tanaman (Nicholl 1994). Selanjutnya gen 

dari organisme donor diisolasi dan dikonstruksi dalam suatu vektor plasmid yang akan 

ditransfer ke tanaman melalui beberapa cara baik secara langsung dengan (particle 

bombardment) atau tidak langsung dengan perantara Agrobacterium. Proses selanjutnya 

adalah seleksi tanaman dengan memanfaatkan gen penanda (marker gene) yang berada 

bersamaan dengan gen target yang telah ditransfer pada tanaman tadi. Keberadaan gen 

penanda akan lebih memudahkan seleksi dari sel atau jaringan yang telah di transformasi. 

Tanaman transforman hasil seleksi harus dapat dikarakterisasi secara molekuler, dan 

menghasilkan keturunan yang seragam (homozygot) serta stabil dengan tetap membawa sifat 

sama dengan generasi sebelumnya, serta memenuhi prinsip pewarisan sifat sesuai Hukum 

Mendel dengan perbandingan 3:1 dan diharapkan hanya memiliki salinan satu (1) kopi gen 

saja pada keturunan berikutnya.  

Penelitian di bidang bioteknologi melalui teknologi rekyasa genetik telah memperoleh 

hasil dengan dilepasnya tanaman pangan hasil rekayasa genetik seperti jagung yang memiliki 

sifat toleran terhadap herbisida, tahan terhadap serangan hama dan toleran kekeringan. Sifat-

sifat ini juga telah diaplikasikan pada tanaman-tanaman lain seperti kedele, tomat, canola dan 

kentang. Berbagai pendapat dari beberapa kalangan bermunculan terkait isu ini, terutama 

menyangkut isu keamanan pemanfaatan PRG ini terhadap kesehatan manusia dan hewan. 

Sehingga terbentuk dua kubu masyarakat yang pro dan kontra terhadap PRG. Menjadi tugas 

dan tangung jawab pemerintah dalam memberi akses dan pengetahuan yang benar dan ilmiah 

mengenai PRG, dan masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan setelah mereka 

memahami tentang PRG tersebut melalui sumber yang dipercaya. Dari kalangan ilmuwan 

merupakan tantangan dalam menjawab perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

bioteknologi untuk memanfaatkan teknologi ini bagi kesejahteraan manusia. Kemajuan 

penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam negeri harus mampu bersaing dengan hasil-



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 133  

 

hasil PRG yang berasal dari luar negeri, kalau tidak mau negeri ini akan dipenuhi oleh produk-

produk bioteknologi dari negara luar (Deswina & Prasetya 2009).  Oleh karena itulah 

pentingnya pengembang teknologi memahami keamanan hayati PRG sebelum mereka 

memulai melakukan penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi. Sehingga perlu 

dipertanyakan tentang posisi Indonesia dalam menghadapi perkembangan era bioteknologi 

menghadapi arus kemajuan teknologi rekayasa genetik yang telah lebih dulu dikuasai oleh 

negara-negara maju.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Bioteknologi 

Bioteknologi di Indonesia telah mulai dikembangkan sejak era tahun 1990-an, berarti 

sejak ± 20 tahun yang lalu. Sampai saat ini penelitian-penelitian terkait dengan bioteknologi 

telah banyak dilakukan dan terus dikembangkan. Sekitar sepuluh (10) Lembaga atau Institusi 

masih melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk Produk Rekayasa Genetik (PRG) 

baik berasal dari lingkungan pemerintah dan swasta, termasuk berbagai lembaga penelitian, 

perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan swasta multinasional. Sejumlah sifat yang dapat 

direkayasa pada tanaman seperti sifat biotik (ketahanan terhadap hama dan penyakit, 

perbaikan mutu atau kualitas tanaman, serta perbaikan tampilan tanaman seperti warna, 

bentuk bunga dan tinggi tanaman). Sedangkan sifat-sifat abiotik seperti toleran terhadap 

kekeringan, rendaman, suhu dingin, salinitas tinggi, kadar alumunium tinggi. Status penelitian 

bioteknologi khususnya tanaman dimulai dari penelitian di laboratorium, rumah kaca dengan 

fasiltas uji terbatas (FUT) khusus untuk tanaman PRG, bahkan ada yang sudah berada pada 

tahap uji lapangan terbatas (LUT), seperti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB-Biogen) untuk tanaman kentang tahan 

penyakit hawar daun, Puslit Bioteknologi LIPI untuk tanaman padi Bt tahan serangga 

penggerek batang, padi toleran kekeringan dan PTPN XI untuk tebu toleran kekeringan dan 

rendemen tinggi (Herman 2008).  

Pada tahun 2011, Komisi Keamanan Hayati (KKH) PRG telah mengeluarkan sertifikat 

keamanan lingkungan untuk tebu toleran kekeringan, selanjutnya pada tahun 2012 kembali 

PTPN XI mengajukan keamanan pangan untuk tebu toleran kekeringan mereka kepada KKH 

PRG, sampai saat sekarang pengajuan ini masih dalam proses pembahasan di tingkat Tim 

Teknis Keamanan Hayati (TTKH). Penelitian bioteknologi pertanian akan terus bertambah dan 

menuju pada satu titik akhir dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian 

yang semula semula masih di tahap laboratorium, dilanjutkan di FUT dan akhirnya tahap 

pengujian LUT, sebelum siap untuk dikomersialisasikan. Tahap pengkajian keamanan hayati 

merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam antisipasi kemungkinan terdapatnya dampak 

yang merugikan dari PRG terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, manusia dan 
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hewan. Pengkajian risiko (risk assessment) dan managemen risiko (risk management) 

dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sahih dengan mempertimbangkan faktor sosial, 

ekonomi dan etika serta mempertimbangkan kaedah agama dan estetika yang berlaku.  

Teknik biologi molekuler yang diterapkan pada tanaman pertanian dapat dimanfaatkan 

untuk karakterisasi dan perbaikan ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Termasuk 

beberapa Instansi pemerintah dan swasta yang turut mengembangkan teknologi rekayasa 

genetik dalam kegiatan penelitian mereka. Meskipun penelitian di bidang rekayasa genetik 

cukup menyita waktu yang lama dan biaya yang besar, akan tetapi teknologi ini harus dikuasai 

oleh Indonesia supaya tidak menjadi objek komersialisasi PRG di tingkat dunia. Iklim yang 

kondusif dalam penelitian dan pengembangan bioteknologi serta kerja sama dengan 

koordinasi antara sektoral maupun nasional, merupakan persyaratan dalam mencapai hasil 

yang lebih efektif (Bahagiawati  2003).  

 Pangan hasil rekayasa genetik direkomendasikan untuk mengembangkan produk 

rekayasa lokal berdasarkan keragaman hayati daerah setempat dengan tidak membahayakan 

kesehatan dan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi pada 

negara lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan, dalam Pasal 35 peraturan ini mewajibkan pencantuman keterangan "pangan 

rekayasa genetik" untuk pangan hasil rekayasa genetik. Label juga harus menyebutkan bahan 

PRG bila bahan yang digunakan dalam produk pangan bersangkutan merupakan hasil 

rekayasa genetik (Busyairi 2007). Tetapi peraturan ini belum diterapkan sepenuhnya oleh 

pemerintah Indonesia. Setelah disahkannya pedoman pengkajian keamanan pangan oleh 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2008, maka pedoman ini 

dijadikan acuan dalam penilaian dan pengkajian produk pangan hasil bioteknologi. Hasil 

pengkajian mencakup informasi keamanan pangan yang meliputi kesepadanan substansial, 

perubahan nilai gizi dibandingkan dengan pangan tradisional, kemungkinan produk tersebut 

menimbulkan alergi, dan toksisitas (BPOM 2008). Untuk Indonesia, ambang batas yang 

ditetapkan adalah bila terdapat lebih dari lima persen bahan mengandung produk rekayasa 

genetik, maka harus dicantumkan dalam label. Dengan cara ini konsumen mendapat informasi 

dan bisa melakukan pilihan. 

 Untuk mengantisipasi kontroversi mengenai produk rekayasa genetik, perlu 

pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang teknologi tersebut, meskipun pro dan kontra 

masih tetap berlangsung, tetapi di sisi lain juga ada kebutuhan akan teknologi ini supaya tidak 

selalu bergantung pada pihak negara maju yang telah terlebih dulu menguasainya. Penelitian 

produk rekayasa genetik lokal perlu disikapi dengan arif tanpa semata-mata bereaksi menolak 

karena kenyataan yang sudah terjadi adalah tidak ada kebijakan mengembangkan produk 

rekayasa genetik sendiri, Indonesia akan menjadi konsumen produk rekayasa genetik yang 

diproduksi negara lain atau perusahaan-perusahaan multinasional. Khususnya di Indonesia 
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prinsip keamanan hayati untuk PRG yang meliputi keamanan lingkungan, keamanan pangan 

dan keamanan pakan juga ditambahkan kaedah etika dan agama serta tidak bertentangan 

dengan sosial budaya dan estetika (Herman 2009). 

  
Kebijakan dan Regulasi Keamanan Hayati di Indonesia 

 Sejalan dengan perkembangan bioteknologi di Indonesia, maka pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan terhadap 

produk-produk hasil perakitan teknologi rekayasa genetik, termasuk sistem dalam melakukan 

pengkajian risiko PRG. Sebagai panduan dan pedoman pemanfaatan PRG di Indonesia, 

pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian mengenai Ketentuan Keamanan 

Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik (PBPHRG) No. 

856/Kpts/HK.330/9/1997 dari Departemen Pertanian. Keputusan ini selanjutnya direvisi 

menjadi Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri 

Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura No.998.1/Kpts/OT.210/9/99;790.a/ 

Kpts IX/1999; No. 1145A/MENKES/ SKB/IX/199;  No.015A/Nmeneg PHOR/09/1999 tentang 

Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik 

(PPHRG) (Pedoman Pengkajian Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 2005). 

Peraturan ini tetap berlaku sampai di keluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 

2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang secara otomatis 

menggantikan peraturan yang sebelumnya dari SKB empat Menteri, kecuali aturan atau 

pedoman yang belum dibuat terkait dengan materi keamanan hayati, sehingga masih tetap 

mengacu pada SKB empat Menteri selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada Tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden 

(Perpres) No 39, mengenai kelembagaan Komisi Keamanan Hayati (KKH) PRG yang 

menetapkan keanggotaan Komisi Keamanan Hayati beserta perangkatnya yang ditunjuk 

melaksanakan tugas-tugas terkait penyelenggaraan dan pengawasan keamanan hayati PRG 

dan dibantu oleh Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) PRG. Lamanya masa jabatan KKH 

PRG untuk satu kali pengangkatan adalah tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang selama satu 

(1) kali masa jabatan berikutnya (Pasal 5).  

 Dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengkajian dampak pengembangan PRG di 

Indonesia, sampai saat sekarang (2012), Indonesia telah memiliki Pedoman Pengkajian 

Keamanan Hayati PRG Seri Tanaman yang merupakan hasil kerja sama Kementerian 

Lingkungan Hidup dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan 

Sumber Daya Genetik Pertanian melalui Proyek Pengembangan Kerangka Kerja Keamanan 

Hayati Indonesia pada Tahun 2005. Selama belum ada pedoman baru yang disahkan oleh 

Kementerian dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkait, berarti 

pedoman inilah yang digunakan oleh TTKH PRG sebagai panduan dalam pelaksanaan 
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pengkajian keamanan tanaman transgenik PRG dari segi lingkungan, sesuai dengan prinsip 

yang diadopsi dari Protokol Cartagena berdasarkan pendekatan kehati-hatian (precautionary 

approach). Untuk keamanan pangan telah disahkan Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan 

PRG No. HK.00.05.23.3541 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) telah dijadikan acuan bagi TTKH PRG bagian pangan dalam mengkaji 

keamanan pangan PRG dan pemohon yang bermaksud memperoleh sertifikat keamanan 

pangan PRG untuk tujuan komersialisasi maupun lainnya. Sedangkan pedoman pengkajian 

untuk keamanan pakan, sampai saat ini masih mengacu pada aturan yang lama, sampai 

dibuat pedoman acuan yang baru oleh Menteri atau LPNK yang berwenang.  

 
Prosedur Keamanan Hayati 

 Prosedur pelaksanaan keamanan hayati, di Indonesia berdasarkan pada PP No 21 

Tahun 2005 mengenai Keamanan Hayati PRG, khusus pada Pasal 14 dalam PP 21 Tahun 

2005 disebutkan tata cara pengkajian seperti berikut: (1) Pengkajian terhadap PRG wajib 

dilakukan sebelum pelepasan dan peredaran; (2) Pengkajian dilaksanakan berdasarkan 

permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon kepada Menteri yang berwenang atau 

Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang; (3) Setelah menerima 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri yang berwenang atau Kepala 

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 14 

(empat belas) hari menyampaikan permohonan rekomendasi keamanan hayati PRG kepada 

Menteri atau Ketua KKH. 

 Proses pengajuan untuk pengkajian keamanan lingkungan memliki batas-batas waktu 

tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dalam PP No 21 Tahun 2005 (Gambar 1).  

Sedangkan untuk pengajuan keamanan pangan, pemohon memasukkan pengajuan kepada 

Kepala Badan POM, selanjutnya Kepala Badan POM akan meneruskan kepada KKH PRG, 

prosedur selanjutnya mengikuti alur yang sama dengan pengajuan untuk keamanan 

lingkungan. Sebelum KKH PRG memberikan rekomendasi aman lingkungan atau aman 

pangan, diperlukan masa pemberitahuan dan kesempatan bagi masyarakat memberikan 

pendapat terkait hasil pengkajian oleh TTKH PRG melalui perangkat KKH PRG yaitu Balai 

Kliring Keamanan Hayati (BKKH). BKKH dapat menampilkan hasil pengkajian di tempat yang 

mudah di akses oleh masyarakat, baik pada media massa atau situs internet yang dibangun 

BKKH (www.indonesiabch.org). Setelah masa penayangan tersebut berakhir (selama 60 hari), 

maka KKH PRG akan memberikan rekomendasi aman atau tidak aman kepada Menteri atau 

Kepala LPNK berdasarkan masukan dari TTKH PRG setelah melakukan serangkaian 

pengkajian dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. 

http://www.indonesiabch.org/
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       Sumber: Herman 2008 

Gambar 1. Prosedur pengkajian keamanan lingkungan dari pemohon kepada Menteri terkait 
serta lamanya waktu yang diperlukan dalam proses tersebut. 
 

SIMPULAN 

Pengaturan pelepasan dan pemanfaatan PRG di setiap negara memiliki aturan dan 

tata cara yang berbeda-beda, demikian juga di Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut 

meratifikasi Protokol Cartagena yang berisikan aturan mengenai pergerakan lintas batas PRG.  

Bioteknologi memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan umat manusia jika dikembangkan 

dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian demi kepentingan dan kesejahteraan 

manusia. Disamping manfaat dan keunggulan dari PRG, masih dikhawatirkan adanya 

pengaruh atau efek samping yang tidak diinginkan terhadap lingkungan dan keanekaragaman 

hayati. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu pengkajian risiko dan manajemen risiko sesuai 

dengan standar Internasional yang meliputi aspek keamanan hayati (lingkungan, pangan dan 

pakan). Menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membuat aturan dan regulasi terkait 

dengan keamanan hayati PRG serta membangun kelembagaan yang efektif, bertanggung 

jawab dan memiliki kerja sama melalui koordinasi sektoral sampai tingkat nasional, sehingga 

terjalin efektifitas dan efisiensi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghindari 

tumpang tindih kegiatan penelitian antara satu instansi dengan yang lainnya. Demikian juga 

harmonisasi antara lembaga penelitian dengan kebutuhan dunia usaha dan pasar, perlu 

disinkronisasi agar tercapai kesesuaian antara topik-topik penelitian dan pengembangan. 

Indonesia telah memiliki regulasi keamanan hayati PRG dalam PP No 21 Tahun 2005, dan 

Perpres No 39 Tahun 2010 yang mengatur kelembagaan KKH PRG serta sanksi pelanggaran 
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terhadap oknum, badan atau Institusi yang tidak memenuhi peraturan penanganan PRG 

sesuai dengan regulasi yang telah ada, terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 

mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 101, dimana setiap 

pelanggaran terhadap pemanfaatan dan pemanfaatan PRG ke lingkungan yang tidak sesuai 

dengan peraturan dan undang-undang akan dikenakan hukuman penjara minimal satu tahun, 

maksimal tiga tahun, serta denda maksimal 3 miliar rupiah.   
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PELAKSANAAN SIDANG PARALEL  
BIDANG MIKROBIOLOGI DAN BIOTEKNOLOGI 

 
Moderator   : Dr. Siti Harnina Bintari, MS. 
Sekretaris   : Karunia Galih, S.Pd 
 
Pemakalah 1: Ardhiani Kurnia Hidayanti, Nungki Amalia Puspa Kirana, Endang S. Soetarto 

Pertanyaan:  
1. Preparasi untuk pembuatan starter dengan sumber mikroorganisme dari seresah, tadi 

diinformasikan ada perlakuan pembenaman serah, dengan kedalaman berapa seresah ditanam 
didalam tanah? Dan sample daun-daun tersebut dipilah-pilah menurut jenisnya atau tidak? 
Jawaban:   
Serasah diambil pada bagian top soil setelah mendapat perlakuan pembenaman selama 
seminggu dengan kedalaman 250 cm. Hal ini dilkukan untuk  mendapat mikrobia aerob  
Pengambilan sample pada bagian atas diambil secara acak, daun yang diambil merupakan daun 
yang sudah dicampur saat pengomposan, jadi tidak ada pemilihan jenis daun tertentu.  
 

2. Apakah pada penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan produk starter cair? 
Jawaban  
Ya benar, untuk mendapat produk stater cair, dan sudah dilakukan.  

 
Pemakalah 2:  V.I. Meitiniarti, A.S. Krave, S. Kasmiyati, R.M Diyawati 

Pertanyaan:  
1. Cr dalam tanaman terdeteksi dalam bentuk apa? 

Jawaban:   
Cr dalam daun terdeteksi dalam bentuk Cr (VI)  

 
2. Apakah konsentrasi Cr dalam penyamakan kulit dan   tekstil sama? 

Jawaban:  
Benar, konsentrasinya kurang lebih sama yaitu 1 ppm. 

 
Pemakalah 3: Endang S. Soetarto & Gadis Permatahati 

Pertanyaan:  
1. Mengapa isolat yang akan digunakan untuk mendegradasi styrofoam diambil dari tanah? 

mengapa, bukan dari styrofoam langsung? 
Jawaban:   
Karena pertumbuhan mikroorganisme (bakteri) tidak didalam atau pada tanah lebih cepat 
dibandingkan dari styrofoam.   
 

2. Penambahan styrofoam pada medium1%,  berapa lama terdegradasi? Apakah harus dibenamkan 
kedalam tanah? 
Jawaban:  
Memerlukan waktu antara 24-72 jam. Benar, harus dibenamkan dalam tanah namun masih dalam 
area top soil.  
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Pemakalah 4: Ruth Melliawati 
Pertanyaan:      
1. Bakteri endofit diambil dari apa?  

Jawaban :   
bakteri diambil dari ekstrak bakteri yang larut dalam kloroform.  
 

2. Pertanyaan:  
mengapa nilai TLC cenderung sama atau mirip? 
Jawaban:  
karena memang belum ditemukan antibiotik yang tepat , sehingga angka yang diperoleh  sifatnya 
masih mirip , tidak ada yang tepat. 

 
Pemakalah 5: Puspita Deswina 
Pertanyaan:  
1. Apa perbedaan „aman pakan‟ dan „aman pangan‟?  

Jawaban:   
Aman pangan (aman untuk dikonsumsi manusia), aman pakan (aman untuk dikonsumsi hewan) 
hal ini dibedakan karena tidak semua PRG dapat dikonsumsi hewan dan manusia.  
 

2. Sejauh mana perkembangan PRG di Indonesia? PRG dalam jangka panjang bertahan baik? 
Jawaban:  
PRG sudah dikembangkan lama di Indonesia, namun karena terkendala lama yakni dalam proses 
perijinan di pemerintahan. Oleh karena itu, baru tahun 2011 PRG terpublikasi. 
 

3. Bagaimana pendapat ibu tentang kajian keamanan pangan?  
Jawaban:  
Kajian keamanan pangan sangat diperlukan untuk menguji PRG. Karena PRG yang akan 
dilepaskan ke masyarakat harus sudah teruji dan dinyatakan aman. Selain itu, kajian keamanan 
pangan diperlukan untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari produk karena PRG adalah 
hasil rekayasa genetika yang dilakukan oleh manusia.  
 

4. Industri atau praktisi  sekarang bergantung pada komoditas  transgenik. Bagaimana pendapat 
ibu?  
Jawaban:   
Memang dengan beredarnya PRG, petani lebih memilih benih PRG dengan berbagai alasan 
antara alain lebih terjangjau, mudah didapat, resistant terhadap hama, dll. Hal ini akan 
meningkatkan produktivitas pertanian.  
 

5. Pembuatan PRG tidak selalu lagsung berhasil. Bagaimana treatment untuk PRG yang gagal?  
Jawaban:   
Jika pada penelitian dan pembuatan PRG belum berhasil atau belum dinyatakan aman, tanaman 
atau produk PRG yang gagal diberi perlakuan khusus agar tidak bertindak sebagai polutan. Yaitu 
produk gagal dikumpulkan jadi satu dan dimusnahkan (dibakar).  
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KELIMPAHAN EKTOPARASIT PADA IKAN CUPANG (Betta splendens)  
YANG DIBUDIDAYAKAN PADA UMUR YANG BERBEDA 

 
1Prasetyarti Utami dan 2Rokhmani 

1 FMIPA Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto 
2 Lab.Entomologi-Parasitologi Fakultas Biologi Unsoed Purwokerto, Jawa Tengah 

2 e-mail: rokhmanitatiek@gmail.com 
 
 

ABSTRAK 
 

            Ikan hias cupang (Betta splendens) mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi dan banyak 
dibudidayakan di Purwokerto. Gangguan penyakit ektoparasit dapat menyerang ikan cupang di semua 
umur serta dapat mematikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  kelimpahan ektoparasit 
pada ikan cupang yang dibudidayakan, pada umur yang berbeda. Metode penelitian menggunakan 
metode survey dengan teknik purposif sampling. Sampel ikan hias cupang diambil di pembudidaya ikan 
cupang Enjoy Purwokerto. Pemeriksaan ektoparasit pada ikan sampel dilakukan menggunakan metode 
preparat rentang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ektoparasit yang ditemukan pada ikan hias 
cupang adalah cacing Gyrodactilus sp., Myxobalus sp., dan Argulus sp. Hasil analisis Anova model 2 
menunjukkan bahwa kelimpahan ektoparasit pada ikan cupang  pada umur tertentu tidak ada 
perbedaan yang signifikan (P<0,05). 
 
Kata kunci: budidaya, ektoparasit,  ikan cupang, kelimpahan. 
 

ABSTRACT 
 

The Betta fish (Betta splendens) has a high economic value and widely cultivated in Purwokerto. 
Ectoparasites disorders can affect betta fish in all ages and can be deadly. The purpose of this study 
was to determine the abundance of ectoparasites on betta fish are cultured, at different ages. The 
research method using purposive sampling technique. The samples taken in the fish betta farmer  in 
Purwokerto. Observation of ectoparasites on fish sample preparation use the ranges method. The 
results showed that the ornamental fish Betta has found some kind of ectoparasites, which is 
Gyrodactilus sp., Myxobalus sp., and Argulus sp. By statistical analysis showed that the abundance of 
ectoparasites on a variety of age groups have no significant difference (P <0.05). 

 
Keywords: abundance, Betta fish, cultivate, ectoparasite. 

 

PENDAHULUAN 

Ikan hias cupang (Betta splendens) banyak dipasarkan di Purwokerto, oleh pedagang 

kakilima di pinggiran jalan-jalan raya, bahkan penjualan dilakukan dengan mendatangi 

konsumen, misalnya ke sekolah dasar. Hal yang menarik pada ikan ini adalah memiliki bentuk 

yang polimorphisme, bentuk sirip yang sisir  dan warna tubuh yang semuanya sangat 

menentukan nilai estetika serta nilai komersial. Ikan cupang jantan memiliki warna yang 

mencolok, siripnya panjang dan ukuran tubuh kecil dibanding betina (Susanto & Lingga 1997). 

Ikan cupang jantan sangat disukai dan diburu oleh pecinta ikan hias.   

Beberapa waktu terakhir ini ketersediaan ikan cupang di wilayah Purwokerto 

terganggu, padahal pasokan hanya mengandalkan dari pembudidaya atau pembenihan ikan 

cupang dari Purwokerto sendiri. Hal ini diduga disebabkan oleh para pembenih ikan ini 

produksinya berkurang. Hal ini cukup menjadi perhatian khusus agar bagaimana dapat terjaga 

stabilitas ketersediaan dan pemasarannya.  
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          Salah satu kendala hambatan tersebut diduga disebabkan munculnya serangan 

berbagai penyakit, yang dapat diawali oleh stres. Stres pada ikan dapat menurunkan sistem 

pertahanan tubuh ikan, sehingga ikan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. 

Menurut Irianto (2005) serangan penyakit pada ikan dapat disebabkan oleh noninfeksi oleh 

intoksikasi, defisiensi pakan dan  infeksi yang dapat disebabakan oleh virus, bakteri, fungi dan 

parasit. Serangan organisme parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam tubuh 

inang dan dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ. Parasit yang dapat ditemukan 

pada ikan misalnya organisme yang tergolong Protozoa, Nematoda, Trematoda dan 

Copepoda (Afrianto & Liviawaty 1992). Ektoparasit pada ikan dapat tumbuh dan berkembang 

pada organ-organ seperti sirip dada, sirip punggung, sirip ekor, sirip perut, sirip dubur, sisik, 

operculum dan insang, Organ insang yang berfungsi dalam proses respirasi akan 

menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan juga oleh organisme parasit, oleh karena itu 

ektoparasit dapat hidup pada organ tersebut. 

          Hidupnya ektoparasit pada ikan juga membutuhkan kondisi lingkungan yang 

mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi lingkungan tersebut misalnya yang 

melampaui nilai kritis kualitas air yang buruk, banyaknya bahan organik dalam kolam, kondisi 

air yang tergenang, fluktuasi suhu yang drastis atau suhu yang rendah. Hidupnya ektoparasit 

secara alami dapat ditunjukkan oleh prevalensi dan kelimpahannya, yang dapat dipengaruhi 

oleh umur atau ukuran hospes. Prevalensi dan kelimpahan juga dapat disebabkan oleh ada 

atau tidaknya lingkungan yang menunjang parasit untuk tumbuh dan berkembang, resistensi 

hospes, kemampuan parasit untuk memasuki hospes, adanya parasit lain dan resistensi 

parasit itu sendiri (Noble & Noble 1989). Parasit-parasit tertentu dari spesies yang berbeda 

dapat menempati habitat yang sama bila tidak ada sifat antagonisme, tersedianya makanan 

kesukaan.  

          Salah satu upaya pengendalian penyakit termasuk serangan ektoparasit pada ikan 

cupang dapat dilakukan dengan pencegahan/pengendalian sedini mungkin. Upaya tersebut 

adalah diawali dengan mengetahui ektoparasit apa saja yang ditemukan pada ikan cupang di 

petani pembudidaya ikan tersebut, serta prevalensi kejadian dan kelimpahannya. Pemilihan 

Enjoy Akuarium di Dukuhwaluh Kembaran Purwokerto sebagai tempat penelitian karena 

tempat ini merupakan pembudidaya ikan hias cupang yang sudah profesional dengan 

produktivitas tinggi, serta mampu mensuplai permintaan pedagang kaki lima penjual ikan hias 

yang ada di jalan-jalan raya se Purwokerto. 

             Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah kelimpahan ektoparasit pada 

ikan hias cupang yang dibudidayakan pada berbagai umur yang berbeda. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang kelimpahan serangan ektoparasit pada ikan 

cupang di tingkat petani pembudidaya dan penjual pedagang kaki lima  di Purwokerto, serta 
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dapat digunakan sebagai antisipasi untuk pencegahan menghindari serangan ektoparasit 

pada ikan cupang dan untuk dasar pengendaliannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juli 2012. Penelitian 

menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel secara purposif pada 

berbagai kelompok umur yaitu: umur 1 bulan, 2 bulan dan lebih dari 3 bulan. Jumlah sampel 

ikan yang digunakan sebanyak 10%  dari jumlah total populasi ikan cupang pada setiap 

kelompok umur. Sampel ikan cupang diperoleh dari  tempat pembudidayaan ikan Enjoy 

Akuarium Dukuhwaluh Kembaran Purwokerto. Pengambilan diulang 3 kali dengan selang satu 

bulan. Parameter yang diamati adalah jenis dan jumlah ektoparasit yang ditemukan pada 

masing-masing tubuh ikan. Sampel ikan yang ada di dalam kantong plastik tersebut kemudian 

dibawa ke Laboratorium Entomologi-Parasitologi Fakultas Biologi Unsoed untuk dilakukan 

pemeriksaan ektoparasit dengan metode preparat rentang (Kabata 1985). Bagian tubuh 

tersebut direntangkan di atas kaca preparat dengan diberi sedikit akuades, kemudian diamati 

di bawah mikroskop. 

          Hasil identifikasi ektoparasit dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif  menurut 

Kabata (1985) dan Woo (1995). Sedangkan analisis kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Anova model 2 (Magurran 1988).   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

             Hasil identifikasi jenis ektoparasit yang ditemukan pada ikan hias cupang adalah 

cacing Gyrodactylus sp., Myxobalus sp. dan Argulus sp. (Gambar 1). Ektoparasit Gyrodactylus 

sp. adalah cacing trematoda monogenea yang ditemukan pada sirip ekor dan sirip punggung. 

Cacing ini dalam jumlah yang besar dapat merusak sirip tersebut yang  bentuk sisir yang 

panjang dengan warna-warninya. Pada penelitian ini hanya ditemukan satu ekor saja, 

sehingga sirip dan warnanya masih baik. Cacing ini berkembang biak dengan bertelur yang 

kemudian akan menetas menjadi larva dan akan berkembang dengan menemukan hospes 

berikutnya, sampai dewasa.  

           Ektoparasit Myxobolus sp. adalah protozoa yang bentuknya oval seperti kiste dan 

mempuyai flagella. Perkembangbiakannya dengan membelah diri. Alat flagella adalah sebagai 

detektor untuk mencari makanan serta membantu proses untuk memasukkan makanan ke 

tubuh protozoa tersebut. Flagella juga sebagai alat gerak. Pada penelitian ini protozoa 

Myxobolus sp. hanya ditemukan pada sirip ekor dan hanya dijumpai pada satu ekor ikan saja, 

sehingga belum berpengaruh pada rusaknya organ tubuh ikan. Ektoparasit Argulus sp. adalah 

termasuk klas arthopoda, berkaki enam. Ektoparasit ini ditemukan pada organ sirip punggung 
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dan hanya ditemukan pada satu ekor ikan, sehingga belum memperlihatkan perubahan atau 

kerusakan organ tubuh ikan.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Gambar 1. A. Gyrodactylus sp.  B. Myxobolus sp.  C. Argulus sp. 

 
              Prevalensi kejadian serangan ektoparasit pada ikan hias cupang pada umur 1 bulan 

dengan ukuran ikan 0,9 cm sampai 1,5 cm adalah 10%. Sedangkan prevalensi pada umur 2 

bulan dengan ukuran ikan 1,6 cm sampai 2,2 cm adalah 0%  dan prevalensi pada umur 3 

bulan keatas dengan ukuran 2,8 cm sampai 5,3 cm adalah 13,3%.  Data prevalensi tersebut 

relatif rendah dibanding hasil penelitian ikan hias cupang oleh Alifudin et al. (2003) yaitu 

mencapai 46,5% dan penelitian Rokhmani (2009) mencapai 92,5%. Kondisi lingkungan 

budidaya yang tetap terjaga, pemberian pakan yang berkualitas,  pengaturan pergantian air 

yang terjadwal dan pemberian bahan  untuk pencegahan dilakukan dengan mengektrak  

bahan-bahan alami serta dilakukan terjadwal, adalah kondisi yang selalu diupayakan oleh 

petani pembudidaya cupang di Enjoy Akuarium Dukuhwaluh Kembaran Purwokerto. 

Manajemen pemeliharaan yang tersebut diatas sangat mendukung meminimalkan kejadian 

serangan penyakit sehingga prevalensi kejadian serangan ektoparasit cukup rendah. 

Ikan yang terinfeksi parasit ini akan menunjukan tingkah laku yang aneh, kerusakan 

pada sirip mapun organ lain dan terjadi perubahan warna pada kulitnya. Ikan menjadi lemah, 

kehilangan berat badan, terlihat ikan menggosok-gosokkan tubuhnya ke dinding kolam 

maupun ke benda-benda keras. Kulit mengalami iritasi, hyperplasia, degenerasi dan nekrosis 

pada sel-sel epitel (Nabib & Fachriyan 1990). Ketika proses degenerasi menghebat maka 

akan terjadi deskuamasi dan erosi sel-sel epitel. Sirip ikan rusak demikian juga insangnya. 

Kejadian infeksi sekunder oleh bakteri yang sangat besar kemungkinannya adalah menyerang 

bagian kulit dan insang. Hasil analisis kelimpahan ektoparasit pada tingkatan umur ikan 

cupang yang berbeda terlihat pada Tabel 2. 

 

A B C 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 145  

 

Tabel 2. Hasil analisis Anova model 2 pada kelimpahan ektoparasi  antar umur 
              ikan hias cupang yang dibudidayakan 

No. Sumber 
Variasi 

Derajat 
bebas 

JK KT FHitung F Tabel 
(0,05) 

F Tabel 
0,01 

1. Antar umur 2 2,93 1,47 4,44 5,14 10,92 
2. Galat 6 2 0,33    
3. Total 8      

 
            Hasil analisis anova memperlihatkan bahwa kelimpahan ektoparasit pada ikan hias 

cupang pada umur yang berbeda tidak berbeda nyata (P<0,05 ). Hal ini menandakan bahwa 

beberapa jenis ektoparasit pada ikan hias cupang yang ditemukan mempunyai kesempatan 

yang sama. Kesesuaian tempat hidup dengan didukung olah ketersediaan pakan baik di air 

sendiri maupun pada permukaan tubuh akan mempengaruhi keberlangsungan siklus hidup 

organisme parasit. Makin melimpah ditemukan ektoparasit pada ikan merupakan predisposisi 

untuk menginfeksi inang (hospes) sehingga perlu terjaganya status fisiologis inang yang 

optimum. Hal ini sangat memungkinkan bagi parasit untuk tumbuh dan berkembang pada 

organ-organ tersebut karena berkaitan langsung dengan pergerakan ikan di dalam air. Sirip 

ekor mempunyai peranan terbesar dalam pergerakan dan mengatur kecepatan gerakan ikan. 

Operculum merupakan organ penutup insang yang dapat membuka dan menutup. Insang 

yang berfungsi dalam proses respirasi akan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan 

oleh organisme parasit, oleh karena itu ektoparasit dapat hidup pada organ insang.  

 
SIMPULAN  

Hasil identifikasi ektoparasit pada ikan hias cupang yang dibudidayakan di Enjoy 

Akuarium Dukuhwaluh Kembaran Purwokerto adalah ditemukannya jenis cacing Gyrodactilus 

sp., Myxobalus sp., dan Argulus sp.  Kelimpahan ektoparasit pada berbagai tingkatan umur 

ikan cupang  tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Saran pada penelitian ini adalah 

perlu pembudidaya ikan termasuk petani ikan untuk lebih selektif dan ekstra hati hati adanya 

gangguan serangan ektoparasit dalam membudidayakan ikan hias cupang agar menghasilkan 

ikan yang berkualitas dengan prokdutifitas yang maksimal. Perlu diprogramkan penyuluhan 

dengan pengendalian secara dini akan bahaya penyakit. 
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ABSTRAK 
 

Anisakiasis adalah salah satu penyakit parasit ikan laut yang disebabkan oleh infeksi larva 
stadium III anisakid yang dapat menular dan menginfeksi manusia, berasal dari jenis cacing Nematoda. 
Anisakis sp. menyebabkan penurunan kualitas ikan dan dapat menular pada manusia jika 
mengkonsumsi ikan laut mentah yang mengandung larva stadium III. Anisakis sp. dapat menyebabkan 
infeksi granuloma eosinofilik pada usus manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ikan 
laut yang didaratkan di TPI Cilacap mengandung larva Anisakis sp. dan bagaimana tingkat prevalensi 
larva Anisakis sp. Data yang ditemukan diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas ikan laut 
yang dipasarkan di TPI Cilacap. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan teknik 
purposive random sampling. Lokasi pengambilan sampel di TPI PP Samudra, Teluk Penyu, dan Lekong. 
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 40 ekor pada setiap daerah pengambilan sampel.  Sampel ikan 
yang diambil terdiri dari ikan Kembung, Selar, Swanggi dan Tengiri. Pemeriksaan dilakukan di 
Laboratorium Entomologi Parasitologi Fakulats Biologi Unsoed Purwokerto, meliputi organ dalam, 
rongga tubuh dan daging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase temuan Anisakis sp tertinggi 
pada ikan selar yang ditemukan di TPI Teluk Penyu sebesar 43,3%. Hasil prevalensi Anisakis sp. pada 
ikan menunjukkan bahwa ikan tersebut memiliki kualitas daging yang buruk.  

 
Kata kunci:  Anisakis sp,  ikan laut,  kualitas daging,  TPI Cilacap. 
 

ABSTRACT 
 

Anisakiasis is one of disease of sea fishs parasite which because of stadium larva III anisakid 
infection, and can infection to human being, come from worm type of Nematoda. Anisakis sp. causing 
the degradation of fish quality and infection of human being happened if eating raw sea fish contain 
stadium larva of Anisakis sp can cause infection intestine of granuloma eosinofilik at human being. This 
researchs aim to to know to identify  Anisakis sp. and know level of prevalence, larva intensity of 
Anisakis sp. used as indicator quality sea fish TPI Cilacap. Research method the used is method survey 
by purposive random sampling. The research was carried out on Maret to Mei 2011.  Sampling area in 
Location TPI PP Samudra, Teluk Penyu, and Lengkong. Sample of fish collected was 40 fishes in each 
sampling area. Fish kind of sampel is  Kembung, Selar, Swanggi and Tengiri fish.  Preparation in 
Entomological laboratory of Biological Parasitologi Faculty of Unsoed Purwokerto. The result of research 
was know that percentage of  finding of Anisakis sp. highest of selar fish 43,3% in TPI Teluk Penyu and 
Prevalence Anisakis sp. as indicator bad fish quality. 
 
Keywords: Anisakis sp, quality fish, seawater fish, TPI Cilacap. 

 

PENDAHULUAN 

Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 

para nelayan, juga sebagai tempat pemasaran atau pelelangan ikan.  Di pantai selatan 

Cilacap, terdapat tiga TPI, yaitu TPI Pelabuhan Samudra, TPI Teluk Penyu dan TPI Lengkong. 

Berbagai jenis ikan laut cukup banyak di daratkan di TPI ini, di antaranya adalah ikan Selar, 

Kembung, Tengiri, Belanak, dan Kacangan.  Ikan sebagai sumber makanan hewani berprotein 

tinggi dan mengandung omega-3 sangat di perlukan oleh tubuh. Ikan laut tersebut banyak di 

konsumsi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. 
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Seiring dengan meningkatnya usaha manusia mengeksploitasi ikan laut sebagai bahan 

makanan, maka telah ditemukan pula berbagai jenis penyakit zoonosis yang berasal dari ikan 

laut, salah satunya Anisakiasis. Anisakiasis adalah salah satu penyakit parasit pada ikan laut 

yang disebabkan oleh infeksi larva stadium III anisakid, dan dapat menular menginfeksi 

kepada manusia (zoonosis), berasal dari jenis cacing Nematoda. Nematoda merupakan 

parasit yang paling banyak menginfeksi ikan, termasuk ikan laut.   

Anisakis sp. merupakan cacing Nematoda yang bagian mulut anteriornya dikelilingi 

oleh proyeksi yang digunakan untuk makan, dengan anus terletak di bagian posterior.  Bagian 

anterior Anisakis sp. mengeluarkan kutikula yang digunakan untuk melindungi tubuh  dari 

cairan pencernaan dan dapat digunakan untuk menembus dinding ikan (Al Zubaidy 2010). 

Siklus hidup Anikasis sp. sangat kompleks, melibatkan satu atau lebih hospes 

intermedier. Dimulai dari telur belum berembrio yang keluar bersama feses mamalia laut, 

kemudian menjadi larva stadium I (L1) dan berkembang menjadi larva stadium II (L2) dalam 

telur. L2  infektif menetas, kemudian dimakan oleh hospes intermedier I, biasanya berupa 

invertebrata laut seperti udang-udangan (crustacea), Copepoda, amphipoda, ubur-ubur, dan 

ikan kecil. Larva menembus dinding usus kemudian masuk ke dalam rongga tubuh atau dalam 

jaringan-jaringan di sekitarnya dan beberapa larva dapat terkapsulasi. Demikian pula bila 

hospes intermedier I dimakan oleh hospes intermedier II (ikan), larva menembus dinding usus 

dan terkapsulasi dalam rongga tubuh atau dalam jaringan disekitarnya. Dalam hospes ini,  L2 

berkembang menjadi larva stadium III (L3). Jika ikan yang mengandung L3 terkapsulasi ini 

dimakan oleh mamalia laut, yang merupakan hospes definitif anisakid, maka siklus hidupnya 

akan sempurna (Cheng 1986; Sakanari & McKerrow 1989; Wooten et al. 2007). 

Manusia bukanlah hospes devinitif bagi larva anisakid ini tetapi dapat menjadi hospes 

insidental jika mengkonsumsi ikan laut mentah, kurang matang, diasap, dibekukan, diasinkan 

atau diasamkan yang mengandung larva anisakid dalam dagingnya. Bila larva termakan, 

kemudian masuk melalui saluran pencernaan manusia dan menembus dinding lambung atau 

usus,  dapat mengakibatkan granuloma eosinofilik yang parah (Cheng 1986; Sindermann 

1990). Richardson (1982) menemukan adanya larva nematoda penyebab anisakiasis dengan 

panjang 2 cm dalam keadaan hidup dalam muntahan seorang pasien setelah makan steak 

Salmon merah. Just (2008) dalam da Cruz (2010) melaporkan seorang pasien terinfeksi 

Anisakis sp. setelah makan Sushi (irisan ikan mentah). 

Angka prevalensi anisakiasis pada 8 jenis ikan di TPI DIY (ikan Kembung, Layur, 

Sarden sisik, Cucut, Kakap, Cakalang, Tongkol, dan ikan Tengiri rata-rata sebesar 24,38% 

(Daulay 2003). Desrina dan Sarjito (2004) mengungkapkan bahwa prevalensi infeksi  Anisakis 

sp. pada ikan Kakap putih (Lates calcalifer) dari perairan Semarang mencapai 26,6%.  

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Moller dan Anders (1986), dan Rohde (1994) 

melaporkan bahwa cacing parasit yang banyak menginfeksi ikan laut adalah jenis Nematoda. 
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Di Indonesia penelitian tentang Nematoda (Anisakiasis) pada ikan laut masih sangat jarang. 

Penyakit ini hanya dapat ditemukan pada ikan laut jenis karnivora. Ikan laut jenis karnivora 

makanan utamanya berupa hewan-hewan berukuran kecil, seperti udang kecil, ikan berukuran 

kecil dan cumi-cumi berukuran kecil.  Dilihat dari kebiasaan makan dan habitat hidupnya 

tersebut menyebabkan potensi ikan laut terinfeksi cacing parasit menjadi sangat besar.   

Dampak yang ditimbulkan dari infeksi Nematoda pada ikan laut di Indonesia tidak 

langsung dirasakan oleh para pelaku ekonomi, karena secara umum hanya menimbulkan 

kondisi patologi ringan, gejala klinispun kurang dapat dideteksi dengan jelas pada lingkungan 

normal.  Walaupun ikan yang terinfeksi Nematoda tidak menimbulkan mortalitas, akan tetapi 

dapat mengakibatkan menurunnya kualitas ikan (Moller & Anders 1986) dan dapat 

membahayakan kelestarian populasi ikan, bahkan dapat menyebabkan infeksi pada manusia 

yang sering disebut Anisakiasis. Larva anisakid stadium III panjangnya 10-15 mm dan 

berwarna putih (Moller dan Anders 1986). Kebanyakan larva tersebut ditemukan pada rongga 

tubuh ikan. Selain itu juga ditemukan pada permukaan dan atau pada organ-organ viscera 

serta pada beberapa spesies ikan sering membelit erat antara serat otot ikan. Seluruh larva 

anisakid ini dilengkapi dengan stilet kutikuler yang juga dikenal sebagai gigi pengebor (boring 

tooth) pada bagian anteriornya (Moller & Andreas 1986; Sakanari & McKerrow 1989).  

Telah diketahui bahwa parasit dapat memberikan pengaruh yang bersifat negatif pada 

perikanan, misalnya dapat menyebabkan kematian masal ikan sehingga menurunkan populasi 

ikan, menyebabkan penurunan kualitas ikan dan penurunan kualitas daging. Berdasarkan 

penemuan larva anisakid pada beberapa ikan, tidak menutup kemungkinan bahwa ikan 

sepanjang perairan Samudra Hindia bagian selatan Jawa terinfeksi larva anisakid.  Studi 

mengenai parasit ini dan informasi tentang endoparasit cacing pada ikan laut di perairan 

Indonesia masih kurang, sehingga beberapa jenis ikan yang didaratkan di TPI perlu mendapat 

perhatian, salah satunya TPI Cilacap.   

Ikan laut selain untuk memenuhi kebutuhan lokal juga merupakan salah satu komoditi 

ekspor, sehingga perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kontrol kualitas dan 

pengujian mengenai parasit yang secara langsung berhubungan dengan kualitas ikan dan 

pengaruhnya pada kesehatan manusia.  Dengan demikian, parasit dapat memberikan 

kontribusi yang besar pada kerugian finansiil pada industri perikanan, sehingga diperlukan 

pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang parasit dan proses pemasakan ikan yang 

tidak membahayakan manusia.  Seperti yang dikemukakan oleh Al Zubaidy (2010) bahwa 

infeksi Anisakis sp. dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan dan menimbulkan kerugian 

pada industri perikanan.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh 

apakah ikan laut yang didaratkan di TPI Cilacap mengandung  Anisakis sp, serta bagaimana 
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tingkat prevalensi Anisakis sp. dapat digunakan sebagai indikator kualitas daging pada ikan 

laut yang di daratkan di TPI Cilacap. 

 
METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah ikan laut yang didaratkan di TPI 

Cilacap yaitu ikan Selar, Kembung, Swanggi, dan Tengiri. Organ yang diperiksa untuk 

mengetahui adanya larva Anisakis sp.  adalah saluran pencernaan dan rongga abdomen. Alat-

alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop, pisau, gunting, pinset, cawan petri, 

bak preparat, objek glass, alat ukur (penggaris), dan alat tulis. 

Lokasi pengambilan sampel ikan adalah di TPI PPS Cilacap, TPI Teluk Penyu dan TPI 

Lengkong.  Sedangkan tempat pemeriksaan ikan untuk identifikasi Anisakis sp. adalah di 

Laboratorium Entomologi-Parasitologi Fakultas Biologi Unversitas Jendral Soedirman 

Purwokerto. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2011. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pengambilan sampel 

menggunakan purposive random sampling. Sampel yang diambil adalah ikan selar, ikan 

kembung, ikan swanggi dan ikan tengiri yang di daratkan di TPI Cilacap. Dasar pemilihan ikan 

adalah ikan-ikan yang banyak dipasarkan dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Periode 

pengambilan sampel untuk setiap TPI adalah dua minggu sekali sebanyak 3 kali selama bulan 

Maret sampai Mei 2011. Jumlah pengambilan sampel untuk masing-masing jenis  ikan 

sebanyak 40 ekor. 

Pemeriksaan abdomen dilakukan dengan cara membuka rongga tubuh ikan. Sebelum 

organ pencernaan dikeluarkan, diamati terlebih dahulu adanya larva anisakid di permukaan 

organ saluran pencernaan. Pemeriksaan saluran pencernaan dimulai dari dekat faring sampai 

di sekitar anus dibedah, isi saluran pencernaan dikeluarkan dan diletakkan  di dalam cawan 

petri dan diamati pergerakan larva Anisakis sp. yang ada. Jika isi saluran pencernaan terlalu 

keruh maka isi saluran pencernaan dapat ditampung dalam beker glass, tambahkan akuades, 

diaduk-aduk dan dibiarkan mengendap. Setelah itu dibuang supernatannya, dilakukan 

beberapa kali hingga diperoleh endapan yang bersih dan diamati.  Pemeriksaan dilanjutkan 

pada permukaan organ lainnya seperti hati, limpa, dan gonad. Dasar identifikasi larva Anisakis 

sp. yang ditemukan adalah berdasarkan Moller and Anders (1986). 

Data yang diperoleh ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif. Perhitungan 

prevalensinya menggunakan rumus dari Moller and Anders (1986); sebagai berikut. 

Prevalensi  =  Jumlah ikan yang terinfeksi suatu sp.esies parasit  X 100%     

                                       Total ikan yang diperiksa 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada setiap ikan ditemukan Anisakis sp. 

dengan jumlah yang bervariasi. Jumlah larva Anisakis sp. paling banyak ditemukan pada ikan 

selar yang  didaratkan di TPI Teluk penyu Cilacap (Tabel 1). Sedangkan hasil perhitungan 

prevalensi larva Anisakis sp. pada ikan Selar, Kembung, Swanggi, dan Tengiri masing-masing 

sebesar 14,4%, 21,1%, 16,6%, 2,22% atau prevalensi rata-rata sebesar 13,60% (Tabel 2).   

 
Tabel 1  Jumlah larva Anisakis sp. yang ditemukan pada masing-masing  

ikan di setiap lokasi penelitian 

Ikan sampel 
PP Samudra 

(ekor) 
Teluk Penyu 

(ekor) 
Lengkong 

(ekor) 

Kembung 4 28 13 
Selar 20 39 19 
Swanggi 7 25 15 
Tengiri   2 

 
Hasil ini menunjukkan angka yang rendah, dibanding hasil penelitian Daulay (2003) 

yang meneliti ikan di TPI Jogjakarta dengan angka prevalensi 23,6%.  Hasil penelitian Desrina 

dan Sarjito (2004) prevalensi Anisakis sp. pada ikan kakap putih di perairan Semarang 

sebesar 26,6%, dan hasil penelitian Dewi (2007) yang menemukan Anisakis sp. pada ikan 

kembung hasil tangkapan di TPI Tegal sebesar 88%. 

 
Tabel 2.  Prevalensi larva anisakis pada ikan yang di daratkan di TPI Cilacap 

Ikan 
sampel 

PP Samudra    
(%) 

Teluk Penyu 
(%) 

Lengkong   
(%) 

Kembung 4 31,1 14,4 

Selar 22,2 43,3 21,1 
Swanggi 7,77 27,7 16,6 
Tenggiri - - 2,22 

 

Banyaknya larva Anisakis sp. yang ditemukan pada ikan-ikan sampel adalah berkaitan 

dengan sifat ikan yang karnivora dengan memakan ikan kecil, cumi-cumi kecil dan udang 

kecil. Pakan tersebut sebagai inang perantara cacing Anisakis sp. sehingga kontak dengan 

ikan jauh lebih banyak (Rohde 1994).  Menurut Mollers dan Anders (1986) kebiasaan makan 

pada ikan, kelimpahan hospes intermedier I dan hospes definitive sangat mempengaruhi tinggi 

rendahnya persentase larva Anisakis sp. yang ditemukan pada tubuh ikan. Hospes intermedier 

I yang membawa larva Anisakis sp. adalah udang kecil, ubur-ubur, ikan kecil.  Larva Anisakis 

sp. ini mempunyai distribusi geografis dan rentang inang yang luas dan sering ditemukan pada 

jenis ikan laut yang bersifat karnivora (Moler & Anders 1986; Rohde (1994) dalam Desrina dan 

Sarjito 2004). Reimshusel (1993) menambahkan bahwa larva Anisakis sp. ini dapat 

menginfeksi pada berbagai jenis ikan laut dan mamalia laut. 

Larva Anisakis sp. yang ditemukan adalah larva stadium III Anisakis sp. (Lampiran 1.)  

Ciri morfologi larva anisakis adalah memiliki panjang antara 10-20 mm, tubuhnya  berwarna 
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putih kemerahan dan dilengkapi dengan stilet kutikuler yang juga dikenal sebagai gigi 

pengebor (boring tooth) pada bagian anterior.  Keberadaan larva yang ditemukan paling 

banyak terdapat di rongga perut dan saluran pencernaan, diduga karena larva tersebut 

dengan alat gigi pengebor keluar dari saluran pencernaan dan mengumpul atau bermigrasi ke 

organ-organ viscera di dalam rongga abdomen dan bahkan menembus daging.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rohde (1994) yang menyatakan bahwa Nematoda Anisakis sp. dapat hidup 

di berbagai organ dan jaringan ikan, tetapi paling banyak ditemukan di saluran pencernaan.  

Banyaknya parasit yang dijumpai di saluran pencernaan kemungkinan karena banyaknya 

makanan yang tersedia bagi cacing. 

Telah diketahui bahwa parasit merupakan organisme yang mengambil keuntungan dari 

inangnya untuk mendapatkan makanan dan lulus hidup.  Meskipun ikan memiliki persentase 

larva Anisakis sp. pada tubuhnya, tetapi larva tidak mudah menginfeksi ikan yang sehat, 

karena ikan memiliki sistem pertahanan alami (imunitas) yang mampu mengatasi serangan 

parasit. Kondisi lingkungan juga mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi serangan 

parasit.  Stres pada ikan berpengaruh terhadap menurunnya ketahanan ikan yang terjadi 

secara hormonal. Penurunan ketahanan tubuh ikan memudahkan terjadinya infeksi organisme 

parasit.  Faktor lingkungan yang melampaui nilai kritis dapat mendukung penyebaran dan 

tingkat infeksi parasit. Sehingga kondisi stress ikan, dapat meningkatkan serangan larva 

Anisakis sp.pada tubuh ikan, yang dapat menimbulkan infeksi. Infeksi larva Anisakis sp. pada 

tubuh ikan dapat merusak kualitas daging dan ikan menjadi tidak sehat bahkan menyebabkan 

zoonosis pada manusia.   

Ditemukannya larva Anisakis sp. pada ikan Selar, Kembung, Swanggi dan Tengiri 

meskipun hanya satu larva, menunjukkan bahwa ikan tersebut memiliki kualitas daging yang 

kurang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Kobayashi et al. (2008) dalam Polimeno et al. 

(2010) yang menyatakan bahwa adanya larva Anisakis sp. dalam tubuh ikan dapat 

menunjukkan bahwa ikan tersebut memiliki kualitas daging yang buruk dan dapat 

menyebabkan reaksi alergi pada manusia yang mengkonsumsinya. 

Larva Anisakis sp. tidak akan membahayakan manusia apabila ikan laut yang akan 

dikonsumsi dimasak sampai matang.  Ikan yang akan dikonsumsi hendaknya dimasak sampai 

matang pada suhu 70° C atau pada suhu tinggi, karena larva akan mati pada suhu tinggi. 

Larva Anisakis sp. juga dapat mati bila disimpan pada temperatur -20° C selama 24-72 jam 

(Mercado  et al. 2001).  Infeksi larva Anisakis sp. pada manusia dapat dicegah dengan tidak 

mengkonsumsi daging yang mentah.   

 
SIMPULAN 

Hasil tangkapan ikan di setiap lokasi penelitian mengandung Anisakis sp. dalam jumlah 

yang  bervariasi. Prevalensi Anisakis sp. tertinggi ditemukan pada ikan Selar. Tingkat 
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prevalensi Larva Anisakis sp. yang ditemukan pada ikan Selar, Kembung, Swanggi dan 

Tengiri dapat mengindikasikan bahwa ikan tersebut memiliki kualitas daging yang buruk.  
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji respon pertumbuhan awal kecambah dari dua jenis  
gulma  potensial sebagai agen fitoremediasi krom  terhadap cekaman logam berat krom.  Penelitian 
dilakukan dengan rancangan acak lengkap, dengan perlakuan berupa Cr

3+
 (dalam bentuk CrCl3.6H2O) 

dan Cr
6+

 (dalam K2CrO4) dan biji dari 2 jenis tumbuhan gulma Sonchus oleraceus  dan Acalypha indica. 
Konsentrasi Cr yang digunakan sebagai perlakuan ada 10 level yaitu 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, 
dan 300 mg/L. Parameter yang diukur meliputi panjang radikula dan hipokotil (dalam mm), berat segar 
radikula dan hipokotil, serta berat kering  radikula dan hipokotil, dan digunakan untuk penentuan nilai 
Growth tolerance index dan persentase toksisitas relatif. Data hasil penelitian dianalisis sidik ragam 
ANOVA dan diuji lanjut dengan uji Tukey  taraf 5%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
perbedaan respon pertumbuhan kecambah awal antara gulma S. oleraceus dan A. indica terhadap 
cekaman toksisitas Cr. Krom heksavalen (Cr

6+
) lebih bersifat menghambat pertumbuhan kecambah 

awal S. oleraceus dan A. indica dibanding krom trivalen (Cr
3+

). Toksisitas Cr
6+

 memberikan 
penghambatan terhadap pemanjangan radikula, hipokotil, dan pembentukan biomassa (basah dan 
kering) yang lebih besar dibandingkan Cr

3+
, baik pada kecambah S. oleraceus dan A. indica, Toksisitas 

Cr
6+

 terhadap pertumbuhan awal kecambah S. oleraceus dan A. indica   meningkat sejalan dengan 
meningkatnya konsentrasi Cr

6+
 di dalam media.  

 
Kata kunci: Acalypha indica, krom, respon pertumbuhan, Sonchus oleraceus,  toksisitas. 
 

ABSTRACT 
 

This research was done to evaluate sprount’s early growth responses of two potential weed 
plants as chromium phytoremediation agent. This research was conducted through planting Sonchus  
oleraceous and Acalypha indica sprout into sterile sand containing 10 levels of chromium ion 
concentration (trivalent and hexavalent) 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, dan 300 mg/L and was raised 
for 10 days. CrCl3.6H2O was used as a trivalent chromium ion source and K2CrO4 was used as a 
hexavalent chromium ion source. Parameters being used to draw conclusions includes length of radicles 
and hypocotyls, fresh weight of radicles and hypocotyls, dry weight of radicles and hypocotyls, growth 
tolerance index, and also toxicity relative percentage. Collected data then were analyzed statistically 
using One-way ANOVA and were followed by Tukey test at the significant level of 5%. The results 
showed that there were differences between S. oleraceous and A. indica’s sprouts early growth 
response were caused by chromium stress. Chromium hexavalent inhibited S. oleraceous and A. 
indica’s early growth more than chromium trivalent did. Chromium hexavalen’s toxicity caused inhibition 
on length of radicles and hypocotyls and also on plant’s fresh and dry weight rather than chromium 
trivalent. The higher of chromium hexavalent’s concentration on medium level becomes, the higher 
toxicity effect and growth inhibition on S. oleraceus dan A. indica  will be. 
 
Keywords: Acalypha indica, chromium, toxicity, growth responses, Sonchus oleraceus. 

 

PENDAHULUAN 

Pencemaran lingkungan tanah dan air oleh polutan logam berat merupakan 

permasalahan lingkungan global yang dihadapi banyak negara di dunia. Salah satu polutan  

logam berat yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu adalah  krom. 

Berbagai kegiatan di bidang pertanian dan industri banyak yang menggunakan krom dalam 
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prosesnya antara lain metalurgi, penyepuhan logam, produksi cat dan pigmen, penyamakan 

kulit, pengawetan kayu, pengeboran/penambangan minyak, penggunaan pestisida dan pupuk, 

instalasi pendingin air, produksi bubur kayu (pulp) dan kertas, serta industri tekstil merupakan 

penyumbang terbesar polutan Cr di lingkungan (Bielicka et al.  2005). Dua bentuk spesies Cr 

yang stabil di lingkungan adalah Cr6+ dan Cr3+ yang memiliki perbedaan menyolok dalam hal 

toksisitas, kelarutan, ketersediaan, transpor, mobilitas, reaktifitas, sifat fisika dan kimia 

(Swietlik 1998; Zayed & Terry 2005; Njoku & Nweze 2009). Toksisitas Cr6+ lebih besar 

dibandingkan Cr3+ dan penyerapan Cr dari tanah meningkat sejalan dengan peningkatan 

konsentrasi Cr dalam tanah (Gundersen et al. 1982). 

  Salah satu organisme yang rentan terhadap toksisitas Cr di lingkungan adalah 

tumbuhan, karena selain tidak bisa berpindah, Cr bukanlah unsur esensial yang dibutuhkan 

untuk kehidupannya. Cekaman toksisitas logam krom merupakan salah satu faktor pembatas 

pertumbuhan baik pada tanaman budidaya maupun tumbuhan liar seperti misalnya gulma. 

Respon dan ketahanan tumbuhan dalam  mengatasi kondisi cekaman toksisitas Cr sangat 

ditentukan oleh kemampuan adaptasi dan toleransinya. Kemampuan mentoleransi dan 

merespon toksisitas Cr sangat ditentukan oleh karakteristik genetis, karena jenis dan varietas 

tanaman yang berbeda mempunyai respon toksisitas dan mekanisme toleransi yang berbeda. 

Tumbuhan dikatakan toleran terhadap toksisitas krom apabila mempunyai kemampuan 

tumbuh dan bertahan hidup lebih baik pada tanah yang mengandung krom dalam kondisi 

toksik dibandingkan tumbuhan non toleran. 

 Toksisitas krom terhadap tumbuhan dapat menyebabkan gangguan pada tingkat 

organ, jaringan, sel maupun molekuler. Toksisitas krom pada tingkat seluler dan molekuler 

akan menyebabkan gangguan pada berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan. Salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang sangat peka 

terhadap cekaman toksisitas krom adalah proses perkecambahan biji dan pertumbuhan awal 

kecambah. Kemampuan tumbuh dan berkembangnya biji dan kecambah dalam media 

mengandung Cr dapat dijadikan sebagai indikator tingkat toleransinya terhadap cekamam 

toksisitas Cr (Peralta et al. 2001; Datta et al. 2011). Tumbuhan yang mempunyai kemampuan 

toleransi tinggi dan mampu mengakumulasi logam Cr berpotensi sebagai agen fitoremediasi 

polutan logam Cr di lingkungan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji respon pertumbuhan awal kecambah dari dua 

jenis  gulma potensial sebagai agen fitoremediasi krom (Sonchus oleraceus dan Acalypha 

indica) terhadap cekaman logam berat krom.   

 
METODE PENELITIAN 

 
  Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap. 

Bahan yang digunakan meliputi biji gulma S. oleraceus dan A. indica yang diambil dari 
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beberapa lokasi di daerah Salatiga dan sekitarnya, senyawa CrCl3.6H2O sebagai sumber Cr 

trivalent (Cr3+) dan K2CrO4 sumber Cr heksavalen (Cr6+), medium pertumbuhan Hoagland serta 

pasir steril sebagai media penyangga dalam kultur hidroponik. 

Biji S. oleraceus dan A. indica yang telah dipilih keseragamannya direndam terlebih 

dahulu disterilisasi dengan larutan bayclin 5% dan dibilas dengan akuades, selanjutnya 

dikecambahkan di dalam cawan petri sampai radikulanya tumbuh sepanjang 1 ± 0.1 cm (± 

umur 1 minggu). Sebanyak 10 kecambah berumur 1 minggu untuk masing-masing jenis gulma 

ditumbuhkan dalam pot berukuran 15 x 9 cm yang diberi medium Hoagland tanpa perlakuan 

krom Cr3+ dan Cr6+ sebanyak 10 ml sebagai kontrol, dan perlakuan Cr3+ dan Cr6+ dalam 

medium Hoagland dengan 9 level konsentrasi  (2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, dan 300 

mg/L). Komposisi medium Hoagland yang digunakan adalah berdasarkan komposisi yang 

digunakan oleh Zayed dkk. (1998) (mg/l) : KNO3 606,6, Ca(NO3)2.5H2O 1270, NaCl 58,4, 

KH2PO4 272,2, MgSO4.7H2O 492,8, MnCl2 1,158, ZnSO4 0,123, H3BO3 2,86, CuSO4.5H2O 

0,08, H2MoO4 0,017 dan Fe-EDTA 5,0.  Setelah berumur 10 hari, dilakukan pengukuran 

parameter meliputi panjang radikula dan hipokotil (dalam mm), berat segar radikula dan 

hipokotil, serta berat kering  radikula dan hipokotil  (dioven pada suhu 60oC selama 48 jam). 

Parameter pertumbuhan awal kecambah selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai GTI 

(Growth tolerance index) dan persentase toksisitas relatif yang akan memberikan gambaran 

tentang pengaruh faktor stress yang diberikan terhadap pertumbuhan awal kecambah. 

Perhitungan nilai GTI dengan rumus yang digunakan oleh Akinci dan Akinci (2010) berikut ini: 

 

n adalah jumlah parameter yang diukur atau diamati, PCri adalah jumlah total dari nilai 

parameter tanaman yang diberi perlakuan Cr, dan PCi adalah nilai parameter tanaman kontrol. 

Persentase toksisitas relatif dari  Cr3+ dan Cr6+ ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut 

(Gyawali & Lekhak 2006; Datta et al. 2011): 

%  toksisitas relatif  =  X – Y  
                                     X 

X adalah parameter pertumbuhan kecambah kontrol, dan Y adalah parameter pertumbuhan 

kecambah  pada perlakuan. Data hasil penelitian dianalisis analisis sidik ragam (ANOVA) dan 

diuji lanjut dengan uji Tukey  taraf uji 5%.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
  Berdasarkan hasil uji respon pertumbuhan awal kecambah kedua jenis gulma tersebut 

ditunjukkan bahwa kecambah dari S. oleraceus dan A. indica menunjukkan respon yang 

berbeda terhadap dua jenis tingkat oksidasi krom dan berbagai konsentrasi krom. Pemberian 
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perlakuan Cr6+ dan Cr3+ mempengaruhi berbagai parameter pertumbuhan awal kecambah di 

antaranya pertumbuhan memanjang radikula dan hipokotil, serta berat basah dan berat 

keringnya. Respon pertumbuhan awal kecambah baik pada A. indica maupun S. oleraceus 

lebih dihambat oleh perlakuan Cr6+ dibandingkan Cr3+, dan semakin tinggi konsentrasinya 

semakin besar hambatannya terutama pada perlakuan Cr6+ ( Tabel 1 dan 2). 

 Toksisitas Cr6+ terhadap parameter pertumbuhan awal kecambah baik pada gulma S. 

oleraceus maupun A. indica menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada pemberian 

konsentrasi Cr tinggi, sedangkan Cr3+ menunjukkan pengaruh yang tidak nyata di antara 

perlakuan maupun dengan kontrol (Tabel 1 dan Tabel 2). Hasil ini menunjukkan bahwa 

toksisitas Cr6+ lebih tinggi dibandingkan Cr3+.  Menurut Shanker et al. (2004) Cr heksavalen 

bersifat sangat toksik bagi tumbuhan karena lebih mudah melewati membran sel dan 

merupakan oksidan yang sangat kuat, sehingga akan dapat mempengaruhi proses-proses 

fisiologis pada tumbuhan salah satunya adalah efek penghambatan terhadap perkecambahan 

biji dan pertumbuhan awal kecambah. Penghambatan Cr6+ terhadap pertumbuhan awal 

kecambah juga dilapokan terjadi pada kecambah tanaman budidaya antara lain pada padi 

(Gyawali & Lekhak 2006), melon (Akinci & Akinci 2010), Pisum sativum (Gangwar et al. 2011), 

dan gandum (Datta et al. 2011).  Apabila dilihat pertumbuhannya, pemberian krom dalam 

bentuk Cr6+ memberikan dampak terhadap penurunan panjang akar, hipokotil, berat segar dan 

berat kering S. oleraceus dan A. indica mulai dari perlakuan Cr paling kecil (2.5 ppm) sampai 

paling tinggi (300 ppm) dengan penghambatan paling besar terjadi mulai pada perlakuan 

konsentrasi sebesar 10 ppm. Pada perlakuan Cr6+ konsentrasi tinggi (50-300 ppm) 

menyebabkan kekeringan pada kecambah baik pada S. oleraceus maupun A. indica (Gambar 

1). Terjadinya kekeringan dan kematian kecambah akibat pemberian perlakuan Cr6+ 

konsentrasi tinggi disebabkan oleh rusaknya akar akibat toksisitas Cr6+. 
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Tabel 1. Pertumbuhan awal kecambah A. indica pada perlakuan Cr6+ dan Cr3+ dengan 
              berbagai aras konsentrasi 

 Konsentrasi 
krom 
(ppm) 

Panjang radikula (cm) Panjang hipokotil (cm) Berat segar (mg) Berat kering (mg) 

Cr6+ Cr3+ Cr6+ Cr3+ Cr6+ Cr3+ Cr6+ Cr3+ 

0 5,08±0,27 a  4,23±0,19 a 2,08±0,12 a 2,20±0,09 a 60,0±4,15 a 53,5±3,67 ab 9,8±0,61 a 6,3±0,44 ab 

2,5 2,89±0,15 b 3,36±0,19 abc 1,67±0,08 b 1,96±0,07 ab 20,8±0,93 b  55,9±4,26 ab 2,7±0,13 b 6,6±0,48 ab 

5 2,71±0,12 bc 3,30±0,29 abc 1,43±0,05 bc 1,80±0,07 b 14,2±0,57 c 53,8±3,96 ab 2,4±0,12 b 5,0±0,39 ab 

10 2,38±0,13 bcd 3,88±0,31 ab 1,55±0,06 bc 2,22±0,10 a 12,3±0,47 c 48,3±5,71 ab 1,8±0,10 bc 5,3±0,62 ab 

25 2,09±0,12 cde 3,86±0,24 ab 1,41±0,06 bc 1,93±0,04 ab 3,7±0,58 d 51,1±2,35 ab 1,2±0,11 c 6,5±0,30 ab 

50 2,09±0,15 cde 3,51±0,17 abc 1,48±0,03 bc 2,19±0,09 a 2,2±0,27 d 59,2±2,26 a 1,2±0,11 c 6,9±0,46 a 

75 1,89±0,16 de 3,36±0,26 abc 1,72±0,06 b 2,17±0,08 a 1,5±0,09 d 52,2±3,70 ab 1,0±0,06 c 4,9±0,41 ab 

100 1,66±0,14e 3,00±0,15 bc 1,47±0,06 bc 2,20±0,10 a 1,1±0,08 d 55,8±3,69 ab 0,9±0,07 c 6,2±0,3 ab 

200 1,66±0,15 e 2,76±0,13 c 1,46±0,14bc 1,97±0,04 ab 1,1±0,05 d 38,6±2,48 b 0,9±0,05 c 4,5±0,31 b 

300 1,66±0,10 e 3,36±0,20 abc 1,26±0,05 c 2,04±0,08 ab 1,1±0,07 d 55,1±5,26 ab 0,9±0,03 c 6,7±0,72 a 
 

 

Tabel 2. Pertumbuhan awal kecambah S. oleraceus pada perlakuan Cr6+ dan Cr3+   
              dengan berbagai aras konsentrasi 
 

 
Konsentrasi 
krom (ppm) 

Panjang radikula (cm) Panjang hipokotil (cm) Berat segar (mg) Berat kering (mg) 

Cr6+ Cr3+ Cr6+ Cr3+ Cr6+ Cr3+ Cr6+ Cr3+ 

0 4,43± 0,13 a  4,67±0,07 cd 2,03±0,05 a 1,08±0,04 a 34,07±0,73 a 207,14±18,93 a 2,81±0,06 a 10,56±1,07 a 

2,5 4,25± 0,05 a 7,43±0,54 a 0,08±0,02 b 1,07±0,04 a 14,47±0,46 b  170,80±2,87 ab 1,72±0,04 b 10,83±0,29 a 

5 3,49±0,08 b 5,74±0,21 b 0,77±0,03 bc 0,92±0,05 ab 7,01±0,33 c 157,81± 7,18 b 1,27±0,02 c 10,61±0,92 a 

10 2,97±0,11 c 4,87±0,26 bc 0,70±0,03 cd 0,88±0,05 bc 6,25±0,25 cd 118,57±9,08 c 1,16±0,02 c 7,20±0,44 b 

25 2,63±0,13 cd 4,24±0,05 cde 0,62±0,01 de 0,81±0,02 bc 5,01±0,23 de 100,09±6,79 cd 0,97±0,04 d 7,49±0,64 b 

50 2,54±0,12 cd 4,29±0,12 cde 0,58±0,03def 0,78±0,04 bc 4,27±0,18 ef 94,69±8,71 cd 0,90±0,04 d 7,10±0,70 b 

75 2,39±0,11 d 3,74±0,06 def 0,56±0,02 ef 0,73±0,03 c 3,27±0,11 fg 93,10±4,72 cd 0,91±0,06 d 7,48±0,65 b 

100 2,46±0,16 cd 3,89±0,12 cdef 0,48±0,03 fg 0,72±0,04 c 2,37±0,15 gh 70,39±8,20 de 0,86±0,02 d 6,95±0,32 b 

200 2,22±0,14 d 3,37±0,06 ef 0,47±0,02 fg 0,74±0,02 c 1,75±0,07 h 67,31±2,78 de 0,86±0,02 d 6,71±0,35 b 

300 2,42±0,09 d 3,24±0,15 f 0,40±0,02 g 0,73±0,03 c 1,73±0,12 h 46,89±3,33 e 0,94±0,03 d 5,73±0,44 b 
 

   Menurut Panda dan Patra (2000) dan Shanker et al. (2005) toksisitas Cr6+ akan 

menurunkan pertumbuhan akar (panjang dan biomassanya), selain itu toksisitas Cr6+ juga 

akan menyebabkan munculnya cekaman oksidatif yang akan merusak membran sel, sehingga 

akan mengganggu penyerapan air dan unsur hara oleh akar.  
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      A         B         C           D 
 
Gambar 1. Pertumbuhan awal kecambah S. oleraceus (A,B) dan A. indica (C,D) pada 
perlakuan Cr6+ dan Cr3+ dengan berbagai aras konsentrasi krom 
 
  Berdasarkan  nilai growth tolerance index (GTI) ditunjukkan bahwa kedua jenis 

kecambah (S. oleraceus dan A. indica) mempunyai toleransi lebih tinggi terhadap toksisitas 

Cr3+ dibandingkan Cr6+ (Gambar 2). Toleransi kedua jenis gulma terhadap tiap konsentrasi Cr6+ 

dan Cr3+ juga menunjukkan perbedaan, demikian juga di antara spesies Cr yang diberikan.  

          

(A)                                                                    (B) 
 
Gambar 2. Nilai GTI (Growth Tolerance Index) dari A. indica  (A) dan S. oleraceus (B) yang 
ditumbuhkan pada media mengandung Cr6+ dan Cr3+ dengan berbagai aras konsentrasi krom 
 

 Dari Gambar 2 ditunjukkan bahwa baik S. oleraceus maupun A. indica yang diberi 

perlakuan Cr6+ mengalami penurunan nilai indeks toleransi pertumbuhan (GTI) sejalan dengan 

meningkatnya konsentrasi Cr6+ yang diberikan dengan nilai GTI  paling kecil terjadi pada 

konsentrasi Cr6+ sebesar 300 ppm. Kecambah A. indica merespon toksisitas Cr3+ lebih baik 

dibandingkan dengan S. oleraceus karena nilai GTI-nya cenderung lebih tinggi dibandingkan 

S. oleraceus. Menurut Akinci dan Akinci (2010) nilai GTI dapat digunakan sebagai gambaran 

tentang pengaruh faktor cekaman yang diberikan terhadap pertumbuhan awal kecambah. 

 Tumbuhan yang mampu mentoleransi kondisi cekaman menunjukkan nilai GTI tinggi, 

dengan referensi tumbuhan yang tidak mendapat cekaman memiliki nilai GTI 100.  
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Gambar 3.  Persentase toksisitas relatif krom terhadap pertumbuhan panjang radikula pada   
A. indica (A) dan S. oleraceus (B) 
 
 Toksisitas relatif Cr6+ terhadap panjang radikula kecambah A. indica dan S. oleraceus 

menunjukkan pola yang berbeda (Gambar 3) . Pada A. indica  toksisitas relatif terhadap 

panjang radikula meningkat sejalan dengan meningkatnya konsentrasi Cr6+ yang diberikan. 

Pola toksisitas relatif  Cr6+ terhadap panjang akar radikula kecambah S. oleraceus  tidak 

menunjukkan peningkatan secara linier sejalan dengan meningkatnya konsentrasi Cr6+ yang 

diberikan. Perlakuan Cr3+ pada kecambah S. oleraceus dan A. indica kurang memberikan 

pengaruh toksik terhadap pemanjangan radikula, bahkan pada perlakuan konsentrasi Cr3+ 

rendah (2.5 ppm dan 5 ppm) persentase toksisitas relatifnya berada di bawah nilai kontrol. Hal 

ini menunjukkan bahwa Cr3+ pada konsentrasi rendah tidak menghambat pertumbuhan 

panjang radikula akar, namun memacu pemanjangan akar. Menurut Woolhouse (1983) 

akumulasi logam berat terjadi di akar, sehingga akan menghambat pembelahan dan 

pemanjangan sel akar dan akan berdampak pada penghambatan terhadap panjang radikula.   

Selain menghambat pemanjangan radikula, perlakuan Cr3+ dan Cr6+ juga menunjukkan 

toksisitas terhadap pemanjangan hipokotil.  Toksisitas Cr6+ terhadap pemanjangan hipokotil 

lebih besar dibandingkan Cr3+, baik pada kecambah S. oleraceus maupun A. indica. Toksisitas 

relatif Cr6+ terhadap pemanjangan hipokotil kecambah S. oleraceus dan A. indica meningkat 

sejalan dengan meningkatnya konsentrasi Cr6+ yang diberikan, sedangkan  perlakuan Cr3+ 

kurang memberikan efek penghambatan terhadap pemanjangan hipokotil, bahkan pada 

pemberian perlakuan konsentrasi tinggi panjang akar hipokotil dari kecambah S. oleraceus 

dan A. indica menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan kontrol. 

 

 

A B 
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   (A)                                   (B)                                       

Gambar 4. Persentase toksisitas relatif krom terhadap pertumbuhan panjang hipokotil pada 
 A. indica (A) dan S. oleraceus (B) 
  
 Hasil ini menunjukkan bahwa pada rentang konsentrasi Cr3+ yang digunakan sebagai 

perlakuan masih mampu ditoleransi oleh kecambah kedua jenis gulma (S. oleraceus dan A. 

indica). Vymazal (1995) menyatakan bahwa Cr6+ lebih mudah  melewati membran biologi dan 

mempunyai kekuatan lebih besar untuk mengoksidasi dibandingkan dengan Cr3+, sehingga 

akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5. Persentase toksisitas relatif krom terhadap biomassa basah pada  
A. indica (A) dan S. oleraceus (B) 

 

Biomassa basah dan kering dari kecambah S. oleraceus dan A. indica juga 

menunjukkan penurunan akibat adanya toksisitas logam Cr3+ dan Cr6+, dan  penghambatan 

pembentukan biomassa paling tinggi ditunjukkan oleh Cr6+ (Gambar 5 dan 6). Cr6+ lebih toksik 

dibandingkan Cr3+ karena Cr6+ merupakan bentuk krom yang paling teroksidasi, reaktif, dan 

sangat toksik. karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik (Choppala et al. 2010), merupakan 

oksidan kuat yang dapat mengubah permeabilitas membran dan mengoksidasi sel organisme 

A 

(B) (A) 
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(Njoku & Nweeze 2009; Aquilar et al. 2008; James 2002), serta dapat diserap 3-5 kali lebih 

banyak oleh organisme dibandingkan Cr3+ (Anonim 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

    

(A)                                                       (B) 

Gambar 6. Persentase toksisitas relatif krom terhadap biomassa kering pada  
A. indica (A) dan S. oleraceus (B) 

 
Persentase toksisitas relatif biomassa segar dan kering dari kecambah S. oleraceus 

dan A. indica yang diberi perlakuan Cr3+ tidak menunjukkan toksisitas yang tinggi, bahkan 

pada konsentrasi rendah biomassanya lebih tinggi dibandingkan dengan kecambah kontrol. 

Lebih rendahnya toksisitas Cr3+ terhadap pertumbuhan kecambah S. oleraceus dan A. indica 

diduga berkaitan dengan sifat Cr3+ fisik dan kimianya. Menurut Hossner et al. (1998) Cr3+ 

dapat membentuk kompleks senyawa yang stabil dengan ligand organik seperti asam oksalat, 

asam sitrat, asam malat, EDTA, DTPA, dan polimer pada pH di atas 8.5, sehingga tidak 

mudah untuk diserap oleh akar tumbuhan. Menurut Anderson et al. (1972) Cr3+ akan bersifat 

toksik terhadap tumbuhan apabila konsentrasinya sangat tinggi, namun Cr3+ kurang toksik 

atau tidak toksik terhadap hewan. Menurut Kim et al. (2002) Cr3+ memiliki toksisitas 10-100 kali 

lebih rendah dibandingkan Cr6+.  

 
SIMPULAN 

 Kecambah gulma S. oleraceus dan A. indica  memberikan respon yang berbeda 

terhadap cekaman toksisitas krom.  Pertumbuhan kecambah awal gulma S. oleraceus dan A. 

indica sangat dipengaruhi  oleh cekaman toksisitas krom. Krom heksavalen (Cr6+) lebih 

bersifat menghambat pertumbuhan kecambah awal S. oleraceus dan A. indica dibanding krom 

trivalen (Cr3+). Toksisitas Cr6+ memberikan penghambatan terhadap pemanjangan radikula, 

hipokotil, dan pembentukan biomassa (basah dan kering) yang lebih besar dibandingkan Cr3+, 

baik pada kecambah S. oleraceus dan A. indica, Toksisitas Cr6+ terhadap pertumbuhan awal 

kecambah S. oleraceus dan A. indica   meningkat sejalan dengan meningkatnya konsentrasi 

Cr6+ di dalam media. Kecambah A. indica menunjukkan nilai indeks toleransi pertumbuhan 

terhadap Cr3+ lebih tinggi dibandingkan S. oleraceus.  
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ABSTRAK 
 

Salah satu neurotransmiter yang berperan dalam ketergantungan narkotika  adalah dopamine. 
Homovanilic acid (HVA)  adalah metabolit utama dopamin di susunan saraf pusat, kadar HVA 
mempunyai korelasi dengan kadar dopamin di otak. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kadar 
dopamine pada Addict recovery narkotika jenis opioid setelah menjalani rehabilitasi. Desain penelitian 
adalah Quasi-Eksperimental dengan Randomized Control Pretest-Postest Design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Addict recovery di Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional. 
Sampel sebanyak 22 orang diambil dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan 
cara random. Variable bebas adalah program rehabilitasi dengan metode Spritual Therapeutic 
Community (STC). Variabel tergantung adalah kadar HVA pada Addict recovery. Kadar HVA diukur 
dengan metode HPLC. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikans antara kadar HVA 
pada Addict Recovery yang menjalani rehabilitasi dengan  dan yang tidak menjalani rehabilitasi. Rerata 
kadar HVA baik eksperimen maupun kontrol berada di bawah normal (eksperimen: pre test 2,57 µg/dl 
dan post test 6,18 µg/dl; control: pre test 16,9 µg/dl dan post test 16,5 µg/dl, nilai normal kadar HVA: 
6,928-11,086 µg/dl). 

 
Kata kunci: addict recovery, homovanilic acid, opioid. 

 

ABSTRACT 
 

Neurotransmitter that plays a role in drug addiction is dopamine. Homovanilic acid (HVA) is the 
major metabolite of dopamine in the central nervous system, HVA levels correlated with the levels of 
dopamine in the brain. This study aimed to map the levels of dopamine in opioid Addict recovery after 
undergoing rehabilitation. The study design was a randomized Quasi-Experimental Control Pretest-
posttest design. The population in this study were Addict recovery in Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi 
National Narcotics Board. Sample of 22 people  from populations that meet the inclusion and exclusion 
criteria by random. Independent variable is a rehabilitation program with the method of Spiritual 
Therapeutic Community (STC). Dependent variable is the level of HVA in opioid Addict recovery .HVA 
levels were measured by HPLC method.The results showed significance difference between the levels 
of HVA in Addict Recovery rehab with and without rehabilitation. The mean levels of HVA both 
experimental and control under normal (experiment: pre test 2.57 µg/dl and post test 6.18 µg/dl; control, 
pre test 16.9 µg/dl and post test 16.5 µg/dl, the value normal HVA levels: 11.086-6.928 µg/ dl). 

 
Keywords: addict recovery, homovanilic acid, opioid. 

 

PENDAHULUAN 
 

Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, yakni toleransi 

(tolerance), ketagihan (addiction), dan ketergantungan (dependence). Toleransi 

menggambarkan menurunnya efek obat karena penggunaan yang berulang dengan dosis 

tetap, atau diperlukan penambahan dosis untuk memperoleh efek yang sama. Sedangkan 

ketagihan adalah keadaan keracunan yang periodik yang merugikan individu sendiri dan 

masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan suatu obat yang berulang dengan ciri; 

keinginan yang luar biasa untuk terus menggunakan obat dan usaha terus untuk 

mendapatkannya, kecenderungan untuk menaikkan dosis, terdapat gejala ketergantungan fisik 

dan psikis. Ketagihan juga didefinisikan sebagai penggunaan narkotika yang kompulsif 
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(penggunaan zat karena dorongan yang sangat kuat, seperti dipaksakan) meskipun tahu akan 

berakibat merugikan. Addict recovery adalah individu yang sedang berusaha keras untuk 

terhindar dari addiction dan dependence. 

Salah satu neurotransmiter yang berperan dalam ketergantungan narkotika jenis opioid 

adalah dopamin yang dihasilkan oleh neuron dopaminergik pada midbrain (Hummel 2002; 

Breslin 2002; Gerdeman 2003). Neuron dopaminergik sangat berperan dalam reward 

processing, dopamin yang dihasilkan oleh neuron dopaminergik memiliki peran yakni 

memodulasi dalam proses belajar dan perilaku yang berulang (Ungless 2004). Dopamin 

adalah monoamin neurotransmiter kelompok katekolamin, mengandung gugusan katekol dan 

terbentuk melalui hidroksilasi dan dekarboksilasi asam amino tirosin. Sebagian tirosin dibentuk 

dari fenilalanin, dan sebagian besar berasal dari makanan. Dopamin juga berperan dalam 

kontrol gerakan, respon emosional dan kemampuan untuk pengalaman yang menyenangkan 

dan sakit. Regulasi dopamin berperan penting dalam kesehatan mental dan fisik. Dopamin 

banyak dijumpai di ganglia basalis dan tempat lain di otak (Burt 1993). 

  Dopamin disintesis oleh neuron yang ada di mesencephalon dan disekresikan  oleh 

sekelompok neuron yang badan selnya terdapat di VTA, di sebelah medial dan superior dari 

substansia nigra. Neuron ini merupakan asal dari sistem dopaminergik mesolimbik yang 

menjulurkan serat-serat sarafnya ke bagian medial dan anterior sistem limbik khususnya ke 

hipokampus, amigdala, nukleus kaudatus anterior dan sebagian lobus frontralis. Distribusi 

neurotransmiter  dopamin tertinggi didapatkan di  putamen dan  terendah di kaudatus (Guyton 

1996; Kaplan 2003; Burt 1993). Di nukleus akumbens  dijumpai badan sel   neuron penghasil 

dopamin, oleh karena itu nukleus akumbens merupakan bagian dari hipotalamus yang 

berperan penting pada kejadian adiksi (White 2002).  

Adiksi atau ketagihan obat berhubungan dengan sistem saraf dopaminergik dan sistem 

saraf glutamatergik di jalur persarafan dopamin, terutama di daerah ventral tegmental area 

dan nucleus accumbens (William 2002). Mengkonsumsi obat adiktif secara teratur dan 

berulang menimbulkan perubahan plastisitas sinaps, sama dengan stres berulang, sehingga 

diduga antara obat adiktif dan stres memiliki patofisiologi dan berhubungan dengan sistem 

saraf  yang sama, yakni sistem saraf dopaminergik dan glutamatergik. (Kauer 2003; William 

2002). 

Homovanilic acid (HVA) adalah metabolit utama dopamin di susunan saraf pusat, kadar 

HVA mempunyai korelasi dengan kadar dopamin di otak dan  dapat diukur untuk kepentingan 

penunjang diagnostik laboratorik. Perubahan kadar HVA dalam urin dapat merupakan 

petunjuk adanya perubahan kadar dopamin dalam otak. Dalam keadaan terpapar opioid, 

neuron pada sisitem saraf dopaminergik mengalami hiperpolarisasi dan sistem transport 

dopamine terganggu, sehingga menyebabkan kadar HVA ekstraseluler mengalami perubahan. 

Rehabilitasi adalah suatu program yang diharapkan mampu mengeliminir pengaruh narkotika, 
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salah satunya adalah opioid. Penelitian ini mencoba memetakan kadar HVA pada Addict 

recovery  opioid sebelum menjalani rehabilitasi dan sesudah menjalani rehabilitasi.  Tujuan 

penelitian adalah untuk memetakan  kadar HVA pada Addict recovery opioid sebelum dan 

setelah menjalani rehabiltasi medis dan social di Panti Rehabilitasi Balai Kasih Sayang 

Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional di  

Jl. MT. Haryono no 11 Cawang Jakarta dari bulan September sampai Desember 2004 dan 

dilanjutkan dengan pemeriksaan HVA dilakukan  di Laboratorium Dasar Bersama Universitas 

Airlangga Surabaya dari bulan Januari sampai Mei 2005. Penelitian ini merupakan penelitian 

Quasi-Experimental dengan rancangan penelitian menggunakan The Randomized Control 

Pretest-Postest Design.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Addict recovery di Balai Kasih Sayang  Pamardi 

Siwi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No 11 Cawang Jakarta, yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi dalam penelitian 

ini adalah krietria yang digunakan untuk memasukkan anggota populasi (addict recovery) 

menjadi anggota sampel, yaitu: 1) positif sebagai pengguna  opioid melalui pemeriksaan urin 

dan telah menjalankan detoksifikasi  2) berjenis kelamin laki-laki, 3) usia antara 15–40 tahun.  

Kriteria eksklusi adalah kriteria yang digunakan untuk mengeluarkan addict recovery dari 

keanggotaan sampel penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan kriteria eksklusi adalah jika 

diketahui mengkonsumsi narkotika selama menjalani rehabilitasi. 

Sampel diambil dari populasi yang telah memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan 

seperti tersebut di atas. Pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling pada 

penderita yang menjalani rehabilitasi di Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Jakarta dan 

diperoleh sampel sebanyak 22 orang.  

Bahan dalam penelitian ini meliputi sampel darah addict recovery dan reagen-reagen 

kimia yang diperlukan dalam pemeriksaan sampel. Sampel darah   diambil dari penderita 

melalui vena mediana cubiti baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 

Pengambilan darah dilakukan dua kali yakni sebelum menjalani treatment (pra-tes) dan 

setelah menjalani treatment (post-tes) yakni rehabilitasi dengan metode STC. Pengambilan 

darah dilakukan oleh staf bagian medis BKS Pamardi Siwi pada pagi hari, dimulai pukul  06.00 

WIB dan selesai pukul 06.50 WIB.   

Instrumen dalam penelitian ini meliputi instrumen untuk pemeriksaan kadar 

Homovanilic acid (HVA). Pemeriksaan kadar HVA menggunakan metode HPLC (High 

performance liquid chromatography) di Laboratorium Dasar Bersama (LDB) Universitas 

Airlangga Surabaya.  
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 Untuk memastikan bahwa antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol memiliki 

varians yang homogen yang dimungkinkan akan mempengaruhi treatment, maka dilakukan uji 

homogenitas pada sampel. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan data kadar 

komponen  darah (HB, eritrosit dan leukosit), dan enzim yang berkaitan dengan fungsi hati 

(SGOT dan SGPT). Analisis statistik yang digunakan adalah uji independent t test. Kriteria 

penerimaan hipotesis dengan membandingkan nilai p (signifikansi) dari hasil analisis dengan 

nilai α (0,05). Jika p > α (0,05), maka Ho diterima, yang berarti Hi ditolak. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Addict recovery  yang menjalani rehabilitasi di 

Balai Kasih Sayang (BKS) Pamardi Siwi Badan Narkotika  Nasional (BNN) Jakarta pada tahun 

2004-2005. Dilihat dari berbagai variabel seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status 

perkawinan, tempat tinggal dan pekerjaan orang tua, populasi dalam penelitian ini sangat 

bervariasi. Sampel penelitian diambil secara random dari populasi yang telah memenuhi 

kriteria inklusi. Jumlah sampel terpilih sebanyak 22 orang sampel perlakuan. Karakteristik 

sampel penelitian tertera dalam Tabel 2. 

 
Tabel 1. Karakteristik Sampel Penelitian  

Karakteristik Kelompok 

Perlakuan Kontrol 

Frekuensi 
(individu) 

Persentase 
(%) 

Frekuensi 
(individu) 

Persentase 
(%) 

 Usia 15-24 tahun*) 
25-34 tahun 
>34 tahun 

19 
3 
- 

86,37 
13,6 

0 

3 
4 
- 

42,85 
57,14 

0 
Pendidikan 
 
 

SMP 
SMA*) 
Akademi 
Sarjana 

1 
12 
8 
1 

4,54 
54,54 
36,36 

0 

2 
5 
- 
- 

28,57 
71,42 

0 
0 

Jenis kelamin Pria 
Wanita 

22 
- 

100 
0 

7 
- 

100 
0 

Status 
perkawinan 
 

Belum menikah*) 
Sudah menikah 
Janda/ duda 

19 
3 
- 

86,36 
13,63 

0 

7 
- 
- 

100 
0 
0 

Pekerjaan  
orang tua. 

PNS/ TNI/POLRI 
Swasta*) 
Pedagang 
Buruh 
Lain-lain 

2 
15 
5 
- 
- 

9,01 
68,18 
14,28 

0 
0 

- 
6 
1 
- 
- 

0 
85,75 
14,28 

0 
0 

 

 
Hasil Pemeriksaan Kadar HVA 

Diskripsi hasil pemeriksaan kadar HVA  tertera dalam Tabel 2 dan 3 dan pada Gambar 
1. 
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Tabel 2. Deskripsi kadar HVA pada kelompok perlakuan  

No Deskripsi Kadar HVA Skor Pre test Skor Post test 

1. Rerata (µg/dl) 2,5717 6,1866 

2. Standar deviasi (µg/dl)  0,6574 1,4758 

3. Minimun (µg/dl)  1,3656 4,2301 

4. Maksimum (µg/dl)  4,0053 8,8345 

5. Range (µg/dl)   2,6397 4,6044 

6. Jumlah sampel  22 22 

 
Rerata kadar HVA addict recovery  pada kelompok perlakuan pada pre test di bawah 

normal dan pada post test dalam range normal (nilai normal kadar HVA: 6,928–11,086µg/dl) 

(Lab Makmal FKUI). 

Tabel 3. Deskripsi kadar HVA  pada kelompok kontrol  

No Deskripsi Kadar HVA Skor Pre test Skor Post test 

1. Rerata (µg/dl) 2,8877 4,0489 

2. Standar deviasi (µg/dl) 1,1272 0,7090 

3. Minimun (µg/dl) 1,3988 3,1484 

4. Maksimum (µg/dl) 4,0346 4,8129 

5. Range (µg/dl) 2,6358 1,6645 

6. Jumlah sampel 7 7 

 

Rerata kadar HVA addict recovery  pada kelompok kontrol baik pada pre test maupun 

post test di bawah normal (nilai normal kadar HVA: 6,928–11,086µg/dl) (Lab Makmal FKUI). 
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   Gambar 1. Grafik  rerata kadar HVA sebelum dan sesudah perlakuan 

 
 

Perubahan Kadar HVA pada Addict Recovery  
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Ketergantungan opioid, baik fisik maupun psikis berkaitan erat dengan sistem saraf 

pusat di jalur persarafan dopaminergik. Pada pemaparan kronik opioid akan menyebabkan  

terjadinya regulasi neurotransmiter, yang salah satunya adalah dopamin dengan reseptor-

reseptornya yang terdapat di sistem saraf dopaminergik pada sistem saraf pusat. HVA yang 

merupakan hasil akhir metabolit dopamin, kadarnya sangat bergantung pada metabolisme 

dopamin.  

Dopamin di otak dihasilkan oleh neuron dopaminergik dari suatu substrat tirosin, yang 

oleh enzim tirosin hidroksilase (TH) diubah menjadi dihidroksifenilalanin (L-dopa), oleh enzim 

dopa-hidroksilase L-dopa diubah menjadi dopamin yang akan disimpan di vesikel di ujung 

terminal akson neuron dopaminergik. Dengan masuknya Ca++ ke dalam kompartemen 

intraseluler, menyebabkan terjadinya fusi antara membran fesikel yang berisi dopamin dengan 

membran neuron prasinaps yang akhirnya dopamin dilepas ke  celah sinaps. Dopamin dalam 

celah sinaps sebagian besar  akan di  reuptake masuk kembali ke neuron prasinaps dan 

sebagian  diikat (binding) dengan reseptor dopamin di membran pascasinaps. Ikatan dopamin 

dengan reseptor pascasinaps akan mencetuskan serangkaian reaksi kimia yang selanjutnya 

akan merangsang pembentukan second messenger di neuron pascasinaps. Sebagian 

dopamin akan mengalami degradasi oleh  enzim MAO dan COMT menjadi metabolit 

homovanilic acid (HVA).  

Dopamin tidak dapat menembus blood-brain barrier (Burt 1993), apabila tidak ada 

lintasan lain yang menghubungkan antara otak dengan kompartemen lainnya, maka dopamin 

akan tertimbun tinggi dalam neuron dopaminergik sementara di kompartemen lainnya tidak 

ada dopamin. Tetapi kenyataannya dopamin dan HVA dapat dijumpai di ketiga kompartemen 

darah, liquor serebrospinalis dan celah ekstraseluler. Keberadaan dopamin dan HVA pada 

kompartemen darah dan liquor serebrospinalis ini diyakini dengan melalui cerebrospinal fluid-

brain barrier. Dopamin dan HVA yang terdapat dalam otak dengan mudah menuju ke liquor 

serebrospinalis dan selanjutnya dengan melalui filtrasi di granulatio arachnoidea, dopamin dan 

HVA dalam liquor serebrospinalis ini akan masuk ke dalam darah (Burt 1993).  

Neuron dopaminergik yang mengalami stres akibat adanya paparan opioid, akan 

mempengaruhi dopamine release maupun dopamine reuptake di daerah sinap sehingga akan 

mempengaruhi kandungan dopamin ekstraseluler (Hyman 1993). Apabila tidak ada gangguan 

transport dopamin dan HVA  dicelah ekstraseluler, maka kandungan dopamin akan seimbang 

dengan kandungan HVA di celah ekstraseluler. Dalam keadaan terpapar opioid neuron,  

sistem saraf dopaminergik hiperpolarisasi dan sistem transport dopamin terganggu, sehingga 

menyebabkan kadar HVA ekstraseluler mengalami perubahan. Diketahui  bahwa opioid  dapat 

mengeblok re-uptake dopamin, sehingga menyebabkan jumlah dopamin  ekstraseluer 

mengalami peningkatan. Kenyataan di atas ini menunjukkan bahwa akibat paparan opioid 

akan mempengaruhi  metabolisme monoamine terganggu, maka terjadi peningkatan dopamin 
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ekstraseluler. Peningkatan dopamin pada ekstraseluler akan direspon oleh reseptor dopamin 

pada membran  pascasinaps, sehingga jumlah reseptor akan bertambah. Melalui mekanisme 

down regulation, jumlah dopamine dalam celah sinaps akan berkurang dan sebagian dopamin 

akan dimetabolisir menjadi HVA, kondisi demikian menyebabkan gangguan transport 

dopamine dalam sistem saraf pusat dopaminergik  (Hyman 1993).   

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rerata kadar HVA pada awal 

perlakuan sebesar 2,8015 µg/dl < kadar HVA pada orang normal (6,928–11,086 µg/dl) dan 

mengalami peningkatan ke arah normal pada akhir perlakuan (4,0250 µg/dl). Hal ini dapat 

dijelaskan karena pada awal perlakuan addict recovery masih teradaptasi dengan paparan 

agonis opioid yang diberikan selama proses detoksifikasi. Dengan adanya paparan agonis 

opioid yang cukup lama, kepekaan reseptor opioid menjadi turun dan reseptor mengalami 

internalisasi, masuk ke dalam sitoplasma. Kondisi ini menyebabkan jumlah opioid yang terikat 

dengan reseptor dopamin pada neuron dopaminergik di VTA  mengalami penurunan, hal ini 

menjadikan pelepasan dopamin oleh NAc menjadi berkurang, yang pada akhirnya jumlah 

metabolit dopamin yakni HVA juga mengalami penurunan.  

Kondisi ketenangan akibat tanpa paparan opioid pada proses rehabilitasi akan 

menyebabkan reseptor opioid beradaptasi kepada kedaaan semula sebelum ada paparan 

opioid eksogen. Kondisi normal pada reseptor opioid akan menyebabkan reseptor dopamin di 

membran neuron pada sistem saraf dopaminergik juga menjadi normal, baik kualitas maupun 

kuantitasnya, yang pada akhirnya pelepasan  dopamin pada VTA dan NAc kembali pada 

kondisi seperti sebelum terpapar opioid eksogen. Kadar neurotransmiter dan hormone, dalam 

hal ini kortisol yang berada pada range fisiologis akan menyebabkan keseimbangan  fisik 

maupun psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh positif dan menyebabkan terjadinya  

perilaku tenang pada Addict recovery.  

  
SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikans antara kadar HVA pada 

Addict Recovery opioid yang menjalani rehabilitasi dan yang tidak menjalani rehabilitasi. 

Rerata kadar HVA baik eksperimen maupun kontrol berada di bawah normal (eksperimen: pra 

tes 2,57 µg/dl dan pos-tes 6,18 µg/dl; control: pra tes 16,9 µg/dl dan pos tes 16,5 µg/dl, nilai 

normal kadar HVA: 6,928-11,086 µg/dl).  
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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan metode pertumbuhan minimal planlet kentang 
pada medium in vitro dengan penambahan zat penghambat tumbuh paclobutrazol. Planlet kentang yang 
digunakan adalah varietas Margahayu. Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan 
rancangan acak lengkap. Variabel bebas adalah konsentrasi paclobutrazol: 1, 3, dan 5 mg/l dan variabel 
terikat: pertumbuhan planlet (jumlah daun dan tinggi planlet). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
parameter jumlah daun, hasil uji Duncan menunjukkan bahwa perlakuan tanpa paclobutrazol berbeda 
signifikan dengan perlakuan paclobutrazol konsentrasi 1, 3, maupun 5 mg/l. Hasil ini menunjukkan 
bahwa paclobutrazol sangat menghambat pertumbuhan daun pada planlet kentang. Hasil uji juga 
menunjukkan bahwa panjang planlet yang ditanam pada medium tanpa paclobutrazol berbeda signifikan 
dengan panjang planlet yang ditanam pada medium dengan perlakuan paclobutrazol 1, 3, maupun 5 
mg/l. Tetapi panjang planlet yang ditanam pada medium dengan perlakuan paclobutrazol 1, 3, dan 5 
mg/l tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perlakuan dengan 
1, 3, dan 5 mg/l memberikan pengaruh yang sama terhadap panjang planlet. Hasil penelitian di atas 
menunjukkan bahwa medium in vitro minimal dengan paclobutrazol dapat digunakan untuk konservasi in 
vitro pada tanaman kentang.   
 
Kata kunci: medium in vitro, paclobutrazol, planlet kentang. 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is the development of method of potato sprout growth on minimum 
medium in vitro by addition of  paclobutrazol. Shoots of potato varieties used is Margahayu variety. The 
study was conducted experimentally using a complete randomized block design. The independent 
variable is the concentration of paclobutrazol: 1, 3, and 5 mg/l and the dependent variable: growth of 
shoots (leaf number and height of shoots). The results showed in the parameters of the number of 
leaves, Duncan test results showed that treatment without paclobutrazol differ significantly with 
treatment paclobutrazol concentration of 1, 3, and 5 mg/l. These results indicate that paclobutrazol 
strongly inhibit the growth of leaves on shoots potatoes. The test results also showed that the length of 
shoots grown on medium without paklobutrazol differ significantly with the length of shoots grown on 
medium with treatment paklobutrazol 1, 3 and 5 mg/l. But the length of shoots grown on medium with 
treatment paklobutrazol 1, 3, and 5 mg/l did not give significant differences. This suggests that the result 
of treatment with 1, 3, and 5 mg/l gives the same effect on long shoots. The results above show that the 
in vitro minimum medium with paclobutrazol can be used for in vitro conservation of potato plants. 
  
Keywords: in vitro medium, paclobutrazol, potatoes planlet. 
 

PENDAHULUAN 

Keanekaragaman hayati Indonesia sangat kaya  dan dikenal sebagai salah satu dari 

tujuh megabiodiversity kedua setelah Brazilia. Lebih dari 12% (30.000 spesies) tumbuhan 

tingkat tinggi dari yang terdapat di muka bumi (250.000 spesies) tumbuh di hutan tropika 

Indonesia. Tumbuh-tumbuhan tersebut telah dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sejak 

awal peradaban, seperti untuk sandang, pangan, papan, energi, dan sumber ekonomi (Ersam 

2004). Banyak tumbuhan obat yang belum dibudidayakan, sehingga erosi genetiknya 

tergolong pesat (Rifai 1983 dalam Bermawie & Kristina 2003). 
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Salah satu cara penyimpanan in vitro yang banyak digunakan adalah pertumbuhan 

minimal. Dengan cara tersebut biakan dapat disimpan untuk jangka menengah. Konservasi 

dengan pertumbuhan minimal dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau kombinasi 

beberapa faktor,  antara lain pengurangan komposisi garam medium, penyimpanan pada suhu 

rendah, induksi stress osmotik, penggunaan zat penghambat pertumbuhan dan penggunaan 

tempat kultur yang lebih besar. Senyawa penghambat pertumbuhan yang digunakan antara 

lain paclobutrazol, cycocel, ancymidol, dan inhibitor asam absisat. Asam absisat merupakan 

senyawa kimia yang berperan dalam proses fisiologi dan berinteraksi dengan zat tumbuh 

lainnya, terutama GA (giberellic acid) yang biasanya berperan sebagai penghambat 

pertumbuhan biakan. Sedangkan komponen osmotik yang digunakan adalah sorbitol atau 

manitol (Purnamaningsih & Lestari 1997; Wattimena l988 dalam Lestari & Purnamaningsih 

2005). Selain itu, pertumbuhan minimal dapat pula menggunakan media dasar yang 

diencerkan (Seswita et al. 2003). Dengan pengenceran media menjadi ¼ atau ½-nya 

menyebabkan berkurangnya unsur makro terutama NH4+ dan NO3– sehingga N sebagai 

unsur yang penting untuk pertumbuhan menjadi berkurang (Lestari & Purnamaningsih 2005).  

Konservasi in vitro melalui pertumbuhan minimal telah berhasil diteliti pada beberapa 

tanaman yaitu pada tanaman lada dengan mengaplikasikan teknik pengenceran media dasar 

kombinasi dengan retardan paclobutrazol (Yelnititis & Bermawie 2001), tanaman jahe dengan 

pengenceran media dasar yang dikombinasikan dengan sukrosa tinggi (Syahid & Bermawie 

2000), tanaman bangle (Ibrahim 2005) dengan perlakuan retardan paclobutrazol pada 

beberapa konsentrasi, tumbuhan obat langka pule (Rauvolvia serpentina) dengan 

menggunakan zat penghambat tumbuh paclobutrazol dan ancymidol (Purnamaningsih & 

Lestari 1997). Pada tumbuhan obat langka pulasari (Alyxia stelata) penggunaan media dasar 

MS ½ + paclobutrazol 5 mg/l dapat menghambat biakan sampai minggu ke-12 (Lestari et al.  

1994 dalam Lestari & Purnamaningsih 2005). Seswita et al. 2003 menunjukkan bahwa 

pengenceran media dasar menjadi 3/4 MS, ½ MS, 1/4 MS dengan penambahan zat pengatur 

tumbuh BA 2,5 mg/l mampu menekan pertumbuhan biakan panili selama periode 

penyimpanan dan sampai 30 bulan masih mampu tumbuh. Pertumbuhan minimal untuk 

penyimpanan secara in vitro telah berhasil pula diterapkan pada biakan kentang, ubi kayu, ubi 

jalar, yam, daun dewa, dan ubi kayu (Henshaw & Ohara 1983 dalam Lestari & 

Purnamaningsih 2005; Sunarlim & Zuraida 2001).  

Paclobutrazol merupakan retardan yang bersifat menghambat biosintesis giberalin 

yang berfungsi dalam proses pemanjangan sel dan jaringan tanaman (Sankhala et al. 1992 

dalam Yelnititis & Bermawie 2001). Paclobutrazol berperan dalam menghambat urutan reaksi 

oksidasi dari ent kaurene menjadi asam ent kaurenoid dalam pembentukan giberelat 

(Wattimena dalam Yelnititis & Bermawie 2001). Paclobutrazol menurunkan aktivitas 
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metabolisme jaringan dan dapat menghambat proses pertumbuhan vegetatif (Purnomo & 

Prahadini 1991).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan retardan paclobutrazol mampu 

menekan pertumbuhan kultur dan dapat mengurangi periode sub kultur temu lawak yang 

biasanya setiap dua bulan menjadi tujuh bulan. Hasil aklimatisasi plantlet di rumah kaca dapat 

tumbuh dengan baik. Plantlet tumbuh dan berkembang tanpa menunjukkan adanya 

penyimpangan dalam penampilan visualnya. Hal lain yang ditemui pada perlakuan 

paclobutrazol temu lawak adalah penampilan batang yang sangat tegar dan kuat serta lapisan 

setiap pelepah yang sangat kokoh pada setiap perlakuan paclobutrazol (Syahid 2007). 

Perlakuan dengan panambahan paclobutrazol ke dalam tanaman mampu mereduksi 

pertumbuhan, perubahan ketegaran batang dan daun, warna batang dan daun yang terlihat 

lebih hijau. Kondisi ini disebabkan oleh fisiologis senyawa ini yang mampu mempertegar dan 

mempertebal batang, seperti yang ditemui pada perlakuan paclobutrazol pada jahe yang dapat 

mempertegar plantlet yang dihasilkan (Mattjik et al. 1994). Hal yang berbeda ditemui pada 

konservasi kultur in vitro lada, di mana jumlah daun tereduksi dengan perlakuan paclobutrazol 

(Yelnititis & Bermawie 2001). Pengaruh paclobutrazol terhadap pembentukan akar bangle 

menurunkan produksi akar yang terbentuk (Ibrahim 2005). Konsentrasi Paclobutrazol 

umumnya digunakan pada konsentrasi sekitar 5,0 mg/l (Syahid 2007; Yelnititis & Bermawie 

2001; Mattjik et al. 1994). 

 
METODE PENELITIAN 

Bahan  dalam penelitian ini adalah planlet kentang, zat-zat kimia komponen penyusun 

media Murashige & Skoog 1962 (MS), agar serbuk, sukrosa, paclobutrazol, aquades, 

aluminium foil. Penelitian secara eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap. 

Variabel yang diukur meliputi pertumbuhan planlet (jumlah daun dan tinggi planlet). Eksplan 

kentang diperoleh dari planlet kentang yang ditumbuhkan secara in vitro pada medium MS 

padat. Eksplan steril ditanam di medium MS dengan penambahan zat penghambat tumbuh 

paclobutrazol dengan berbagai variasi konsentrasi (1, 3, dan 5 mg/l). Pengamatan dilakukan 

selama 4 bulan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter Jumlah Daun 

 Planlet yang digunakan sebagai bahan eksperimen adalah planlet dengan satu nodus 

tanpa daun.  Pada tiap botol ulangan terdapat tiga planlet. Hasil pengamatan perlakuan 

paclobutrazol terhadap jumlah daun dapat dilihat pada Tabel 1 dan hasil analisis data dapat 

dilihat pada Tabel 2 dan 3.  
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Tabel 1.  Hasil perlakuan paclobutrazol pada parameter jumlah daun 

Paclobutrazol 
(ppm) 

Ulangan  Rerata 

1 2 3 

0 3.00 2.33 4.00 3.11 

1 0.33 0.67 0.67 0.56 

3 0.67 0.67 0.00 0.44 

5 0.00 1.00 0.67 0.56 

 
 Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa paclobutrazol memberikan pengaruh pengurangan 

jumlah daun. Data yang ada kemudian dianalisis menggunakan uji anava untuk mengetahui 

perbedaan perlakuan. Hasil anava dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Hasil uji ANAVA pada parameter jumlah daun 

SK JK db KT F hit 
T Tab 
5% Ttab 1% Ket Ket 

Rata-rata 
kolom 15.14815 3 5.049383 17.5914 2.85 4.46 ** ** 

Galat 2.296296 8 0.287037           

Total 12 11             

** Signifikan, - Tidak signifikan 
        

Hasil anava menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Untuk melihat 

mana perlakuan yang berbeda signifikan maka dilakukan uji Duncan. Hasil uji Duncan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3.  Hasil uji duncan tingkat kesalahan 5% untuk parameter jumlah daun 

Perlakuan 
P0 P5 P1 P3 0 

Keterangan 
9.333 1.667 1.667 1.333 0.000 

P0 9.333           A 

P5 1.667 Beda         B 

P1 1.667 Beda Tidak       B 

P3 1.333 Beda Tidak Tidak     B 

0 0.000 Tidak Tidak Tidak Tidak   B 

 

Hasil uji Duncan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan tanpa paclobutrazol 

(kontrol) berbeda signifikan dengan perlakuan paclobutrazol konsentrasi 1 mg/l, 3 mg/l, 

maupun 5 mg/l. Hasil uji ini menunjukkan bahwa paclobutrazol sangat menghambat 

pertumbuhan daun pada planlet kentang. Hasil ini sejalan dengan yang dilaporkan pada 

konservasi kultur  in vitro lada, di mana jumlah daun tereduksi dengan perlakuan paclobutrazol 

(Yelnititis &  Bermawie, 2001). Perlakuan planlet dengan paclobutrazol dengan konsentrasi 1 

mg/l, 3 mg/l  dan 5 mg/l tidak berbeda signifikan. Hal ini berarti bahwa perlakuan paclobutrazol 

dengan berbagai konsentrasi memberikan pengaruh yang sama terhadap jumlah daun planlet. 
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Hal ini berbeda dengan yang terjadi di lada dimana jumlah daun tereduksi pada perlakuan  

paclobutrazol pada  konsentrasi 5,0 mg/l. Paclobutrazol merupakan retardan yang bersifat 

menurunkan aktivitas metabolisme jaringan dan dapat menghambat proses pertumbuhan 

vegetatif (Purnomo & Prahadini 1991). Aktivitas metabolisme yang menurun menyebabkan 

tunas tidak mampu membentuk daun. 

  
Parameter Panjang Planlet 

 Hasil pengamatan pada parameter panjang planlet dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil 

analisis data dapat dilihat pada Tabel 5 (hasil uji anava) dan Tabel 6 (hasil uji Duncan). 

 
Tabel 4.  Hasil perlakuan paklobutrazol pada parameter penambahan panjang planlet  

Konsentrasi 
Paclobutrazol (ppm) 

Panjang Planlet Rerata 

1 2 3  

P0 3.00 2.33 4.00 3.111 

P1 0.33 0.67 0.67 0.556 

P3 0.67 0.67 0.00 0.444 

P5 0.00 1.00 0.67 0.556 

 
 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rerata penambahan panjang planlet berkurang 

sangat drastis akibat perlakuan paklobutrazol. Bahkan pada perlakuan 3 mg/l ada planlet yang 

tidak mampu tumbuh sama sekali. Untuk melihat apakah perbedaan panjang planlet antar 

perlakuan berbeda secara signifikan atau tidak maka dilakukan uji anava. Hasil anava dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Hasil Analisis Anava 

SK JK db KT F hit T tab 5% T tab 1% 

Rata-rata 
kolom 15.14815 3 5.049383 17.5914 2.85* 4.46** 

Galat 2.296296 8 0.287037       

Total 12 11         

**Signifikan 
 

     Hasil uji anava menunjukkan bahwa  perbedaan panjang planlet antar perlakuan 

berbeda secara signifikan, untuk itu dilakukan uji Duncan untuk melihat mana perlakuan yang 

berbeda nyata. Hasil uji Duncan dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6 Hasil uji duncan tingkat kesalahan 5% pada parameter panjang planlet 

Perlakuan 
P0 P5 P1 P3 

Keterangan 
9.333 1.667 1.667 1.333 

P0 9.333         A 

P5 1.667 Beda       B 

P1 1.667 Beda Tidak     B 

P3 1.333 Beda Tidak Tidak   B 
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 Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa panjang planlet yang ditanam pada medium 

tanpa paclobutrazol berbeda signifikan dengan panjang planlet yang ditanam pada medium 

dengan perlakuan paclobutrazol 1 mg/l, 3 mg/l maupun 5 mg/l. Tetapi panjang planlet yang 

ditanam pada medium dengan perlakuan paclobutrazol 1 mg/l, 3 mg/l dan 5 mg/l tidak 

memberikan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perlakuan dengan 1 

mg/l, 3 mg/l dan 5 mg/l memberikan pengaruh yang sama terhadap panjang planlet. 

Paclobutrazol menurunkan aktivitas metabolisme jaringan dan dapat menghambat 

proses pertumbuhan vegetatif, dan menghambat biosintesis giberalin yang berfungsi dalam 

proses pemanjangan sel dan jaringan tanaman (Sankhala et al. 1992 dalam Yelnititis & 

Bermawie 2001). Paclobutrazol berperan dalam menghambat urutan reaksi oksidasi dari ent 

kaurene menjadi asam ent kaurenoid dalam pembentukan giberelat (Wattimena dalam 

Yelnititis & Bermawie 2001). Hambatan urutan reaksi ini menyebabkan terhambatnya 

biosintesis giberalin. Dicks (1979) juga menyatakan bahwa zat penghambat tumbuh 

paclobutrazol merupakan senyawa organik sintetik yang mempunyai pengaruh fisiologis 

antara lain menghambat perpanjangan sel pada meristem subapikal, memperpendek ruas 

tanaman, mempertebal batang, dan memperpanjang masa simpan. Kepenek dan Karoglu 

(2011) juga melaporkan bahwa paclobutrazol juga menghambat pertambahan panjang tunas 

pada kultur dari berbagai varietas apel. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa paklobutrazol dapat digunakan untuk 

konservasi in vitro melalui pertumbuhan minimal pada tanaman kentang.  Paclobutrazol 

dengan konsentrasi 1 mg/l dapat digunakan untuk konservasi in vitro. Gambaran pertumbuhan 

planlet dengan berbagai konsentrasi perlakuan paclobutrazol dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut. 

            

Gambar 1. (A) Planlet yang ditanam pada medium  kontrol; dan (B) planlet yang ditanam pada  
medium dengan perlakuan paclobutrazol 1 mg/l   
 
 

A B 
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Gambar 2. (C)  Planlet yang ditanam pada medium dengan perlakuan paclobutrazol 3 mg/l;  
dan (D) Planlet yang ditanam pada  medium dengan perlakuan paclobutrazol 5 mg/l. 
 
 

SIMPULAN 

Medium in vitro minimal dengan zat penghambat tumbuh paclobutrazol dapat 

digunakan untuk metode pelestarian kentang karena paclobutrazol menurunkan jumlah daun 

dan panjang planlet secara signifikan. Paclobutrazol dengan konsentrasi 1 mg/l dapat 

digunakan untuk konservasi in vitro.  

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Unnes yang telah memberikan biaya 

penelitian melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unnes serta kepada Saudara  

Umi Imtihanah telah membantu selama penelitian ini berlangsung. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Bermawie N & Kristina NN. 2003.  Penyimpanan In vitro Tanaman Obat Potensial. 
Perkembangan Teknologi TRO 15(1). 

 
Dick JW. 1979. Modes of action of growth retardant. In Clifford, D.R. and J.R. Loenton (Eds.). 

Recent Development in the Use of Plant Growth Retardant. Proceeding of Symposium 
by the Society of Chemical Industry and British Plant Growth Regulator. London. 

  
Ibrahim MSD. 2005. Pengaruh pemberian paclobutrazol terhadap pertumbuhan bangle 

(Zingiber purpureum) dalam penyimpanan in vitro. Buletin Tanaman Rempah dan Obat. 
Bogor, 16(2) : 49-55. 

 
Kepenek  K & Karoglu Z. 2011. The effects of paclobutrazol and daminozide on in vitro 

micropropagation of some apple (Malus domestica) cultivars and M9-rootstock. African 
J Biotechnol 10(24): 4851-4859.  

 
Lestari EG &  Purnamaningsih R.  2005. Penyimpanan in vitro tanaman obat Daun Dewa 

melalui pertumbuhan minimal. Jurnal AgroBiogen 1(2):-  
 
Mattjik NA, Prasetyo E & Wiroatmodjo J. 1994. Penggunaan retardan pada media kultur in 

vitro Zingiber officinale Rosc untuk memperoleh ketegaran plantlet. Seminar Hasil 
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi II. Puslitbang Bioteknologi, LIPI . 

C D 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 180  

 

 
Purnamaningsih R dan EG Lestari. 1997. Penyimpanan dan regenerasi pule pandak melalui 

kultur in vitro. Dalam Konggres I dan Seminar PBPI Universitas Tujuh Belas Agustus 
Surabaya. 12-14 Maret 1997. 

 
Purnomo & Prahadini. 1991. Pengaruh saat aklimatisasi dan konsentrasi paclobutrazol selama 

dua musim panen apel (Malus syvestris Mill) Jurnal Hortikultura. 1(2): 58-68. 
 
Seswita D, Amalia & Hadipoentyanti E. 2003. Konservasi in vitro panili (Vanilla planifolia 

Andrews.) melalui pertumbuhan minimal. Buletin TRO 14(1):- 
 
Sunarlim N & Zuraida N. 2001. Penyimpanan ubi kayu in vitro dengan pertumbuhan minimal. 

Buletin Plasma Nutfah  7(1): 7-12. 
 
Syahid SF. 2007. Pengaruh retardan paclobutrazol terhadap pertumbuhan temu lawak 

(Curcuma xanthorrhiza) selama konservasi in vitro. Jurnal Littri 13(3): 93–97. 
 
Syahid SF & Bermawie N. 2000. Pengaruh pengenceran media dasar terhadap pertumbuhan 

kultur jahe dalam penyimpanan secara in vitro. Jurnal Puslitbangtri. 5(4): 115-118. 
 
Yelnititis & N Bermawie. 2001. Konservasi tanaman lada (Piper nigrum L.) secara in vitro. 

Jurnal Littri 7(3): 88-92. 
 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 181  

 

KARAKTERISASI MORFOLOGI TALAS  LOKAL (Colocasia esculenta) 
KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH 

 
 Ely Rudyatmi1 dan Enni Suwarsi Rahayu  

Jurusan Biologi FMIPA Uiversitas Negeri Semarang, Jawa Tengah  
1e-mail: elyrud@yahoo.com 

 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian untuk menginventarisasi, mendeskripsikan karakter morfologi dan 
mendeskripsikan manfaat talas lokal (Colocasia esculenta) Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Jenis 
penelitian eksploratif dengan teknik jelajah alam dan wawancara. Sampel berupa tanaman talas lokal. 
Nama jenis talas dan manfaatnya ditentukan berdasarkan wawancara. Karakter morfologi  meliputi tipe 
tanaman, daun, umbi dan akar didasarkan pada panduan karakterisasi dan evaluasi plasma nutfah 
talas. Data dianalisis secara diskriptif. Hasil penelitian di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ditemukan 
enam jenis  talas lokal, yaitu Lompong Pari,  Talas hitam, Talas Janawari, Lumbu Kobis, Talas Bogor, 
dan Talas Hijau. Masyarakat Kebumen memanfaatkan umbi talas sebagai pengganti nasi atau makanan 
ringan, sedang daun beserta tangkainya disayur. 
  
Kata kunci: Colocasia esculenta, karakter morfologi, Kebumen, talas lokal. 

 

ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to inventory, describe morphological of characters and describe 

the benefits of local taro tubers (Colocasia esculenta) Kebumen Central Java. The type of research is 
exploratory with and interview and natural cruising techniques. The samples are  local taro plants. The 
names of local taro species and utilization is determined based on the interview. Morphological 
characters including type of plants, leaf, tubers and roots based on the guidelines book of 
characterization and evaluation of taro germplasm. Data were analyzed descriptively. The results in 
Kebumen Central Java is found six types of local taro, that is: Lompong Pari, Talas hitam, Talas 
Janawari, Lumbu Kobis, Talas Bogor, and Talas hijau. Generally, people in Kebumen utilize taro as a 
substitute for rice or snack, while the leaf and petiole as vegetables. 

 
Keywords: Colocasia esculenta, Kebumen, local taro, morphological characters.  

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Kebumen Jawa Tengah memiliki  sumber daya  keanekaragaman hayati 

yang  merupakan salah satu modal untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.   

Untuk dapat memanfaatkannya secara tepat guna dan berhasil guna diperlukan informasi dan 

pemahaman mengenai keaneka ragaman hayati yang memadai. Saat ini Dinas Pertanian 

Kabupaten Kebumen belum memiliki informasi yang lengkap mengenai kondisi, potensi 

sumber daya alam khususnya tanaman pangan secara terperinci. Berbagai potensi terpendam 

yang mestinya dikelola dan dioptimalkan manfaatnya bagi masyarakat belum dapat dilakukan,  

maka peran pengelolaan termasuk keanekaragaman hayati menjadi sangat penting. Hal ini 

akan mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan, yaitu memberikan peluang bagi 

kelangsungan hidup dengan peningkatan dan pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem 

yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung.   

Salah satu jenis keanekaragaman hayati  Kabupeten Kebumen Jawa Tengah adalah 

tanaman talas lokal (Colocasia esculenta). Tanaman ini sudah lama dibudidayakan dan 
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digunakan sebagai sumber pangan bagi masyarakat. Talas merupakan tanaman yang unik, 

secara ekologi dapat tumbuh  pada kondisi di mana tanaman lain kurang berhasil, misalnya 

kondisi genangan, kegaraman (dapat tumbuh pada kondisi 25-50% air garam), dan naungan. 

Tanaman talas memiliki kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan kepadatan stomata 

di bawah kondisi naungan (FAO 1996; Djukri 2003) dan khlorofil yang tinggi (Suketi et al. 

2001). Sekitar 10% penduduk dunia mengkonsumsi talas sebagai pangan. Kebanyakan talas 

dikonsumsi sebagai makanan tambahan dalam bentuk umbi bakar, rebus, goreng, dan 

makanan kecil lainnya.  Pemanasan diperlukan untuk menghilangkan rasa gatal yang terdapat 

dalam umbi talas, karena mengandung kalsium oksalat (Anonim 2006a). Umbi talas 

berpotensi sebagai pengganti beras dalam program diversivikasi pangan khususnya di 

daerah-daerah sentra talas (Paiki et al. 1998). Semua bagian tanaman talas dapat dikonsumsi, 

kandungan karbohidrat umbi talas lebih rendah dari pada ubi jalar dan ubi kayu, yaitu 23,78% 

<27,97%<37,87% (Damayanti 2009). Dibandingkan dengan kentang, umbi talas mengandung 

protein (1,5-3,0%), kalsium, dan fosfor lebih tinggi. Umbi sedikit mengandung lemak dan 

banyak mengandung vitamin A dan C. Umbi talas 98,8% dapat dicerna karena memiliki pati 

yang banyak mengandung amilosa (20-25%), yang dapat diurai oleh enzim ptialin dalam ludah 

manusia. Tipe karbohidrat ini sangat baik untuk orang yang memiliki masalah pencernaan, 

oleh karena itu tepung talas cocok digunakan untuk konsumsi bayi dan orang tua (Anonim 

2006b). Selain sebagai sumber pangan, talas berpotensi pula sebagai formula kosmetik dan 

juga cocok sebagai bahan pemenuh plastik yang dapat didegradasi (Moorthy & Pillai 1996).  

Karakteristik morfologi umbi talas, seperti bentuk, ukuran, dan warna umbi dapat menentukan 

jenis pemanfaatannya sebagai pangan dan industri. Ada himbauan agar memberi perhatian 

lebih besar pada talas sebagai salah satu bahan pangan pokok alternatif di Indonesia.  Pakar 

botani LIPI Dr. Made Sri Prana pada pidato ilmiah pengukuhannya sebagai Profesor Riset 

menekankan perlunya mengembangkan talas menjadi pangan alternatif nasional untuk 

meningkatkan ketahanan pangan nasional. Karena talas memiliki banyak keunggulan dari segi 

gizi dan agronomi dan sudah terbukti beradaptasi dengan baik di Indonesia. Keinginan serupa 

muncul dari waktu ke waktu di lingkungan Kementerian Pertanian dan kalangan lainnya. Pihak 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menekankan bahwa tanaman talas sebagai penghasil 

karbohidrat memiliki peranan yang cukup strategis tidak hanya sebagai sumber bahan pangan 

dan bahan baku industri, tetapi juga untuk pakan ternak. Talas sangat penting artinya dalam 

upaya penganekaragaman konsumsi pangan lokal, substitusi terigu, agroindustri serta sebagai 

pemasok devisa. Tanaman talas memiliki nilai ekonomi tinggi karena hampir semua bagian 

tanaman dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia (Anonim dalam tabloid Sinar Tani). 

Kurnia (2008) menilai kualitas tepung talas sangat baik. Hal ini juga telah dibuktikan oleh CV. 

Agro Lawu Internasional di Jln Raya Sukamanggalih No 88 Hanjawar Cimacan Puncak Jawa 
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Barat yang telah mampu mengolah umbi talas menjadi tepung talas yang justru diimpor ke 

berbagai Negara. 

Sebagai tanaman pangan alternatif yang cukup penting, tanaman talas lokal yang 

tumbuh di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah belum pernah diidentifikasi. Bagaimana karakter 

morfologi dan  bagaimana manfaatnya bagi masyarakat belum terdokumentasi. Koleksi 

plasma nutfah dapat dimanfaatkan lebih baik apabila karakteristik tanaman tersebut diketahui. 

Buku panduan  karakterisasi dan evaluasi plasma nutfah talas yang ditulis Kusumo et al. 

(2002) dapat digunakan untuk membuat database potensi talas di Kabupaten Kebumen Jawa 

Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisasi jenis, mendeskripsikan karakter 

morfologis, dan  manfaat talas lokal talas di Kabupeten Kebumen Jawa Tengah. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan jelajah alam dan wawancara 

yang dilakukan  di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada bulan Juni sampai dengan 

September 2012. Subjek penelitian berupa tanaman talas lokal yang yang dibudidayakan  

masyarakat sebagai bahan makanan  alternatif.    

Ketinggian tempat daerah jelajah diukur dengan altimeter, kelembaban dan suhu udara 

dengan  termohygrometer,  pH  tanah dengan pH meter, karakter morfologi meliputi (1) tipe 

tanaman, (2) daun, (3) kormus, dan (4) akar diukur dengan  pengamatan langsung/foto, 

meteran dan mengacu  pada  buku “Panduan Karakterisasi dan Evaluasi Plasma Nutfah 

Talas” yang ditulis Kusumo  et al. (2002).    

Karakter morfologi digambarkan dengan kode angka mulai nol sampai angka tertentu 

sesuai dengan karakter masing-masing talas. Gambaran kode beberapa contoh karakter 

morfologi  ditunjukkan pada  Gambar 1.  

 
a. Posisi predominan (bentuk) 

permukaan helaian daun 

 
 

b. tepi helaian daun 

 

 
c. Pola persimpangan petiol 

 

 
d. Pola tulang daun 

 
e. Irisan melintang bagian 

bawah petiol 
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Karakter agronomis pada penelitian ini belum dilakukan dengan semestinya karena 

tidak dilakukan penanaman khusus dengan perlakuan yang seragam dan pada pertumbuhan 

optimal. Dengan demikian peneliti tetap memasukkannya sebagai karakter morfologi.  Data 

penelitian dianalisis secara diskriptif  berdasarkan teori  dan hasil penelitian terdahulu yang 

terkait. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil jelajah di Kabupaten Kebumen Jawa tengah ditemukan enam jenis tanaman talas 

lokal, yaitu Lompong Pari, Talas Hitam Talas Janawari, Lumbu Kobis, Talas Bogor, dan Talas 

Hijau. Keenam talas ini mempunyai kenampakan morfologi yang hampir sama satu dengan 

lainnya, sehingga untuk membedakannya diperlukan pengamatan yang sangat cermat. Nama 

talas  masih didasarkan nama daerah setempat yang diketahui berdasarkan hasil wawancara 

dengan penduduk dan nara sumber dari Dinas Pertanian. Keenam tanaman talas lokal 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2.  Tanaman talas dari Kabupaten Kebumen (a) Lompong Pari,(b) Talas Hitam, (c) 
Talas Janawari, (d) Lumbu kobis, (e) Talas  Bogor, dan (f)  Talas Hijau. 
 

  Berdasarkan pengalaman peneliti, tanaman talas banyak tersebar dari dataran 

rendah sampai dataran tinggi 1500 m dpl. Keenam talas lokal yang tumbuh di Kabupaten 

Kebumen tersebut sudah dapat ditemukan di Kecamatan Sruweng dan Sempor pada 

ketinggian 20 m dpl. Hal ini sesuai dengan pendapat Prihatman (2000) dalam Damayanti 

(2009) bahwa tanaman talas dapat tumbuh pada ketinggian 0-1300 m dpl. Kondisi lingkungan 

 
f. Bentuk kormus 

 
 

g. Cabang kormus 

 
h. Permukaan kulit 
kormus 

 
Gambar 1.  Kode beberapa karakter morfologi talas (Sumber: Kusumo  et al., 2002) 
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pada waktu dilakukan penelitian ini beragam, dengan kisaran pH tanah 4-7, kelembaban udara  

58–74 dan suhu udara 300–320C di akhir musim kemarau.  

Pada Gambar 2 terlihat bahwa karakter morfologi keenam talas bervariasi, akan tetapi 

untuk membedakan keenam talas tersebut ternyata tidak mudah. Talas satu dengan lainnya 

banyak menunjukkan kemiripan, karakter morfologi talas telah dilakukan berdasarkan tipe 

tanaman, daun, umbi/cormus dan akarnya dengan berpedoman pada  buku Panduan 

Karakterisasi dan Evaluasi Plasma Nutfah Talas karangan Kusumo et al. (2002).  Karakter 

morfologi setiap jenis talas dituliskan dalam bentuk kode angka dari 0 sampai 9. Kode angka 

tersebut  merupakan karakter dasar yang dapat digunakan untuk membedakan atau 

menyamakan jenis talas satu dengan yang lainya.  Hasil karakterisasi keenam talas lokal 

Kabupaten Kebumen Jawa Tengah disajikan pada Tabel 1.   

Tabel 1.  Karakter morfologi talas lokal Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 

Karakter  Morfologi Talas Kebumen 
Jenis Talas* 

1 2 3 4 5 6 

1.Tipe  Tanaman       
1.1. Rentang tanaman 3 2 3 3 3 2 
1.2. Tinggi tanaman 3 3 3 3 3 3 
1.3. Jumlah stolon  1 1 1 1 1 1 
1.4. Panjang  stolon 2 2 2 2 2 2 
1.5. Jumlah sucker 0 0 0 0 0 0 

2.  Daun       
2.1. Bentuk basal daun 4 4 4 4 4 4 
2.2. Posisi dominan permukaan helai 

daun 
3 3 3 3 1 1 

2.3. Tepi daun 3 2 2 2 2 2 
2.4. Warna helaian daun  3 3 3 3 3 3 
2.5. Warna tepi helaian daun 4 7 2 4 4 4 
2.6. Panjang/lebar daun 10/7 5/4 5/3 4/3 5/

3 
5/3 

2.7. Pola persimpangan 3 3 2 2 2 3 
2.8. Warna persimpangan petiol 2 4 2 2 2 2 
2.9. Warna cairan ujung helaian 1 1 1 1 1 1 
2.10. Warna tulang daun 4 8 4 4 4 4 
2.11. Pola tulang daun 2 2 2 2 2 2 
2.12. Rasio panjang petiol/panjang helai 

daun 
2/1 5/2 3/1 5/2 4/

3 
4/3 

2.13. Warna petiol 4 8 4 4 4 4 
2.14. Garis-garis petiol 0 0 0 0 0 0 
2.15. Warna cincin petiol 1 2 2 2 2 2 
2.16. Irisan  melintang bagian bawah 

petiol 
2 2 2 2 2 2 

2.17. Warna pelepah daun 3 4 3 3 3 3 
2.18. Lapisan lilin pada daun  3 3 0 0 3 3 

3.  Cormus/Umbi       
3.1. Panjang cormus 3 3 3 3 3 3 
3.2. Percabangan cormus 0 1 1 1 1 0 
3.3. Bentuk cormus 6 2 2 4 2 2 
3.4. Warna korteks cormus 2 2 1 2 1 1 
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3.5.  Warna daging kormus 1 1 1 1 1 1 
3.6. Warna serat daging kormus 1 1 1 1 1 1 
3.7. Permukaan kulit cormus 2 2 2 2 2 2 
3.8. Ketebalan kulit cormus 1 1 1 1 1 1 
3.9. Tingkat serabut cormus 2 2 2 2 1 1 
3.10. Warna tunas 2 1 2 2 2 2 

4.  Akar       
4.1. Warna akar 1 1 1 1 1 1 
4.2. Keseragaman  akar 1 1 1 1 1 1 

*(1)  Lompong Pari, (2) Talas Hitam, (3) Talas Janawari , (4)Lumbu kobis,  (5). Talas  Bogor,   
  (6) Talas Hijau  

 

Walaupun banyak karakter yang menunjukkan kesamaan bentuk dan ukurannya, tetapi 

kalau warna dari salah satu karakter menunjuknkan perbedaan dapat diartikan kedua jenis 

yang bersangkutan memang berbeda jenisnya. Begitu pula apabila hampir semua karakter 

morfologi yang diamati pada daun dan petionya sama, tetapi warna daging cormusnya 

berbeda keduanya merupakan jenis yang berbeda pula. Memang sulit sekali menentukan 

karakter setiap komponen yang harus diamati pada setiap talas. Sebagai contoh untuk 

menentukan kode angka 1, 2, atau 3 pada pola persimpangan petiol harus dilakukan secara 

cermat karena area spot persimpangan petiol pada permukaan daun bagian atas secara 

sepintas sama. Gambaran pola persimpangan petiol ini   dapat terbantukan dengan adanya 

gambar permukaan helaian daun seperti dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3 

dapat ditentukan bahwa pola persimpangan petiol keempat jenis talas yang ditemukan di 

Kebumen tersebut ada dua tipe yang masing-masing sesuai panduan karakterisasi dan 

evaluasi plasma nitfah talas diberi kode 3 untuk jenis Lompong Pari dan Talas Hitam, sedang 

untuk Talas Janawari dan Lumbu Kobis keduanya diberi kode 2. 

 

    

(a) 
Lompong Pari 

Kode 3 

(b) 
Talas Hitam 

Kode 3 

(c) 
Talas Janawari 

Kode 2 

(d) 
Lumbu Kobis 

Kode 2 
 

Gambar 3. Permukaan daun bagian atas tanaman talas asal Kebumen yang memperlihatkan 
adanya variasi area spot persimpangan petiol.  

 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa bentuk daun Lompong Pari (a) dan Talas Hitam (b) 

sangat mirip. Akan tetapi ternyata pada karakter yang lain seperti warna tepi daun, tulang 

daun dan petiol kedua tanaman talas tersebut setelah dicocokkan dengan panduan 
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menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan kode   3, 4, dan 4 

untuk kode warna tepi daun hijau, tulang daun hijau dan petiol hijau muda pada Lompong Pari, 

sedangkan kode 2, 8, 8 untuk warna tepi daun kuning, tulang daun ungu dan petiol ungu pada 

Talas Hitam (Tabel 1).  Pada Tabel 1 juga terlihat bahwa warna tunas semua talas berwarna 

kuning kehijauan yang diberi kode 2 kecuali pada Talas Hitam berwarna putih yang diberi kode 

1. Bentuk umbi membulat (kode 2) terdapat pada Talas Hitam, Talas Janawari, Talas  Bogor, 

dan Talas Hijau, sedangkan untuk Lompong pari berbentuk silinder memanjang (kode 6) dan 

Lumbu Kobis berbentuk elip (kode 4). Warna daging umbi semua talas putih (kode 1).   

Pada Gambar 3 juga dapat terlihat adanya variasi pangkal tulang daun yang 

diperlihatkan oleh daun Talas Janawari (c) dan Lumbu Kobis (d). Walaupun pola 

persimpangan petiolnya sama kodenya 2, tetapi pangkal petiol Talas Janawari (c) berada di 

bagian tepi pangkal lekuakan basal daun, sedangkan Lumbu Kobis (d) berada di basal agak 

ketengah helaian daunnya. Karakter morfologi ini belum tertulis pada buku panduan 

karakterisasi dan evaluasi plasma nutfah talas yang ditulis oleh Kusumo et al. (2002).   

Pada penelitian ini belum dapat menyertakan karakter  bunga dan buah karena untuk 

mendapatkan organ tersebut secara alami sulit/sangat jarang didapatkan. Tanaman talas tidak 

dibiarkan sampai berbunga karena yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah organ 

vegetatifnya. Berdasarkan pengalaman petani, untuk menumbuhkan bunga pada tanaman 

talas membutuhkan waktu bertahun-tahun.  Menurut  Setyowati  et al. (2007), tanaman talas 

jarang berbunga dan menghasilkan biji. Hal ini sudah  dibuktikan  Paiki  et al. (1998) bahwa 

tidak satupun talas hasil seleksinya sampai tahun ketiga dapat berbunga secara alami. 

Menurut Wilson (1974) tumbuhnya bunga pada tanaman talas dapat diinduksi dengan 

perlakuan penyemprotan hormone giberelin (GA3) pada konsentrasi 600 ppm–1800 ppm. 

Pembungaan talas baru akan terbentuk dengan  selang waktu  antara 60 sampai dengan 69 

hari setelah perlakuan. Makin tinggi dosis GA3 semakin banyak tanaman yang berbunga 

tetelah 61–69 hari setelah penyemprotan. tergantung kultivarnya. 

 Umbi/cormus keenam jenis talas lokal Kabupaten Kebumen dimanfaatkan masyarakat 

sebagai pengganti nasi dan makanan ringan, dan daunnya disayur. Pada penelitian ini belum 

dilakukan lebih mendalam terhadap kuantitas dan kualitas cormus yang dapat 

menggambarkan/membandingkan kandungan gizinya apabila ditanam dalam kondisi optimal. 

Karena untuk mengetahuinya perlu waktu yang cukup lama (lebih dari 10 bulan).   

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa di  Kabupaten Kebumen 

ditemukan Jawa Tengah ditemukan enam jenis talas (Colocasia esculenta) lokal, yaitu 

Lompong pari, Talas hitam, Talas Janawari, Lumbu kobis, Talas Bogor dan Talas hijau. 

Karakter morfologis  yang terdiri datas tipe tanaman, daun, kormus dan akar talas sangat 
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bervariasi walaupus sepintas terlihat sama. Talas lokal Kabupaten Kebumen dimanfaatkan  

masyarakat sebagai pengganti nasi, makanan camilan, maupun sayur sesuai karakternya. 

Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa database karakterisasi plasma nutfah tanaman 

talas lokal Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai informasi dasar untuk 

penelitian terapan dan pengembangan teknologi dalam melakukan konservasi tanaman 

pangan alternatif. Mengingat nama talas masih didasarkan pada nama daerah asal, maka 

perlu dilakukan analisis hubungan kekerabatan diantarara jenis talas yang telah didokumentasi 

di LIPI, sehingga dapat dipastikan  nama ilmiahnya. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh penambahan tepung biji koro benguk 
(Mucuna pruriens) dalam menstimulasi pubertas burung puyuh. Tercapainya pubertas pada puyuh 
dapat diamati dari performan tubuh, munculnya suara, bertelur dan secara morfologi dapat dilihat pada 
perkembangan folikel ovariumnya. Senyawa bioaktif dalam  biji koro benguk yang diduga berefek 
fertilitas adalah alkaloid dan L-Dopa melalui pengaruhnya pada sekresi hormon gonadotropin dari 
kelenjar hipofisis. Sampel penelitian adalah 16 ekor puyuh pra pubertas yang terbagi menjadi empat 
kelompok yaitu kelompok 0%, 10%, 20% dan 40% tepung biji koro benguk. Tepung yang dicampur 
pakan diberikan 2 kali sehari selama 30 hari. Data berupa berat ovarium dianalisis dengan anava satu 
jalan pada taraf uji 5% dan Beda Nyata Terkecil. Struktur morfologi ovarium dianalisis secara deskriptif 
dengan mengamati folikelnya. Hasil penelitian menunujukkan bahwa ada pengaruh  tepung biji koro 
benguk pada berat ovarium.  Struktur morfologi ovarium menunjukkan adanya kecenderungan 
bertambahnya folikel yang berkembang sejalan dengan semakin banyaknya persentase tepung yang 
diberikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penambahan tepung biji koro benguk mampu 
mempercepat pubertas puyuh betina yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan rata-rata berat 
ovarium, serta gambaran folikel ovarium kelompok perlakuan yang berkembang lebih baik dibanding 
kontrol.  

  
Kata kunci: berat ovarium, koro benguk, Mucuna pruriens, struktur morfologi. 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to examine the effect of adding flour of koro benguk (Mucuna 
pruriens)  in stimulating puberty of quail. The achievement of puberty in quail can be observed from the 
performance of the body, the advent of sound, laying and morphology can be seen in the development 
of follicles ovaries. The bioactive compounds in koro benguk that affect to the fertility is an alkaloid and 
L-Dopa, It affects the secretion of gonadotropin hormones from the pituitary gland. The sample was 16 
young quails pre puberties, divided into 4 groups, each added  0%, 10%, 20% and 40% flour of koro 
benguk. Flour of koro benguk mixed with quail feed, and given 2 times per day for 30 days. The data 
collected was weight of ovarium and ovarian morphological structures. Ovarian weight was analyzed by 
one way Anova test at level 5% and Least Significant Difference. Ovarian morphological structures were 
analyzed descriptively by observing the follicles. The results showed that there was an effect the flour of 
koro benguk on ovarian weight. Structural morphology of ovarian follicle development trend indicates 
faster as more flour is given. This study concluded that the addition flour of koro benguk can be 
accelerate pubertal the female quail. It is indicated by the difference on the average weight of the ovary, 
and the description of the treatment of ovarian follicles that grow better than control. 
 
Keywords:  koro benguk, Mucuna pruriens, morphological structure, ovarian weight.   

 

PENDAHULUAN 

Selain sebagai bahan baku untuk tempe, biji koro benguk diyakini mempunyai manfaat 

untuk kesehatan karena banyaknya senyawa aktif didalam bijinya. Senyawa aktif yang 

terdapat dalam biji koro benguk antara lain protein nabati yang tinggi, karbohidrat, lipid, serat, 

alkaloid, saponin, sterol dan kandungan L-dopa sekitar 7–10%. Dari beberapa penelitian 

diketahui bahwa senyawa aktif yang ada dalam biji koro benguk telah dimanfaatkan untuk 
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menangani berbagai gangguan kesehatan, seperti penelitian L-dopa untuk obat Parkinson, 

alkaloid dapat meningkatkan kualitas spermatozoa, serta kadar estrogen dan bahan lain yang 

dapat berefek hipoglikemik dan hipokolesterolemik (Anonim 2004; 2005). Biji koro benguk juga 

telah dimanfaatkan untuk mengurangi stress dan memperbaiki kualitas semen pada pria infertil 

(Shukla et al. 2007). Selain itu biji koro benguk  banyak dipergunakan untuk tambahan pakan 

ternak babi dan unggas dengan memberikan hasil berupa meningkatnya berat badan dan 

performan tubuh yang baik (Emenalom et al. 2004; Carmen et al. 1999).  

Burung puyuh mempunyai potensi yang baik untuk diternakkan karena mempunyai 

beberapa keuntungan, yaitu bersifat dwiguna dapat dimanfaatkan daging dan telurnya, 

kebutuhan pakan relatif sedikit, kebutuhan kandang tidak terlalu luas serta mampu 

menghasilkan telur 200–300 butir/tahun. Selain hal tersebut  daging puyuh mempunyai 

kandungan protein 21,1%  lemak yang  rendah (7,7%) sementara telurnya berkadar protein 

12,7% dan lemak 11,1% (Listyowati & Roospitasari 1997; Rasyaf 1989).  

Pubertas puyuh lebih cepat dibanding dengan jenis unggas yang lain. Pubertas adalah 

masa dewasa kelamin ketika  organ reproduksi mulai beraktivitas yang ditunjukkan dengan 

bertelur pada betina dan adanya tingkah laku kawin pada jantan. Aktivitas tersebut dikontrol 

oleh hormon reproduksi axis hipofisis–gonad seperti Follicle Stimulating Hormone (FSH), 

Luteinizing Hormone (LH), testosteron, estrogen dan progesteron (Brook & Marshall 1996). 

Pubertas pada puyuh dapat diamati dari performan tubuh (berat badan), munculnya suara, 

bertelur dan secara mikroskopik adalah dengan melihat perkembangan folikel ovariumnya 

(indung telur) (Uchegbu et al. 2004; Mineo et al. 2009).  

Pada unggas berat badan adalah salah satu indikator untuk mencapai dewasa kelamin 

atau pubertas, sejalan dengan terjadinya perkembangan ovarium seperti oogenesis dan 

ovulasi (Franson 1993). Dari hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa penambahan tepung 

biji koro benguk ke dalam pakan unggas telah memberikan hasil yang baik terhadap 

pertumbuhan badan maupun masa reproduksinya (Carmen et al. 1999; Carew & Gernat 

2006). Di India biji koro benguk  telah dimanfaatkan untuk kesuburan/fertilitas.  Senyawa 

bioaktif dalam biji koro benguk yang diduga berefek fertilitas adalah alkaloid. Alkaloid bekerja 

secara tidak langsung pada proses pembentukan sel kelamin, tetapi melalui pengaruhnya 

pada sintesis testosteron. Semantara itu L-Dopa yang berperan seperti neurotransmiter juga 

membantu dalam memacu sekresi hormon gonadotropin dari kelenjar hipofisis (Ahmad et al. 

2008).  

 
METODE PENELITIAN 

Sampel dalam penelitian ini adalah puyuh betina dari Peternakan “Ahmad“  Purworejo. 

Puyuh betina sebanyak 16 ekor, terbagi dalam empat kelompok dengan ulangan sebanyak 

empat ekor untuk tiap-tiap kelompok. Mengacu pada Carmen et al. (1999) dan Emenalom et 
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al. (2004), maka dalam penelitian ini dibuat variasi tepung  biji koro benguk dalam pakan, yaitu 

0 %, 10 %, 20 %, dan 40 %.  

Biji koro benguk dicuci dan direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan bahan-bahan 

dalam biji yang bersifat toksik, kemudian dikupas serta diblender hingga diperoleh butiran 

kasar. Saat diberikan  sebagai pakan,  dicampur terlebih dahulu dengan pakan komersial yang 

berupa butiran. Konsumsi pakan puyuh adalah 14 gram/ekor/hari (Rasyaf 1989). Pakan 

diberikan 2 kali sehari secara ad libitum selama 30 hari. Pada akhir penelitian, semua puyuh 

disembelih untuk diambil ovariumnya. Ovarium dibersihkan dari lemak yang menempel, 

diletakkan pada cawan petri dan ditimbang. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap 

struktur morfologinya. Berat ovarium dianalisis secara statistik dan struktur morfologi dianalisis 

secara deskriptif dengan pengamatan terhadap folikel yang berkembang. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada akhir perlakuan  puyuh dikorbankan dengan cara disembelih dan dibedah untuk 

diambil ovariumnya dengan cara memisahkannya dengan jaringan di sekitarnya. Ovarium 

selanjutnya diukur dengan cara ditimbang dan hasilnya disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkkan bahwa ada perbedaan rata-rata berat ovarium antara kelompok 

kontrol dengan kelompok I, II dan III namun tidak ada perbedaan antara kelompok perlakuan 

(I, II, III). Hal tersebut diketahui setelah dilakukan uji statistik dengan Anava satu arah pada 

taraf uji 5%, dimana F hitung (3,60) > F tabel (3,49). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

pengaruh pemberian tepung biji koro benguk terhadap berat ovarium (Tabel 2).  

 
Tabel 1. Rata-rata berat ovarium semua kelompok 

No Kelompok Berat ovarium (gram) 

1 
2 
3 
4 

Kontrol 
I 
II 
III 

2,5 a 
4,5 ab 
5,25bc 
5,0 bc 

Ket: superskrip huruf yang berbeda menunjukkan ada perbedaan nyata pada taraf 5% 
             

Tabel 2. Hasil uji anava pada taraf uji 5 % untuk berat ovarium 

S. Variasi D. Bebas J. Kuadrat K. Tengah F Hitung F Tabel 

Perlakuan 
Galat 
Umum 

3 
12 
15 

18,69 
20,75 
39,44 

6,23 
1,73 

3,60 * 3,49 

  Keterangan: * = berbeda nyata 

  
Setelah ditimbang, ovarium diletakkan pada alas plastik untuk kemudian diamati 

strukturnya dan difoto. Hasilnya disajikan pada Gambar 1 sampai 4 berikut. 
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Gambar 1. Struktur morfologi ovarium kelompok kontrol. (1) Folikel yang mulai berkembang; 
(2) folikel sedang berkembang, (3) Folikel masak. 
 

Folikel-folikel dalam ovarium pada kelompok kontrol (Gambar 1) ada dalam berbagai 

tingkatan, yaitu ada yang mulai berkembang (no. 1), ada pula yang mulai memasuki tahap 

pemasakan (no. 2) dan folikel yang masak ditunjukkan dengan bentuknya yang bulat dan 

berwarna kuning tua (no. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Struktur morfologi ovarium kelompok I. (1) Folikel mulai berkembang, (2) Folikel 
sedang berkembang, (3) Folikel masak 
 

Struktur morfologi ovarium kelompok I (Gambar 2) menunjukkan bahwa folikel yang mulai 

berkembang (no. 1) mempunyai kecenderungan lebih banyak dibandingkan kelompok kontrol, 

dan terdapat folikel yang membesar meskipun belum mencapai ukuran maksimal (no. 2) untuk 

mencapai ukuran folikel yang masak seperti pada no. 3. 
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Perlakuan Kelompok  III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.   Struktur morfologi ovarium kelompok II. (1) Folikle mulai berkembang, (2) Folikel 
sedang berkembang, (3) Folikel masak 
 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa jumlah folikel yang sedang berkembang cenderung 

bertambah banyak dibanding dengan kelompok kontrol, dan tampak bahwa ukuran folikel 

bervariasi sesuai dengan urutan perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur morfologi ovarium kelompok III. (1) Folikel mulai berkembang, (2) Folikel 
sedang berkembang, dan (3) Folikel masak. 
 

Gambar 4 menunjukkan bahwa jumlah folikel yang sedang berkembang (no. 2) menuju folikel 

matang lebih banyak jumlahnya. Hal tersebut berdasarkan bahwa folikel yang berkembang 

menjadi matang ditandai dengan membesarnya ukuran folikel  dan  berwarna kuning tua.  

 Bangsa unggas seperti juga pada hewan ternak yang lain, pakan memegang peran 

penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Dengan pemberian 

pakan yang cukup dan mengandung bahan-bahan (karbohidrat, protein, lemak, mineral, 

vitamin) yang  memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan 

hewan ternak akan mencapai optimal. Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap 
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perkembangan alat-alat dalam tubuh seperti sistem sirkulasi, pencernaan, respirasi dan 

reproduksi. Khusus pada sistem reproduksi perkembangan ini dapat diketahui ketika unggas 

mencapai pubertas/dewasa kelamin. Pada unggas berat badan adalah salah satu indikator 

untuk mencapai dewasa kelamin atau pubertas, sejalan dengan terjadinya perkembangan 

ovarium seperti oogenesis dan ovulasi.(Frandson 1993; Mineo et al. 2009). 

Dari analisis berat ovarium dapat diperkirakan bahwa terjadinya perbedaan pengaruh 

antara kelompok kontrol dan perlakuan (Tabel 1) disebabkan karena pada kelompok 

perlakuan oogenesis berjalan lebih cepat. Hal tersebut dapat diketahui dari gambaran struktur 

morfologi folikel ovarium yang berkembang (Gambar 1–4). Tercapainya pubertas pada puyuh 

dapat diamati secara morfologi adalah dengan melihat perkembangan folikel ovariumnya 

(indung telur) (Uchegbu et al. 2004). Folikel yang berkembang ditunjukkan dengan adanya 

tonjolan-tonjolan berupa bulatan yang besarnya bervariasi sesuai dengan tingkat 

perkembangannya (folikel primer, sekunder de Graff) (Mc. Donald 1977).  

 Ovarium atau indung telur pada puyuh hanya satu buah yang fungsional, yaitu sebelah 

kiri dan berbentuk seperti buah anggur.  Bentuk tersebut disebabkan karena perkembangan 

folikel yang terjadi dalam ovarium sangat banyak sehingga mendesak membran ovarium 

membentuk tonjolan.  Ovarium burung terdiri atas dua lobus besar dengan setiap lobus 

terdapat banyak folikel yang berpangkal pada tangkai-tangkai folikel. Folikel burung 

merupakan bangunan yang paling cepat tumbuh dibanding hewan lain (Nalbandov 1990). 

Pertumbuhan folikel ovarium distimulasi oleh adanya FSH dari kelenjar hipofisis anterior, 

dengan kata lain FSH mempengaruhi pertumbuhan folikel ovarium mulai dari tahap folikel 

primer, sekunder dan mencapai pematangan berupa folikel de Graff yang berisi ovum siap 

diovulasikan. Aktivitas ovarium seperti itu hanya dapat dilakukan pada saat hewan  telah 

mencapai pubertas, yaitu ketika kelenjar  hipofisis mulai mensekresikan hormon gonadotropin 

(FSH dan LH) untuk mempengaruhi aktivitas reproduksi suatu individu (Brook & Marshall 

1996).  

 Pubertas puyuh pada penelitian ini diperkuat dengan hasil pengamatan pada struktur 

morfologi ovarium yang menunjukkan terbentuknya folikel ovarium dalam berbagai tahapan. 

Folikel-folikel yang berkembang dengan variasi ukuran menunjukkan tingkat kematangan 

ovum/sel telur (oogenesis) sehingga folikel yang matang siap untuk diovulasikan mempunyai 

ukuran paling besar dengan warna kuning tua. Dinding ovarium pada puyuh relatif tipis dan 

transparan sehingga ketika folikel didalamnya berkembang akan mendesak dinding 

membentuk tonjolan sehingga berbentuk seperti buah anggur (Gambar 1–4). Dari gambar 

tersebut diketahui bahwa terdapat folikel dari berbagai ukuran dengan jumlah yang cenderung 

bertambah sesuai dengan bertambahnya pemberian tepung biji koro benguk. Alkaloid bekerja 

tidak secara langsung pada proses pembentukan sel kelamin tetapi melalui pengaruhnya pada 

sintesis testosteron. Sementara itu L-Dopa yang berperan seperti neurotransmiter juga 
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membantu dalam memacu sekresi hormon gonadotropin dari kelenjar hipofisis (Ahmad et al. 

2008). Hal itu ditunjukkan dengan  meningkatnya level FSH dan LH pada pria penderita 

oligosperma (Shukla et al. 2008). 

 Pengaruh pemberian tepung biji koro benguk yang berisi alkaloid dan L-Dopa pada 

pubertas puyuh betina tidak secara langsung tetapi melalui pengaturan axis kelenjar hipofisis– 

ovarium. Sebagaimana hasil penelitian Chauhana et al. (2010) yang mengatakan bahwa 

pemberian ekstraks etanol dari tumbuhan koro benguk dapat meningkatkan secara signifikan 

kadar FSH, LH dan testosteron. Ketiga hormon tersebut sangat penting untuk aktivitas 

ovarium, FSH diperlukan untuk stimulasi pertumbuhan folikel, LH untuk merangsang terjadinya 

ovulasi sementara testosteron kemudian akan dikonversi menjadi estrogen sebagai hormon 

reproduksi utama pada hewan betina. Alkaloid akan memudahkan hewan betina untuk segera 

pubertas dan terjadinya kebuntingan serta dapat untuk mengontrol siklus estrus (Agrawal et al. 

2010), selain itu L-Dopa dalam biji koro benguk akan  merangsang ovulasi dengan jalan 

pengaturan pada axis pituitaria–gonad (FSH dan LH) dan mencegah sterilitas (Mukherjee et 

al. 2003). 

 
SIMPULAN  

 Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung 

biji koro benguk (Mucuna pruriens) mampu mempercepat pubertas puyuh betina, yang 

ditunjukkan dengan adanya perbedaan rata-rata berat ovarium, serta gambaran folikel ovarium 

yang berkembang lebih baik.  
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  ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variasi kadar air terhadap pertumbuhan dan 
produksi kedelai serta menganalisis kadar protein biji kedelai. Rancangan acak lengkap digunakan 
sebagai rancangan dalam penelitian ini. Tanaman indikator yang digunakan adalah kedelai varietas 
Burangrang. Kedelai ditanam di dalam polibag berukuran 40 x 50 cm dengan tanah sebanyak 10 kg. 
Variasi kadar air yang digunakan yaitu kapasitas lapang, 90%, 70%, 50%, 30%, dan 10% dari kapasitas 
lapang yang diberikan pada saat fase pengisian polong (± 55-65 hari setelah tanam). Pengambilan data 
untuk produksi dilakukan setelah panen. Analisis varian satu jalan digunakan untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan kadar air 90% memberikan hasil terbaik untuk rata-rata nilai kadar klorofil  
dengan tingkat efisiensi air yang lebih baik dibandingkan kapasitas lapang. Rata-rata kadar klorofil 
terkecil dimiliki oleh tanaman pada kadar air 10%. Kadar air 90% memberikan nilai optimal dengan 
tingkat efisiensi air yang lebih baik dibandingkan KL. Rata-rata nilai produksidan kandungan  protein biji 
terkecil dimiliki oleh tanaman pada kadar air 10%.  Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa variasi 
kadar air pada awal pengisian polong berpengaruh secara nyata terhadap kadar klorofil, produksi dan 
kadungan protein. Kadar air yang efisien mendukung secara optimal setiap parameter yang diamati   
adalah 90%.   

 
Kata kunci:  kadar air, kedelai, pengisian polong, pertumbuhan. 
 

ABSTRACT 
 

 This study aimed to analyze the influence of water variations to growth and soybean production, 
and then analyzes of protein on the soybean seeds. Completely randomized design used in this study. 
Plants used are soybean varieties Burangrang. Soybeans planted in polybags  40 x 50 cm containing 10 
kg of soil for each. Variations of moisture used is field capacity 90%, 70%, 50%, 30%, and 10% of field 
capacity given during pod filling phase (± 55-65 days after planting). Data is collected for the production 
done after harvest.  One way anava  was used to statistical analyze.The results showed that the water 
content of  90% gives the best results for the average values of chlorophyll content with the level of 
water efficiency are better than field capacity. The average levels of the smallest chlorophyll in the plant 
owned by water content of 10%. Water content 90% level provide the optimal value and the level of 
water efficiency better than field capacity. Production and average value of the smallest seed protein is 
owned by the plant at 10% moisture.  Conclusions from this research is that the variation of moisture 
content at the beginning of pod filling significantly influence to the  chlorophyll content, production and 
protein content. Water content are efficient and  optimally support was 90% levels. 
 
Keywords: growth, pod filling, soybean, water content. 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman kedelai masih cukup toleran terhadap cekaman kekeringan (dapat bertahan 

dan berproduksi) dengan batas maksimal 50% dari kapasitas lapang (Adisarwanto 2005). Jika 

pada fase pertumbuhan vegetatif kedelai mengalami kekeringan, pertumbuhan kedelai 

menjadi kerdil. Oleh karena itu, air sangat diperlukan sejak awal pertumbuhan sampai pada 

masa polong mulai berisi (BTPT 2000). Demikian pula kekeringan pada saat kedelai berbunga 

atau polong mulai berisi akan mengakibatkan panen gagal. Karena kekeringan, tanaman 

menjadi layu, pertumbuhan terhambat dan apabila tidak segera memperoleh air, tanaman 
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kedelai akan mati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak tumbuh sampai pada fase 

pengisian polong yakni 55-65 hari setelah penanaman, keadaan tanah hendaknya cukup 

lembab. Sedangkan pada saat kedelai memasuki proses pemasakan polong (80-82 hari 

setelah penanaman), tanah harus dalam keadaan kering dan cukup sinar matahari. 

 Apabila ketersediaan air di lingkungan ekstra sel terbatas, maka ketersediaan proton 

dan elektron bagi proses fotosintesis juga akan terbatas. Selain itu, defisit air yang terjadi pada 

saat berlangsungnya proses fotosintesis juga menurunkan kecepatan fotosintesis. Hal tersebut 

sebagai akibat dari menutupnya stomata dan meningkatnya resistensi mesofil yang akhirnya 

memperkecil efisiensi fotosintesis. Kecilnya efisiensi fotosintesis akan berpengaruh terhadap 

jumlah senyawa berenergi yang dihasilkan. Apabila tidak terdapat pasokan senyawa berenergi 

yang cukup di sitosol maka akan terjadi penurunan aktivitas enzim nitrat reduktase dalam 

mereduksi nitrat  menjadi nitrit. Adanya penurunan aktivitas enzim nitrat reduktase dapat 

berpengaruh terhadap jumlah nitrit yang akan diubah menjadi amonium. Jika amonium yang 

dihasilkan sedikit maka secara otomatis akan terjadi penurunan kadar asam amino yang 

dibentuk. Penurunan tersebut berpengaruh terhadap kadar protein yang dihasilkan. Ketika 

tanaman kedelai mulai memasuki fase pemasakan polong, para petani biasanya melakukan 

pengeringan tanah dengan mengurangi penyiraman dan membatasi asupan air dari luar. 

Petani di daerah pegunungan atau dataran tinggi memanfaatkan akhir musim hujan atau awal 

musim kemarau untuk menanam kedelai. Hal tersebut berkaitan dengan pemanfaatan kondisi 

tanah yang agak kering untuk perkembangan kedelai saat memasuki fase pemasakan polong.  

Selama masa pemasakan polong hingga masa panen, tanaman kedelai memerlukan kondisi 

lingkungan yang cukup kering agar diperoleh kualitas isi polong yang baik. Selain itu, kondisi 

lingkungan yang kering akan mempercepat pemasakan polong.  

Kekeringan pada saat kedelai berbunga atau polong mulai berisi akan mengakibatkan 

panen gagal. Karena kekeringan, tanaman menjadi layu, pertumbuhan terhambat dan apabila 

tidak segera memperoleh air, tanaman kedelai akan mati. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa sejak tumbuh sampai pada fase pengisian polong, keadaan tanah hendaknya cukup 

lembab, gembur dan cukup sinar matahari (Anonim 2007). 

 Pada saat perkecambahan, faktor air menjadi sangat penting karena akan 

berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Kebutuhan air semakin bertambah seiring 

dengan bertambahnya umur tanaman. Kebutuhan air paling tinggi terjadi pada saat masa 

berbunga dan pengisian polong. Kondisi kekeringan menjadi sangat kritis pada saat tanaman 

kedelai berada pada stadium perkecambahan dan pembentukan polong). Pembungaan, 

pembuahan, dan pengisian biji  akan gagal apabila stres air berlangsung lama  (Adisarwanto 

2005). 

Apabila kondisi air di lingkungan menjadi sangat terbatas sehingga sumber hidrogen 

tersebut menjadi kurang tersedia, maka aktivitas air termasuk konsentrasinya pun akan 
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menurun.  Menurunnya aktivitas air akan mempengaruhi jumlah air yang diserap masuk ke 

dalam tumbuhan melalui akar. Akibatnya, hanya sedikit jumlah air yang dapat diserap dan 

digunakan sel-sel tumbuhan untuk aktivitasnya. Terbatasnya jumlah/kadar air di dalam 

tumbuhan dapat menjadi faktor pembatas bagi banyak aktivitas enzim, misalnya enzim nitrat 

reduktase di sitosol.  

Pada waktu masih muda, tanaman kedelai memerlukan air, tanah harus dalam 

keadaan lembab. Tanah yang cukup lembab akan merangsang kedelai cepat berkecambah 

meskipun keadaan fisik tanah sebagai habitatnya kasar (Suprapto 1998). Tetapi pada saat 

menjelang tua, tanaman kedelai tidak memerlukan air lagi, karena itu tanah harus dikeringkan. 

 Jumlah air yang diperlukan oleh tanaman kedelai tergantung pada kondisi iklim, sistem 

pengelolaan tanaman, dan lama periode tumbuh. Pada umumnya, jumlah air hujan yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tanaman kedelai berkisar 350-450 mm selama masa 

pertumbuhan kedelai, sejak masa penanaman sampai tanaman mulai berbunga.  

Tanaman kedelai  termasuk tanaman yang tidak tahan terhadap kekeringan sehingga 

air sangat diperlukan sejak awal pertumbuhan sampai pada masa polong mulai berisi. Kedelai 

masih cukup toleran terhadap cekaman kekeringan dengan batas maksimal 50% dari 

kapasitas lapang (Adisarwanto 2005). Kapasitas lapang dicapai apabila gerak kapiler dan 

gaya gravitasi pada air yang digunakan untuk membasahi tanah kering tersebut tidak mampu 

lagi menurunkan kadar air lebih   

   Kondisi kadar air dalam tanah menentukan tingkat efisiensi serapan unsur hara oleh 

tanaman kedelai. Pada kondisi kekeringan, sampai pada kadar air 50%, kapasitas lapang 

masih dapat ditoleransi oleh tanaman kedelai. Sementara bila kadar air kurang dari 50% 

pertumbuhan kedelai akan terhambat sehingga produktivitasnya menurun 20% sampai 30% 

(Adisarwanto 2005).  

 Kondisi air pada tanah tanaman kedelai tidak boleh menggenang karena dapat 

menyebabkan terjadinya pembusukan pada akar tanaman. Namun meski demikian, 

kelembaban tanah harus tetap dijaga dan diperhatikan, agar tanaman dapat tumbuh produktif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggetahui pertumbuhan  dan produksi kedelai pada kondisi 

air tanah yang berbeda. 

 
METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten 

Semarang. Analisis kadar klorofil dan kadar protein dilakukan di Laboratorium Biokimia FMIPA 

Unnes. Tanaman indikator dalam penelitian ini adalah kedelai varietas Burangrang yang 

benihnya diperoleh dari Balitkabi BPTP Karang Ploso Malang Jawa Timur. Polibag berisi 

media tanam yang telah siap kemudian ditanami benih kedelai. Benih tersebut ditanam 

dengan cara ditugal yaitu membuat lubang pada tanah dengan kedalaman 1,5-2 cm dan 
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memasukkan benih kedelai ke dalam lubang sebanyak 2-3 benih kedelai. Penyiraman sampai 

kapasitas lapang dilakukan setiap dua hari sekali (pagi dan sore hari) dari mulai penanaman 

benih sampai tanaman memasuki fase pengisian polong (55-65 hari setelah penanaman). 

Kurang lebih 55-65 hari setelah tanam, yaitu memasuki fase pengisian polong 

dilakukan perlakuan dengan variasi kadar air yang berbeda sesuai dengan  persentase yang 

telah ditentukan, yaitu; 10%, 30%, 50%, 70%, dan 90% dari kapasitas lapang. Sebagai kontrol 

digunakan kadar air dengan ukuran sebesar persentase kapasitas lapang.  Memasuki fase 

pemasakan polong (80-82 hari setelah penanaman) dilakukan   Pengambilan data untuk 

produksi hasil tanam kedelai dan kadar protein dilakukan setelah panen.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Klorofil Daun Kedelai  
 
Tabel 1. Data kandungan klorofil (mg/L) daun kedelai akibat 

 pemberian variasi kadar air pada awal pengisian polong  

Variasi kadar air Kadar Klorofil (mg/L) 

90% air tersedia 12.24 a 

70% air tersedia 9.18 b 

Kapasiitas Lapang 8.52 c 

50% air tersedia  7.63 bc 

30% air tersedia 6.12 bc 

10% air tersedia 2.67 d 

  Ket: Apabila pada kolom rata-rata yang diikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata  

 

 Hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 1, kadar klorofil  pertumbuhan   

menunjukkan bahwa  kapasitas lapang 90%, 70%, 50% dan 30% masing-masing   berbeda 

nyata satu sama lain.  Namun,   50%   masing tidak  berbeda nyata dengan kadar air 30%.  

Biosintesis klorofil dan protein sensitif terhadap stress ringan, Diatas kondisi stress sedang, 

tingkat reduktase nitrat, metabolisme hormon pertumbuhan dan asimilasi karbondioksida mulai 

dipengaruhi (Fitter 1991).  Pada kadar air 10% kedelai mengalami gangguan dalam fungsi 

fisiologisnya. Defisit air pada kadar air 10% saat fotosintesis berlangsung menurunkan 

kecepatan fotosintesis. Hal ini sebagai akibat dari menutupnya stomata dan meningkatnya 

resistensi mesofil yang pada akhirnya memperkecil efisiensi fotosintesis   Menutupnya stomata 

atau dengan stomata yang hanya tertutup sebagian pun, berakibat membatasi pemasukan 

CO2 sehingga konsentrasi CO2 mulai menurun di ruang udara dalam daun, dan konsentrasi O2 

yang dilepas dari fotosintesis mulai naik. 

Pada ketersediaan air 10% kadar klorofil paling rendah (Tabel 1)   pada 50 hari setelah 

tanam  tanaman kedelai mulai layu dan akhirnya mati sehingga biosintesis klorofil menjadi 

terhenti. Pada ketersediaan air 90%  kadar klorofil lebih besar dari kapasitas lapang 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 201  

 

(ketersediaanya air 100%) hal ini berarti bahwa dalam biosintesis klorofil  ketersedian air 90% 

optimal dalam biosintesis klorofil, sedangkan dalam ketersediaan air 100%  akan menurunkan 

biosintesis klorofil.  

 
Hasil Tanaman Kedelai  
 

Hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 2, untuk parameter produksi jumlah 

polong isi/tanaman menunjukkan bahwa KL  90%, 70%, 50% dan 30% masing-masing tidak 

berbeda nyata satu sama lain. Namun, KL, 90%, 70%, 50% dan 30% masing-masing berbeda 

nyata dengan kadar air 10%. 

Tabel 2.  Rata-rata jumlah polong isi/tanaman, berat biji kering/100 biji kedelai dan  berat biji 
kering kedelai/tanaman akibat variasi kadar air   

Perlakuan 
Rata-rata jumlah 

polong isi/tanaman 

Rata-rata berat biji 
kering/100 biji 

Rata-rata berat biji 
kering/tanaman 

(gram) (gram) 

KL (100%)  37,67  a 20,71  a 42,26  ab 

90% air 
tersedia 

39,14  a 21,41  a 44,42  a 

70% air 
tersedia 

34,36  a 18,26  b 33,62  bc 

50% air 
tersedia 

34,15  a 14,73  c 28,79  cd 

30% air 
tersedia 

33,57  a 12,04  c 22,99  d 

10% air 
tersedia 

21,88  b    9,19 d    9,53  e 

  Ket: Apabila pada kolom rata-rata yang diikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata  

   
  Perbedaan nyata antara KL, 90%, 70%, 50% dan 30% dengan 10% disebabkan oleh 

sangat terbatasnya ketersediaan air di lingkungan sekitar tanaman pada kadar air 10% 

(dibawah batas toleransi kadar air kedelai). Hal tersebut menurunkan jumlah nitrit yang akan 

diubah menjadi amonium yang pada akhirnya menurunkan pula jumlah asimilat yang 

dihasilkan (Salisbury 1992). Persediaan asimilat yang sangat terbatas tersebut tidak akan 

mampu mencukupi kebutuhan pengisian polong yang bersaing dengan kebutuhan bagian 

vegetatif atau metabolisme sel lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pengisian polong pada 

kadar air 10% tidak sempurna sehingga banyak polong yang akhirnya tidak terisi/kosong. Hasil 

tersebut menimbulkan perbedaan nyata antara KL, 90%, 70%, 50% dan 30% dengan produksi 

pada kadar air 10%.  

 Parameter produksi berat biji kering/100 biji kedelai (tabel 3) menunjukkan hasil antara 

KL dan 90% tidak berbeda nyata. Namun, antara KL, 90% dengan 70%, 50%, 30%, dan 10% 

berbeda nyata. Parameter produksi berat biji kering/tanaman (Tabel 2) menunjukkan hasil 

antara KL, 90%, dan KL, 70% tidak berbeda nyata. Namun, antara KL, 90%, dan KL, 70% 

dengan 30%, dan 10% berbeda nyata.  
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Pada tingkat kekurangan air yang bertambah dari ringan menjadi sedang dalam 

penelitian ini (dari kadar air 70% ke 30%), reaksi-reaksi biokimia sel menjadi lebih dipengaruhi 

(Salisbury 1992). Biosintesis klorofil dan protein sensitif terhadap stress ringan, Diatas kondisi 

stress sedang, tingkat reduktase nitrat, metabolisme hormon pertumbuhan dan asimilasi 

karbondioksida mulai dipengaruhi (Fitter 1991). Pada kadar air 10% kedelai mengalami 

gangguan dalam fungsi fisiologisnya. Defisit air pada kadar air 10% saat fotosintesis 

berlangsung menurunkan kecepatan fotosintesis.  Hal ini sebagai akibat dari menutupnya 

stomata dan meningkatnya resistensi mesofil yang pada akhirnya memperkecil efisiensi 

fotosintesis.    Menutupnya stomata atau dengan stomata yang hanya tertutup sebagian pun, 

berakibat membatasi pemasukan CO2 sehingga konsentrasi CO2 mulai menurun di ruang 

udara dalam daun, dan konsentrasi O2 yang dilepas dari fotosintesis mulai naik. 

Tingkat CO2 yang menurun dalam daun akan mengurangi bahan ke siklus Calvin. 

Karena konsentrasi O2 melebihi konsentrasi CO2 dalam ruang udara di dalam daun, maka 

rubisko atau enzim ribulosa bisfosfat karboksilase (RuBP karboksilase) akan menambat dan 

menambahkan O2 (bukannya CO2) pada siklus Calvin. Produknya terurai dan satu molekul 

senyawa berkarbon-dua dikirim keluar dari kloroplas menuju mitokondria dan peroksisom yang 

kemudian memecah molekul tersebut menjadi CO2 tanpa menghasilkan ATP atau asimilat. 

Rangkaian proses tersebut disebut fotorespirasi. Tidak dihasilkannya ATP atau asimilat dalam 

fotorespirasi menyebabkan pertumbuhan dan produktivitas kedelai pada kadar air 10% 

terhambat atau tidak optimal. Hal tersebut mempengaruhi ketersediaan asimilat untuk 

pertumbuhan generatif kedelai sehingga produktivitasnya pun ikut dipengaruhi. Akibatnya, 

penuaan dan pemasakan polong terjadi lebih cepat sehingga biji yang terbentuk lebih kecil 

dan rata-rata nilai produksinya secara keseluruhan menjadi lebih rendah dibandingkan KL, 

90%, 70%, 50%, dan 30%. 

Tekanan akibat kekurangan air pada kondisi kadar air 10% juga dapat menurunkan lalu 

lintas air dan metabolisme dalam tubuh tanaman. Kelayuan yang berkepanjangan 

mengakibatkan kutikula kurang permeabel terhadap air. Status ini menimbulkan kelambatan 

pada kecepatan transpor ion, respirasi, aktivitas enzim dan sintesis protein serta terhambatnya 

proses translokasi.   

Pengaruh tidak langsung terhadap produksi dapat terjadi karena berkurangnya 

penyerapan hara tanah. Pada kadar air 10%, ketersediaan air didalam tanah sedikit sehingga 

menyebabkan rendahnya penyerapan unsur hara. Rendahnya penyerapan unsur hara dapat 

berarti rendah pula laju sintesis bahan kering (antara lain protein). Hal ini akan berakibat 

rendah pula hasil yang diperoleh (Jumin 1992).  Secara langsung, kondisi stres air pada kadar 

air 10% menurunkan laju translokasi fotosintat pada waktu kedelai memasuki fase pengisian 

polong. Hal ini menyebabkan polong pada kadar air 10% tidak seluruhnya terisi sempurna. 

Selain itu, biji yang terbentuk pun memiliki berat biji kering yang lebih rendah dan berbeda 
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nyata bila dibandingkan dengan kedelai pada kadar air KL, 90%, 70%, 50%, dan 30%   Hal 

tersebut membuktikan bahwa kadar air berpengaruh nyata terhadap produksi. Semakin 

rendah persentase kadar air, semakin rendah pula rata-rata produksi yang dihasilkan. 

 Indikasi ini ditunjang oleh penelitian Riwanodja et al. (2003) dimana cekaman pada 

fase generatif (umur 51-75 hari ) dapat menurunkan hasil biji 62%, demikian pula bila terjadi 

penurunan kadar lengas tanah dari 90% menjadi 50% air tersedia akan menurunkan berat biji 

per tanaman masing-masing sebesar 27% dan 45%. Kramer 1963, diacu dalam Riwanodja et 

al. (2003) menyatakan bahwa defisit air tanaman akan mempengaruhi semua proses 

metabolik dalam tanaman yang berakibat berkurangnya pertumbuhan tanaman. Di lapangan, 

cekaman kekeringan selama periode pengisian polong menurunkan hasil 55% (Soegiyatni & 

Suyamto, 2000). Riwanodja et al. (2003) melaporkan bahwa penurunan lengas tanah dari 90% 

menjadi 50% menyebabkan penurunan secara nyata tinggi tanaman saat panen berturut-turut 

15% dan 17% selama musim kemarau I dan musim kemarau II tahun 2003. Hidayat (2000) 

menjelaskan bahwa kondisi kapasitas lapang 100% lebih mendukung pada pertumbuhan 

minggu pertama sedangkan untuk pertumbuhan selanjutnya yang lebih mendukung adalah 

kondisi kapasitas lapang 80% terhadap nisbah berat daun dan kadar air relatif dari tanaman 

bawang merah. Cekaman air pada tanaman dapat terjadi karena air pada media tidak cukup 

tersedia sedangkan transpirasi tanaman terjadi berlebihan sehingga sel tanaman kekurangan 

air dan aktivitas metabolik tanaman menjadi terganggu (Hidayat 2000).    

 Nitrat yang diserap oleh tanaman direduksi oleh enzim nitrat reduktase menjadi nitrit 

yang kemudian akan direduksi lebih lanjut menjadi amonium. Amonium kemudian akan 

bergabung dengan hasil-hasil antara fotosintesis untuk membentuk asam amino atau 

persenyawaan nitrogen lain yang organik. Amonium yang dihasilkan dari reduksi nitrit 

bergabung dengan asam amino melalui biosinteis glutamin dan glutamat (Alnopri 2004). 

Melalui proses transkripsi dan translasi, asam amino ini dirangkai menjadi protein. Protein 

tersebut dapat berfungsi sebagai protein fungsional maupun protein struktural. Protein akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang akan membentuk suatu 

biomasa, biomasa akan menentukan daya hasil tanaman. 

   
Kandungan Protein Kedelai   
 

Dari Tabel 3  di atas terlihat bahwa kadar 90% dengan kapasitas lapang, 70%, 50%, 

30%, dan 10% berbeda nyata. Perlakuan 50% dan 30% tidak berbeda nyata, hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian kadar air 50% dan 30% memberikan pengaruh yang sama 

terhadap kandungan protein biji kedelai. 
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Tabel 3.  Data kadar protein  (%) biji  kedelai akibat pemberian  
variasi kadar air pada awal pengisian polong  

Variasi kadar air Kadar Protein (%) 

90% air tersedia 83.27      a 
Kapasitas lapang 75,17       b 
70% air tersedia 65.97      c 
50% air tersedia 62.17      d 
30% air tersedia 60.3       d 
10% air tersedia 54,06     e 

  Ket: Apabila pada kolom rata-rata yang diikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata  

 
 Pengaruh tidak langsung terhadap produksi dapat terjadi karena berkurangnya 

penyerapan hara tanah. Pada kadar air 10%, ketersediaan air didalam tanah sedikit sehingga 

menyebabkan rendahnya penyerapan unsur hara. Rendahnya penyerapan unsur hara dapat 

berarti rendah pula laju sintesis bahan kering (antara lain protein). Hal ini akan berakibat 

rendah pula hasil yang diperoleh. Ketersediaan air 90% dapat meningkatkan proses 

biosintesis protein dalam biji kedelai. Biosistesis protein akan meningkat sejalan dengan 

peningkatan penyerapan hara tanah. Tingginya penyerapan hara akan meningkatkan sintesis 

bahan organik diantaranya sintesis protein. 

 
SIMPULAN 

   Variasi kadar    air pada awal pengisian polong  berpengaruh terhadap kadar klorofil, 

hasil tanaman dan kandungan protein kedelai.  Guna mendapatkan hasil panen terbaik,  kadar 

air yang cukup (90% dari kapasitas lapang) perlu diperhatikan selama fase vegetatif dan 

generatif tanaman sebelum memasuki masa panen. 
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PELAKSANAAN SIDANG PARALEL  
BIDANG BOTANI DAN ZOOLOGI 

 
 

Moderator   :  Drs. Krispinus Kedati Pukan, M.Si 
Notulen  :  Arif Hidayat 
 
Pemakalah 1: Prasetyarti Utami dan Rokhmani 

Pertanyaan: 
1. Khusniyatul Muna: apakah 3 jenis parasit yang ditemukan terdapat pada setiap jenis 

ikan? Preparat rentang apa yang dibuat dan bagian apa saja? 
Jawab: tidak semua parasit ditemukan di setiap ikan. Pembuatan preparat rentang 
dimulai dari bagian luar sirip hingga anus dan diletakkan di cawan petri 

 
Pemakalah 2:  Sri Kasmiyati 
Pertanyaan: 

1. Khusniyatul Muna:apakah tujuan yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini dan 
apakah aplikasinya ke masyarakat? 
Jawab: 
Tujuannya untuk mendapatkan tanaman yang dapat sebagai agen fitoremidiasi oleh 
polusi Cr (Cr-VI) dan di sini digunakan tanaman gulma yang dijadikan agen untuk 
mengabsorpsi Cr dalam bentuk Cr-VI. 

 
Pemakalah 3: Lisdiana 
Pertanyaan: 

1. Aditya Marianti: STC apakah selama proses detoksifikasi tidak menggunakan obat 
sama sekali? 
Jawab: tidak karena proses detoksifikasi dimulai ketika pecandu sudah bersih dari 
kecanduan 

 
Pemakalah 4: Noor Aini Habibah 
Pertanyaan: 

1. Fitri Arum Sasi: Apa kaitannya hormon Paclobutrazol dengan konservasi? 
Jawab: paclobutrazol merupakan salah satu zat penghambat tumbuh yang dapat 
ditambahkan pada media untuk penyimpanan plasma nutfah dalam jangka sedang 
karena hormon ini dapat menghambat hormon giberelin sehingga tanaman dapat 
dihambat pertumbuhannya. 

 
Pemakalah 5: Elly Rudyatmi 
Pertanyaan: 

1. Jenis talas apakah yang bagus untuk dikonsumsi? 
Jawab: kecenderungan masyarakat lebih menyukai janawari dan kubis, berdasarkan 
referensi, talas direkomendasikan untuk orang yang mempunyai kadar gula darah 
tinggi. Sebab talas mempunyai kandungan gula rendah. 

 
Pemakalah 6: Wulan Christijanti 
Pertanyaan: 

1. Apakah ada efek samping yang diakibatkan oleh L-dopa dan alkaloid selain pada 
folikel puyuh? 
L-dopa dapat menghambat kerusakan syaraf dan mengatur kadar gula darah 

 
Pemakalah 7: Lina Herlina 
Pertanyaan: 

1. Sri Kasmiyati: apakah varietas burangrang termasuk dalam kedelai yang sensitif dari 
kekeringan, dan berapa kadar air yang optimal untuk pertumbuhan kedelai? 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 207  

 

Jawab: burangrang termasuk kedelai yang resisten terhadap kekeringan, tetapi 
perlakuan kekeringan dimulai waktu pemasakan polong, tidak dari awal penanaman. 
Sedangkan untuk kadar air yang optimal dapat dikatakan pada kapasitas lapang 
90%. 
 

2. Khusniyatul Muna: ketika penanaman apakah akar yang keluar dari polybag tidak 
mempengaruhi hasil? 
Jawab: tidak, karena pada penanaman ini sudah diukur dengan 10 kg tanah untuk 1 
pohon, sehingga akar tidak akan keluar dari polybag. 
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IMPLEMENTASI LESSON STUDY  UNTUK MENINGKATKAN 
KUALITAS PROSES PERKULIAHAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 2 

 
Setyo Eko Atmojo 

FKIP Universitas PGRI Yogyakarta 
e-mail: SetyoAtmojo@yahoo.co.id  

 

ABSTRAK 
 

Proses perkuliahan Ilmu Pengetahuan Alam 2 selama ini dilaksanakan dengan metode direct 
instruction, dengan metode tersebut mahasiswa cenderung berpikir pasif, karena hanya mengamati dan 
memperhatikan dosen. Keadaan ini tentu tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dengan 
perkembangan zaman diperlukan penerapan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Perlu 
alternatif untuk meningkatkan kualitas perkuliahan. Salah satu model yang tepat adalah Lesson Study. 
Lesson study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran 
secara kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas yang saling membantu 
dalam belajar untuk membangun komunitas belajar. Berdasarkan hasil pengamatan sebelum tindakan 
diberikan proses pembelajaran di kelas, mahasiswa masih ada yang kurang termotivasi, kurang 
perhatian, kurang antusias, tidak aktif, dan tidak bersemangat. Setelah tindakan mahasiswa menjadi 
lebih bersemangat, antusias, aktif dan tidak terlambat masuk kelas. Lesson study dapat melatih 
kemandirian dan cara berpikir aktif mahasiswa dalam belajar, kelompok dosen dapat saling berinteraksi 
dan sharing tentang pembelajaran sehingga dapat merancang pembelajaran lebih baik. Rata rata nilai 
mahasiswa sebelum pembelajaran dengan lesson study 67,35 meningkat menjadi 71,75 pada siklus I, 
78,35 pada siklus II, 86,25 pada siklus III, dan menjadi 87,70 pada siklus IV. 

 
Kata kunci: IPA, lesson study, proses perkuliahan.  
 

ABSTRACT 

 
The lecture Natural Sciences 2 has been carried out by the method of direct instruction, the 

students tend to think that method is passive, because only observe and pay attention to the lecturer. 
This situation would not be allowed to continue with the times required for the application of creative and 
innovative learning. Need an alternative to improve the quality of the lectures. One model right is Lesson 
Study. Lesson study is a model educator professional development through collaborative learning 
assessment and sustainable, based on the principles of collegiality that help each other in learning to 
build a learning community. Based on the observation before action given the learning process in the 
classroom, there are students who are less motivated, less attention, less enthusiastic, off, and not 
excited. Once students become more excited action, enthusiastic, active and not late for class, lesson 
study can train their independence and active thinking students in learning, the faculty can interact and 
share about learning so that they can design a better learning. Average grade students before learning 
lesson study increased to 71.75 67.35 cycle I, 78.35 on the second cycle, the third cycle, and 86.25 to 
87.70 on the cycle IV. 

 
Keywords: lectures process, lesson study, science. 

 

PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam 2 pada program studi PGSD 

Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) selama ini dilaksanakan dengan metode direct instruction 

oleh dosen pengampu. Dengan metode tersebut mahasiswa cenderung berpikir pasif, karena 

hanya mengamati dan memperhatikan dosen pengampu, kemudian diminta menghafal materi 

yang telah disampaikan dengan sesekali diselingi tanya jawab secara klasikal. Kegiatan 

proses belajar mengajar yang seperti ini telah berjalan bertahun-tahun, di satu sisi materi lebih 

cepat tersampaikan (sesuai dengan silabus) namun di sisi lain mahasiswa menjadi pasif, 

mailto:SetyoAtmojo@yahoo.co.id
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kurang mandiri dan kemampuan untuk berpikir analisis menjadi kurang terlatih. Salah satu 

penyebab dosen pengampu lebih memilih menyampaikan materi dengan cara-cara seperti itu 

dari pada bereksperimen menggunakan metode lain yang bisa melatih kemandirian 

mahasiswa, kreativitas maupun kemampuan berpikir analisis. Faktor-faktor tersebut di 

antaranya kemampuan yang beragam mahasiswa dan banyaknya materi yang harus 

disampaikan sementara waktunya terbatas. 

Keadaan yang terjadi tentu saja tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dengan 

perkembangan zaman diperlukan penerapan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

Oleh karena itu, proses pembelajaran di kelas harus ditingkatkan kualitasnya agar 

berlangsung lebih kondusif. Dengan pembelajaran yang lebih kondusif akan membuat 

mahasiswa mampu menunjukkan kreativitasnya serta mampu menggunakan kemampuan 

kognisinya untuk berpikir dalam tingkat tinggi. Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang 

kondusif diperlukan dukungan dosen yang profesional. Profesionalisme dosen dapat terlihat 

dalam kompetensi profesional dan kompetensi pedagogis seperti pengetahuan tentang 

strategi, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran yang mutakhir, perencanaan 

pembelajaran yang inovatif dan mampu memberdayakan seluruh potensi mahasiswa, 

kemampuan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi, serta kemampuan 

pengelolaan pembelajaran yang baik di dalam kelas. Kompetensi tersebut perlu dikuasai oleh 

seluruh dosen, tidak terkecuali dosen FKIP  UPY. 

Proses perkuliahan yang kurng kondusif akan mengakibatkan hasil perkuliahan yang 

diperoleh kurang optimal. Sebagian besar dosen bekerja sendiri dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan perkuliahan sehingga kekurangan yang terjadi tidak dapat diketahui. Oleh 

karena itu, perlu ada alternatif untuk meningkatkan kualitas perkuliahan di FKIP UPY. Salah 

satu model yang tepat untuk digunakan adalah Lesson Study. Lesson study adalah 

merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara 

kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas yang saling membantu 

dalam belajar untuk membangun komunitas belajar.  

Dalam lesson study setiap kegiatan pembelajaran akan selalu terdiri dari perencanaan 

(plan), implementasi (do), observasi, dan refleksi (see). Dengan pelaksanaan kegiatan Lesson 

Study pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam 2 diharapkan mampu mendorong terciptanya 

suasana pembelajaran yang lebih kondusif, sehingga akan meningkatkan kemampuan belajar 

mahasiswa serta membantu mahasiswa agar dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya 

dan menggunakan daya berpikir analisisnya dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa prodi PGSD UPY semester genap angkatan 

tahun 2010. Peserta mata kuliah IPA 2, dengan jumlah mahasiswa 40 mahasiswa pada kelas 
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A1. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan (action research). Penelitian 

tindakan adalah perbaikan atau peningkatan mutu, baik secara mikro maupun makro 

(Hardjodipuro 1997). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dengan 

memberikan tindakan alternatif yaitu dengan model lesson study.  

Penelitian ini menggunakan model desain yang dikembangkan oleh (Kemmis & Mc 

Taggart 1988) dengan langkah-langkah meliputi: persiapan, rencana tindakan, dan 

implementasi tindakan. Pada tahap implementasi  tindakan dilakukan secara bersiklus.  Siklus 

I meliputi: perencanaan (plan);  implementasi pembelajaran (do); observasi serta refleksi 

(see).  Tindakan siklus II merupakan refleksi dari perlakuan tindakan yang telah dilakukan 

pada siklus I yang memungkinkan adanya perbaikan. Pada siklus II ini, model dikembangkan 

berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada siklus I. Hasil tindakan dilakukan pemantauan 

dan kemudian dievaluasi secara kualitatif. Selanjutnya melakukan refleksi dan perencanaan 

perbaikan. Demikian pula pada siklus III dan siklus IV. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberhasilan dari pelaksanaan lesson study dapat dilihat dari keberhasilan proses 

pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan lesson study mahasiswa dapat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dengan mengaktualisasikan diri sesuai pengetahuan yang mereka 

miliki melalui presentasi, diskusi dan tanya jawab. Walaupun ada beberapa mahasiswa yang 

merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Namun demikian dari hasil pengamatan 

menunjukkan adanya perubahan yang positif pada saat mahasiswa mengikuti pembelajaran 

dengan lesson study. 

Pelaksanaan tindakan pada setiap siklus menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi yaitu presentasi, diskusi, tanya jawab dan praktikum sederhana. Mahasiswa 

mencari materi sesuai arahan dari dosen pengajar yang isinya berupa materi tentang topik 

tertentu dan praktikum sederhana. Setelah mahasiswa memperoleh materi sesuai yang 

ditugaskan dosen selanjutnya kelompok mahasiswa tersebut akan mempresentasikannya 

dikelas. Dengan mencari materi perkuliahan dan praktikum sederhana akan dapat melatih 

kemandirian belajar mahasiswa. Setelah masing-masing kelompok menerima materi dari 

kelompok yang presentasi berupa hand out powerpoint, kemudian mahasiswa membaca dan 

mempelajari uraian materi tersebut dengan cermat. Selanjutnya kelompok yang bertugas 

untuk presentasi akan mempresentasikan materi disertai dengan percobaan sederhana. 

Setelah selesai kegiatan presentasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antar 

kelompok. 

Apabila ada kesulitan kesulitan dari kelompok yang presentasi dalam menjawab 

pertanyaan, maka dosen pengampu akan membantu menjelaskan konsep yang belum 

dipahami tersebut. Demikian seterusnya sehingga mahasiswa memiliki pemahaman 
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pengetahuan yang baik terhadap materi yang diajarkan pada pertemuan tersebut.  Pada tahap 

Plan dosen model menyampaikan RPP dan LKM yang telah disusun, kemudian tiga dosen lain 

memberikan masukan. RPP merupakan alur pelaksanaan proses pembelajaran sehingga 

sangat perlu dibuat agar pelaksanaannya berjalan lancar. LKM dibuat sebagai petunjuk bagi 

mahasiswa dalam melaksanakan diskusi sehingga mahasiswa memahami materi perkuliahan. 

LKM dibuat berupa pertanyaan terbuka sehingga lebih bermakna. Surachman (2001) 

menyatakan bahwa Lembar Kegiatan Mahasiswa yang bersifat terbuka (unstructured, 

unguided, free inquiry, free discovery) memberi makna adanya pemberian peluang besar bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan kreatifitas dan daya nalarnya.  

Siklus I dilaksanakan pada pertemuan III semester genap 2011/2012 dengan materi 

perkuliahan Gerak Lurus. Dengan materi yang banyak dan pemahaman konsep yang harus 

dicapai oleh mahasiswa dalam waktu 3 SKS, maka pembelajaran harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga tetap bisa efektif. Model pembelajaran yang digunakan pada siklus I adalah 

kooperatif dengan metode presentasi, diskusi keompok, tanya jawab dan praktikum. 

Perkuliahan dimulai dengan salah satu kelompok mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi 

mereka tentang materi gerak lurus kemudian di berikan tanggapan dari kelompok lain, dosen 

memberiakan tambahan, klarifikasi dari apa yang telah diampaikan mahasiswa, kemudian 

bersama sama mahasiswa selanjutnya membuat kesimpulan dari proses pembelajaran pada 

pertemuan tersebut. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 

(RPP siklus I).   

Pada tahap do dosen model mengajar dengan menggunakan RPP yang telah 

didiskusikan pada tahap plan dan di amati oleh tiga orang observer. Tahap See diawali oleh 

dosen model yang menyampaikan kesan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan 

diikuti para observer untuk mengemukakan hasil observasi dari kegiatan perkuliahan yang 

baru saja dilaksanakan. Hasil dari tahap see pada siklus 1 akan digunakan untuk perbaikan 

pada tahap plan dan do pada siklus II. Seperti itu pula pada siklus III dan siklus IV.  

 
Tabel 1. Contoh hasil observasi pada tahap do 

Oberver 1 Observer 2 Observer 3 

1. Mahasiswa mulai 
berkonsentrasi setelah ada 
pertanyaaan berupa kuis 
dari dosen pengajar. 

2. Mahasiswa no presensi 9 
sangat berkonsentrasi 
dalam mengikuti 
pembahsan kuis. 

3. Sebagaian besar 
mahasiswa telah mengikuti 
topic pembelajaran dengan 
seksama. 

4. Mahasiswa no 9 sangat 
bersemangat dalam 

1. Mahasiswa mulai 
konsentrasi lima menit 
setelah kegiatan 
pembelajaran. 

2. Pada saat pergantian sesi 
presentasi mahasiswa 
kehilangan konsentrasi dan 
berbicara sendiri dengan 
teman. 

3. Pada saat mengerjakan 
soal latihan yang diberikan 
oleh dosen mahasiswa juga 
kurang berkonsentrasi 
dalam mengerjakannya. 

1. Mahasiswa mulai 
berkonsentrasi sejak awal 
pembelajaran. 

2. Mahasiswa mulai berhenti 
berkonsentrasi pada menit 
ke 135 karena merasa 
kejenuhan dalam mengikuti 
pembelajaran (no 32). 

3. Beberapa mahasiswa  tidak 
dapat mengikuti kegiatan 
pembelajaran yaitu 
(2,32,12,35) 

4. Ada mahasiswa yang 
sangat bersemangat dalam 
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berdiskusi dan sering 
mengemukakan 
pendapatnya. 

5. Beberapa mahasiswa tidak 
bisa belajar dengan baik 
karena kemampuannya 
terbatas dan motivasi 
mengikuti pembelajaran 
juga rendah. 

4. Semua mahasiswa telah 
belajar tentang materi pada 
hari ini, akan tetapi karena 
ada perbedaan 
kemampuan dalam 
meangkap meateri ada 
beberapa mahasiswa yang 
perlu untuk belajar lebih 
lama untuk dapat 
menguasai materi yang 
disampaikan 

berdiskusi dan sering 
mengemukakan 
pendapatnya yaitu no 9. 

5. Ada mahasiswa yang tidak 
bisa belajar dengan baik 
karena kemampuannya 
terbatas dan motivasi 
mengikuti pembelajaran 
juga rendah. 

 

 

Salah satu hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampun belajar 

mahasiswa. Hal tersebut dapat diatasi dengan pelaksanaan test general bagi semua 

mahasiswa. Soal mengenai IPA dan sebagian diambilkan dari soal  SMA yang berkaitan 

dengan materi yang akan di pelajari. Kelompok dibuat dengan komposisi jenis kelamin (putra-

putri) dan tingkat pemahaman awal yang beragam. Mahasiswa yang nilai test general agak 

kurang dijadikan koordinator kelompok (Pelita 2009) mengemukakan bahwa alasan kegiatan 

kelompok yaitu bagi mahasiswa yang lambat dapat belajar lebih baik dengan bantuan 

mahasiswa yang cepat menangkap pelajaran, mahasiswa yang cepat menangkap pelajaran 

dapat memperdalam pemahaman dengan memberi penjelasan atas subyek pada mahasiswa 

yang lambat, bagi seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

mendengarkan dan memanfaatkan pemikiran dan gagasan mahasiswa lain serta dapat 

membangun hubungan yang lebih baik satu sama lain.  

Pembentukan kelompok yang baik adalah 3 atau 4 orang perkelompok, mencampur 

mahasiswa putra dan putri dengan duduk bersebrangan. Untuk mengatasi mahasiswa yang 

kurang termotivasi dan kurang aktif dilakukan Inovasi dalam tahap pelaksanaan (do) mengikuti 

perencanaan pembelajaran untuk masing-masing dengan berbagai variasi metode 

pembelajaran. Siklus I dan III menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif, diskusi, 

presentasi dan tanya jawab. Siklus II dan IV  metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah 

diskusi dan tanya jawab. Variasi metode pembelajaran bertujuan agar kualitas perkuliahan 

meningkat. Mulyasa (1996) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi 

proses dan segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila seluruhnya atau setidaknya 75% peserta didik (mahasiswa) terlibat secara aktif.  

Keterlibatan ini baik secara fisik, mental maupun sosial dalam pembelajaran. Selain itu 

juga menunjukkan kegiatan belajar yang tinggi, semangat yang besar, dan rasa percaya pada 

diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri mahasiswa seluruhnya atau setidak-

tidaknya 75%. Metode yang digunakan tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan 

kelemahan. Sehingga dengan adanya variasi metode maka keunggulan metode yang satu 

dapat menutupi kelemahan metode yang lain. Metode ceramah masih digunakan sebagai cara 
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untuk memotivasi dosen kepada mahasiswa, menyimpulkan konsep-konsep penting yang 

dipelajari sehingga memungkinkan mahasiswa melihat lebih jelas hubungan antara materi 

satu dengan yang lain. 

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dikatakan bahwa sebelum tindakan diberikan 

proses pembelajaran di kelas, mahasiswa masih ada yang kurang termotivasi, masih ada 

yang kurang perhatian, kurang antusias terhadap pembelajaran, masih ada yang kurang aktif, 

dan kurang bersemangat. Namun, setelah ada tindakan mahasiswa menjadi lebih 

bersemangat, tidak terlambat masuk kelas, lesson study dapat melatih kemandirian dan cara 

berpikir aktif mahasiswa dalam belajar, kelompok dosen dapat saling berinteraksi dan sharing 

tentang pembelajaran sehingga dapat merancang pembelajaran lebih baik. Dari evaluasi 

pembelajaran terlihat adanya peningkatan nilai mahasiswa, hal tersebut dapat dilihat pada 

perbedaan nilai mahasiswa pada mata kuliah Ilmu Penegtahuan Alam 2 sebelum dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan lesson study. Dimana rata-rata nilai mahasiswa sebelum 

pembelajaran dengan lesson study adalah 67,35 meningkat menjadi 71,75 pada siklus I, 78,35 

pada siklus II, 86,25 pada siklus III, dan menjadi 87,7 pada siklus IV. Dari hasil penelitian ini 

dapat diketahui bahwa, penerapan lesson study dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam 2 pada Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta.  

 
SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran IPA 2 meningkat.  Muncul kemandirian mahasiswa dimana mahasiswa selalu 

bertanggung jawab atas kelompoknya untuk menampilkan materi yang terbaik, dan saling 

membantu apabila ada kesulitan.  Muncul semangat dan motivasi pada saat pembelajaran 

sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

Ada peningkatan hasil belajar yang terlihat dari meningkatnya nilai mahasiswa. 
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ABSTRAK 
 

Secara hakiki apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Biologi adalah penanaman nilai, sikap 
dan ketrampilan inkuiri, tidak melulu penguasaan konsep atau fakta. Guru Biologi mengemban misi 
pendidikan karakter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan  sejauh mana guru Sekolah 
Dasar menerapkan penanaman karakter melalui pendekatan pembelajaran IPA yang dipilih yaitu 
PAKEM.  Desain penelitian adalah penelitian non-eksperimental (survei). Populasi adalah semua guru 
Sekolah Dasar yang mengajar  IPA berpendekatan PAKEM di sekolah binaan MBE-USAID Jawa 
Tengah (400).  Teknik sampling  adalah random sampling  pada beberapa sekolah di  6 kabupaten yang 
menerapkan Pembelajaran IPA yang  Aktif, Kreatif, Effektif dan Menyenangkan  (PAKEM) dan  diyakini 
sebagai model terbaik penanaman karakter.Data tentang implementasi PAKEM dikumpulkan melalui 
angket pada 197 guru dan 935 siswa.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  umumnya guru (60%) 
kembali ke paradigma lama, tidak menerapkan PAKEM, hanya kurang 40% guru menerapkan PAKEM. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru umumnya menemukan kesulitan untuk menanaman karakter 
pada anak. Guru masih melalaikan peran dan potensi penting PAKEM bagi penanaman karakter.  
 
Kata Kunci:  PAKEM, pembelajaran aktif dalam IPA, pendidikan karakter. 
  

ABSTRACT 
 

What is fundamentally achieved by biology teaching is not only basic facts and concepts but 
also  attitudes, values,  and inquiry skills. Biology teachers are responsible for character education. They  
must expand this view of  mission. This non-experimental research aimed to investigate the extend to 
which biology teachers inculcated values or characters to students through which they are involved in 
the implementation of active learning paradigm for biology, as translated into teachers’ practice of active, 
creative, effective and joyful learning in Science (PAKEM). Questionnaires were administered to collect 
data  from 187 primary school teachers and 935 students in Central Java, by which PAKEM was 
introduced and believed as the best teaching models to  inculcate characters.  The findings showed that  
only small number of teachers (less than 40%)  implemented  PAKEM after their returning home from in-
service training. It indicated that majority of biology teachers found it difficult to teach  particular 
attitudes, values and inquiry skills. Teachers were also generally ignorant of the huge potential of 
PAKEM for character development that accompanies a reliable science teaching. 
 
Keywords:  active learning, character education, PAKEM. 

 

PENDAHULUAN 
 

 Secara hakiki tujuan pendidikan IPA (biologi) adalah penanaman nilai, sikap dan 

ketrampilan inkuiri, tidak melulu penguasaan konsep atau fakta. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

termasuk di dalamnya biologi,  adalah  proses inkuiri tentang alam secara sistematis. IPA 

bukan hanya diartikan sebagai  sekumpulan fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Falk 1980; Coleman 1989; Martin 2003; 

Permendiknas No 22 2006). Pendidikan IPA merupakan  peluang bagi siswa untuk 

mempelajari  alam, diri sendiri, dan prospek penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya, PermenDiknas ini menegaskan bahwa proses pembembelajaran IPA 

mailto:andreaspriyono@yahoo.com
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menekankan pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  

dan belajar  melalui berbuat (learning by doing)  untuk membantu siswa memperoleh 

pemahaman mendalam tentang alam, menanamkan nilai-nilai dan sikap ilmiah, serta 

mengembangkan ketrampilan motorik. Penanaman karakter tampak jelas  terintegrasikan 

dalam pendidikan IPA  tersebut. IPA sebagai proses inkuiri merupakan sarana pendidikan 

nilai, sikap, dan karakter. Apakah guru pada pembelajaran IPA senantiasa  mengelola 

pembelajaran IPA  melalui inkuiri  dan menciptakan proses belajar IPA  melalui berbuat 

(learning by doing)  untuk membantu siswa memamahi alam dan penanaman sikap ilmiah dan 

nilai-nilai. 

Di setiap masyarakat, pendidikan karakter merupakan prioritas. Sekalipun Barat 

menekankan individualisasi,  masyarakat  Timur (termasuk Indonesia, Jepang, dan India) 

mengedepankan aspek sosial, pendidikan karakter menempati perhatian serius (Marshall 

2001; Shea 2003; Gray 2010).  Sementara itu,  sudah lama diakui, bahwa  pendidikan karakter  

adalah setua dengan pendidikan itu sendiri.  Johann Friedrich Herbart, seorang ahli filsafat 

bangsa Jerman, yang tulisannya  sangat berpengaruh pada perkembangan pendidikan 

Amerika  abad 20-an  menegaskan bahwa hakikat setiap pendidikan  adalah penanaman 

karakter.  Herbart menegaskan hubungan antara strategi pembelajaran yang dipilih dengan 

pembentukan karakter. Karakter itu dimulai dengan rasa senang. Rasa senang sendiri mudah 

terbangkitkan jika siswa mengalami kemudahan untuk kontak langsung dengan alam, dan 

berinteraksi sosial (Bybee 2006).  Pendidikan IPA mengemban tugas penanaman karakter  

bagi anak, dan penanaman karakter pada anak dimulai dari rasa senang.  Untuk itulah, model 

pembelajaran IPA, menurut Herbart, seharusnya  adalah model pembelajaran aktif  yang  

mengaitkan dengan pengetahuan awal siswa, menciptakan kesempatan untuk mengalami 

(doing science), dan mendorong siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya (Bransford 

et al. 2004; Bybee 2006).  Selanjutnya, Biological Science Curriculum Study (BSCS), sebagai 

pusat pengembangan kurikulum IPA di Amerika Serikat, sebagai respon ketinggalan teknologi  

ruang angkasa dengan Rusia, pada tahun 1958 sudah mengembangkan sintaks pembelajaran 

aktif yang terkenal dengan sintaks 5E (engagement, exploration, elaboration, explanation, dan 

evaluation). Permendiknas  No 41 tahun 2007 memberi panduan pembelajaran yang 

mengaktifkan dengan sintaks kegiatan pembelajaran Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

(EEK).  Komalasari  (2012)  dalam artikel  The Effect of Contextual Learning in Civic Education 

on Students’ Character Development menegaskan bahwa model-model pembelajaran 

kontekstual (problem-based learning, project-based learning, service-based learning)  

berpontensi untuk penanaman karakter pada siswa.  Dengan kata lain,  ada hubungan antara 

model pembelajaran yang dipilih guru dengan potensi penanaman karakter pada siswa. 

Adagium yang menegaskan bahwa kualitas keterlibatan siswa pada tugas yang dikerjakan 
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Gambar 1. Karya Siswa dalam PAKEM IPA 

 
 

Gambar 2. Karya Poster Siswa dalam 
PAKEM IPA 

 

berpengaruh pada pengembangan  pikiran, mental dan bahkan cara hidup didukung oleh 

beberapa penulis, peneliti dan pendidik biolgi. IPA sendiri, melalui pembelajaran yang 

menekan inkuiri, berpontensi  pada pengembangan pengetahuan, sikap (nilai-nilai) dan 

ketrampilan inkuiri pada siswa (Falk 1980; Martin 2000;  Jensen & Waarlo 2010;  Gentry 

2012). 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, selama satu dekade terakhir 

Pemerintah bekerjasama dengan beberapa lembaga donor melatih guru menerapkan 

paradigma pembelajaran aktif.  Sudah banyak tulisan yang menekankan bahwa paradigma 

pembelajaran aktif  menjanjikan perubahan mutu belajar siswa  (Galbreath 1999; Senge 2000; 

Tilaar 2000;  Cheong 2002; Sears 2002).  Beberapa lembaga donor internasional juga telah 

membantu pemerintah dalam implementasi pembelajaran aktif  yang diterjemahkan kedalam 

praktik pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan (PAKEM), seperti: 

UNESCO/UNICEF, MBE-USAID, dan AusAID, selama kurun waktu 1 dekade terakhir (2000–

2011).  Pemerintah sendiri melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, menegaskan 

pentingnya standar proses pembelajaran yang mengaktifkan (PP  No. 19, 2005,  Ayat 1-3).  

Perubahan paradigma pendidikan juga  ditegaskan oleh beberapa  pemerhati pendidikan  

yang menenakan pentingnya pendidikan berpusat pada siswa dan mengaktifkan siswa (Trilling 

1999; Sindhunata 2000; Frangeheim 2005, Maliki 2006;  Khasali 2011). Perubahan cara 

pandang ini menegaskan bahwa praktik pendidikan selama ini  perlu berfokus pada keaktifan 

siswa. 

MBE-USAID (2006) melaporkan  PAKEM telah menciptakan suasana kelas yang aktif 

(bertanya, reflektif, dan mencipta), kreatif (produk belajar yang dipajangkan, seperti contoh 

pada Gambar 1 dan 2), dan semangat kooperatif (merajut kerja kelompok), yang terkait 

dengan penanaman karakter pada siswa. 
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Kerja kelompok sendiri menciptakan kesempatan bagi anak untuk saling tegang rasa 

berbasis keadilan dan merupakan wahana pemahaman multikultur. Hakikat pendidikan 

multikultur sendiri menjembatani perbedaan kelas sosial, disabilitas, ras, gender, bahkan 

agama (Yaqin 2005). Melalui pembiasaan kerja kelompok,  penanaman karakter tentang 

keragaman  (multikultur) terbuka lebar. Dalam PAKEM juga dibiasakan siswa menulis jurnal 

reflektif yang menggambarkan proses berpikir reflektif siswa tentang  apa yang dipelajari.  

Kebiasaan penulisan jurnal belajar sebenarnya adalah kesempatan mendidik siswa untuk 

bersikap jujur dan terbuka  (Thorpe 2004).  Jujur dan terbuka adalah  pilar karakter yang 

ditanamkan pada siswa. 

Harapan terhadap mutu pembelajaran di kelas saat itu sangat besar. Implementasi 

paradigma pembelajaran aktif melalui pelatihan guru dalam jabatan (in-service teacher 

training)  juga  sangat didukung oleh Pemerintah dan lembaga donor.  Sekalipun demikian,  

pesimisme terhadap dampak pelatihan guru terhadap mutu pembelajaran di kelas juga kuat, 

sebagaimana diungkap oleh  Suparlan (2006)  dan Lie (2010) yang menegaskan bahwa masih 

sedikit bukti  tentang pengaruh pelatihan guru terhadap mutu pembelajaran di sekolah. Jika 

guru IPA tidak menerapkan PAKEM, bisa dipastikan bahwa penanaman karakter melalui 

pembelajaran IPA juga lemah. Jika guru tetap menerapkan paradigma lama (teaching is 

telling) masalah pembelajaran seperti: hasil belajar yang bersifat hafalan, motivasi belajar 

rendah dan kepasifan di kelas (Suparlan 2006; Lie 2010). Sebaliknya, praktik pembelajaran 

PAKEM telah menunjukkan keunggulan, seperti: munculnya rasa senang belajar, kreativitas, 

dan efektivitas pembelajaran. 

Tujuan penelitian adalah untuk  mengidentifikasi  tingkat implementasi penerapan 

pendekatan PAKEM dalam IPA pada sekolah-sekolah binaan, dan menganalisis secara  

empiris dampak ikutan (nuturent effect) yang berupa penanaman karakter.  Hipotesis yang 

dikembangkan adalah jika guru menerapkan pembelajaran IPA sebagai proses inkuiri, secara 

tidak langsung akan terdapat beberapa sikap dan nilai-nilai pendidikan yang bisa terungkap. 

Sebaliknya, jika proses pembelajaran IPA sebagai proses inkuiri tidak berlangsung secara 

optimal, secara tidak langsung proses penananaman sikap ilmiah dan nilai-nilai lain sulit 

terjadi.   

 
METODE PENELITIAN 

 
Jenis penelitian digolongkan sebagai penelitian non-eksperimental dan  konfirmatoris 

(Winarsunu 2006).  Menurut Singarimbun (2006) penelitian ini dapat juga digolongkan  

sebagai penelitian survei, karena penelitian mengambil sampel dari suatu populasi  dengan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data.  Populasi adalah semua guru (468 orang) yang telah 

mendapat binaan MBE-USAID, berupa pelatihan  guru dalam jabatan (in-service training)  

selama 4 tahun (2003-2007)  tentang penerapan PAKEM, dan  yang mengajar di kelas III, IV, 
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V, dan  VI  di SD/MI  binaan MBE-USAID di Jawa Tengah, dari kabupaten Pati, Semarang, 

Kota Magelang, Purworejo, Sukoharjo, Kebumen, Purbalingga dan Banyumas, pada semester 

genap 2009-2010.  

Pengambilan sampel dilakukan secara probability sampling karena populasi 

terindentifikasi dengan jelas, yaitu  468 orang guru SD/MI yang aktif mengajar di SD/MI binaan 

MBE-USAID. Jumlah sampel 187 orang guru dan 935 siswa   yang berasal  dari SD/MI binaan 

langsung MBE-USAID  di kabupaten Pati, Purbalingga dan Banyumas, dihitung dengan rumus 

sampling Kountur (2006) serta Sanjaya & Heriyanto (2006): N = 468,  Z = 1,97 (tingkat 

kepercayaan 95%), δ (standar deviasi) = 6, dan kesalahan estimasi (error of estimate)  

ditetapkan tidak lebih  1, maka jumlah sampel yang disarankan hanya adalah 107 orang.   

Esensi program pelatihan guru adalah keberlanjutan (sustainability), yaitu sejauh mana 

para guru tetap menerapkan hasil-hasil pelatihan sejak pelatihan terakhir. Oleh sebab itu, 

penelitian ini dilakukan dalam konteks sustainabilitas pelatihan yakni keterlaksanaan 

penerapan PAKEM  beberapa tahun sesudah  pelatihan PAKEM  terakhir  diberikan (kurang 

lebih 2,5 tahun sesudahnya). Penelitian dilakukan pada sejumlah guru SD/MI yang telah 

menerima program pelatihan pembelajaran PAKEM oleh Program Pengembangan Pendidikan 

Dasar  MBE-USAID (2003-2007). Setelah terlibat dalam pelatihan PAKEM tersebut dan 

menerapkannya selama 2,5 tahun di masing-masing kelas/sekolahnya, guru menjadi  

responden (informan) utama, disamping juga siswa tentang keterlaksanaan PAKEM IPA-

Biologi di masing-masing kelas/sekolahnya.   

Implementasi  PAKEM IPA diukur dengan kuesioner yang menanyakan tentang fakta 

(fenomena nyata) keterlaksanaan PAKEM IPA,  terdiri  dari:  

1. Dua puluh pertanyaan  ketrampilan generik guru, seperti: (1) bagaimana tempat duduk 

siswa dikelola, (2) bagaimana pertanyaan kepada siswa disampaikan, (3) bagaimana 

siswa menerima umpan balik, (4) sumber belajar apa saja yang dimanfaatkan, dan (5) 

bagaimana menciptakan atmosfir kelas yang  kondusif;   

2. Enam puluh pertanyaan  tentang strategi penerapan PAKEM IPA-Biologi pada materi IPA 

(Biologi) kelas III, IV, V dan VI dipakai, yang digolongkan kedalam 5 pertanyaan besar, 

seperti: (1) dimana proses belajar-mengajar dikelola saat itu, (2) bagaimana metode 

pembelajaran dipilih, (3) bagaimana penilaian dilakukan, (4)  sumber belajar  apa saja 

yang dipakai, dan (5) produk apa yang dihasilkan dan dipajangkan;   

3. Tiga belas pernyataan aspek afektif  siswa,  yang  mengukur tentang: (1) rasa senang 

belajar dalam IPA, (2) kesadaran kebersihan setelah kegiatan IPA, (3) semangat 

kerjasama dalam belajar, dan (4)  kemauan berkomunikasi di kelas.  

 
Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif, dengan crosstab  SPSS 16. Skor  

implementasi PAKEM merupakan gabungan (total) dari nilai ketrampilan generik guru dalam 
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mendorong PAKEM, nilai penerapan PAKEM IPA-Biologi, dan nilai pengukuran aspek senang 

dalam PAKEM. Selanjutnya, subyek (responden) menjawab kuesioner implementasi PAKEM  

digolongkan dalam  lima kategori, yaitui: kurang sekali, kurang, cukup baik, baik dan sangat 

baik.  Pada akhir tahun proyek 2007, MBE-USAID melakukan penggolongan  sekolah menjadi 

sekolah sangat baik (sangat disarankan dikunjungi), sekolah maju (disarankan untuk 

dikunjungi) dan sekolah yang belum berkembang.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Implementasi PAKEM dalam IPA 
 

Analisis tabulasi silang (crosstabulation) menyajikan data tingkat implementasi PAKEM 

pada  sekolah-sekolah binaan MBE-USAID.  Analisis dilakukan dua kali. Analisis pertama 

dilakukan untuk mendeskripsikan  tingkat implementasi PAKEM  secara keseluruhan. Analisis 

awal ini  mengidentifikasi berapa jumlah (prosentase) guru  yang memiliki tingkat implementasi 

PAKEM dengan kategori: sangat baik, baik, cukup, kurang, dan  sangat kurang, secara 

keseluruhan. Penggolongan subyek yang dikenakan instrumen implementasi  PAKEM  

didasarkan pada model kategorisasi distribusi normal. Analisis kedua dilakukan untuk melihat 

perbandingan antara tingkat implementasi PAKEM  pada sekolah yang dikategorikan sebagai 

sangat maju, maju dan belum berkembang, menurut hasil monitoring terakhir oleh MBE-

USAID (2006). 

 

 
 
Gambar  1.  Implementasi PAKEM  dan persentase subjek/guru 

(Sumber hasil tabulasi silang/Crosstab Semua, Lampiran 535). 
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Gambar 1  menunjukkan jumlah guru dengan variasi kualitas  implementasi PAKEM,  

mulai dari kualitas  baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali, secara lebih visual.  

Gambar ini menegaskan bahwa  jumlah guru dengan kualitas PAKEM yang cukup baik, 

jumlahnya  tidak lebih dari setengah (50%) dari total guru (187). Dengan kata lain, umumnya 

kualitas  implementasi PAKEM yang dilakukan oleh para guru di sekolah-sekolah binaan  

cenderung kurang memuaskan. Jumlah guru yang menerapkan PAKEM IPA  dengan baik 

cenderung sedikit,  suatu jumlah yang sebenarnya tidak diharapkan, mengingat  guru telah 

mendapatkan pembinaan secara serius. 

Untuk melihat perbadingan antara kategori tingkat implementasi PAKEM dengan 

kategori sekolah versi MBE-USAID 2007, disajikan tabulasi silang selanjutnya, sebagaimana 

terlihat pada Tabel 1. Ada beberapa teori  yang dapat menjelaskan fenomena ini, mengapa 

guru cenderung kembali kepada pola pengajaran konvensional, tidak menerapkan 

pembelajaran aktif (PAKEM).  Untuk menjelaskan  fenomena perilaku manusia ini, sebuah 

teori  tentang  perubahan perilaku yang  dikenal dengan teori perilaku beralasan (Theory of 

Reasoned Action)  dirujuk untuk pertama kali. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1967) dan 

disempurnakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980).   

 
Tabel  1   Tingkat implementasi PAKEM IPA-Biologi  dan kategori sekolah binaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumb

er : 

Data Primer diolah 

Keterangan: *)    jumlah  guru sebagai sampel (n = 187 orang)  

       **)  % dari total jumlah sekolah, sesuai kategori 

 
Satu faktor penentu  yang berpengaruh terhadap perilaku manusia adalah  niat  

berperilaku (behavioral intention), yaitu niat seseorang untuk melakukan. Niat  berperilaku ini 

dipandang sebagai fungsi dari dua  faktor yang saling berpengaruh, yaitu: sikap seseorang 

terhadap  perilaku yang dijalankan (sikap ini didasari oleh keyakinan tentang untung rugi 

 
Kategori Sekolah 

 
 

Tingkat Implementasi PAKEM 
 

Total 
Kurang 
Sekali 

Kurang 
Baik 

Cukup 
Baik 

Baik 
Baik 

Sekali 

Sekolah Sangat 
Maju Versi MBE-
USAID 2007  
 

∑ 
sampel 
(orang) 

2 9 16 13 1 41 

(%) 4,9 22,0 39,0 31,7 2,4 100 

Sekolah Maju 
Versi MBE-
USAID 2007  
 

∑ 
sampel 
(orang) 

3 8 11 6 1 29 

(%) 10,3 27,6 37,9 20,7  3,4 100 
Sekolah Belum 
Berkembang 
Versi MBE-
USAID 2007 
 

∑ 
sampel 
(orang) 

9 23 47 23 6 117 

(%) 7,7 19,7 40,2 27,4 5,1 100 

Jumlah sampel 187       
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melakukan perilaku) dan persepsi seseorang  terhadap tekanan sosial yang ada. Selanjutnya 

melalui teori perilaku berencana (Theory of Planned Action), Ajzen (2002) menambahkan 

unsur persepsi kontrol yaitu sejauh mana seseorang memandang dirinya mampu melakukan, 

sebagai unsur yang menentukan perilaku.  Menurut teori ini, semakin positif sikap seseorang  

terhadap PAKEM dan norma subyektif dan semakin positif persepsi kontrol, akan semakin 

kuat seseorang berperilaku untuk menerapkan PAKEM. Motivasi intrinsik juga dapat 

berdampak  terhadap tingkat penerapan PAKEM selaras dengan motivasi moderen (Ryan & 

Deci 2000; Kelly 2006). Motivasi merupakan daya dorong (drive) seseorang melakukan 

sesuatu. Ryan dan Deci (2000) menegaskan daya dorong internal menggerakkan seseorang 

karena seseorang tersebut menemukan rasa senang terhadap aktivitas itu sendiri, melebihi 

dari sebuah hadiah dari  orang lain. 

  Pada kenyataaanya, menurut  Prasetyo (2010) yang meneliti tentang hubungan kausal  

antara berbagai faktor disposisi (persepsi, sikap, motivasi intrinsik, kesadaran metakognitif) 

dan latar belakang pendidikan guru  terhadap penerapan PAKEM IPA, ditemukan bahwa tidak 

lebih dari  50% (N=187) yang mempunyai faktor disposisi yang kuat untuk menerapkan 

PAKEM. Guru umumnya tidak menunjukkan persepsi (keyakinan) kuat tentang makna, 

manfaat, dan kemudahan melaksanakan PAKEM. Sikap guru terhadap implementasi PAKEM 

juga tergolong belum positif. Guru belum melihat model penerapan PAKEM yang 

mempengaruhi dirinya. Demikian juga, motivasi intrinsik guru melaksanakan PAKEM tidak 

begitu kuat. Kesadaran metakognitif sebagai pendorong motivasi intrinsik juga relatif  lemah.  

Sekalipun demikian, terdapat pengaruh simultan dan signifikan dari faktor-faktor disposisi 

tersebut, kultur sekolah dan latar belakang pendidikan, terhadap implementasi PAKEM (R2 = 

0,128), sekalipun kecil, hanya 12,8 %.   

Kedua,  mengingat  pengaruh faktor disposisi, kultur sekolah dan latar belakang 

pendidikan relatif kecil, fenomena ini dapat disimpulkan bahwa performan guru lebih banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, seperti: kebijakan kepala sekolah, hadiah, kebijakan 

pemerintah tentang ujian nasional.   Makna selanjutnya  adalah  bahwa reward  sebagai  drive  

daya dorong eksternal  berpengaruh lebih kuat daripada  pengaruh peran faktor-faktor 

disposisi (persepsi, sikap, motivasi, kesadaran metakogntif),  meskipun daya dorong eksternal, 

umumnya bersifat sementara.  

Teori motivasi kebutuhan dari Maslow juga dapat menjelaskan bawha manusia 

mempunyai hierarki kebutuhan, yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan 

kasih sayang,  kebutuhan harga diri (esteem needs), dan aktualisasi diri (Elliot 1996; Slavin 

2000). Menurut teori ini, perilaku manusia dikendalikan oleh kebutuhanya, seseorang akan 

berusaha memenuhi kebutuhan tingkat kedua bila kebutuhan tingkat pertama  terpenuhi.  

Seseorang akan memenuhi kebutuhan rasa aman, bila kebutuhan sandang, pangan, papan 

terpenuhi. Seorang guru hanya akan termotivasi melaksanakan pembelajaran dengan 
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paradigma PAKEM,  jika semua kebutuhan primer (makan, tempat, pakaian, rasa aman)  

terpenuhi. Sebaliknya, jika secara pribadi guru masih kekurangan dalam kebutuhan primer, 

susah kiranya mengharapkan guru menerapkan paradigma baru pembelajaran IPA-BIOLOGI. 

Salah satu isu sentral  mengapa guru-guru enggan menerapkan PAKEM, sekalipun guru telah 

sering dilatih, adalah faktor kebijakan sekolah yang mengedepankan Ujian Nasional (UN), 

khususnya guru-guru kelas VI.  Fenomena ini dapat diterangkan oleh teori motivasi Maslow 

tersebut, yaitu: jika rasa aman menerapkan PAKEM belum terpenuhi, susah kiranya 

mengharapkan guru melakukan aktualisasi diri dengan penerapan PAKEM. 

Wagner (2004) menegaskan bahwa kultur  sekolah merupakan akumulasi nilai-nilai 

yang dirasakan (dialami) dan berpengaruh terhadap perilaku  warga sekolah termasuk para 

guru, yaitu: nilai-nilai kolegialitas, penghargaan atas ide pribadi, kepedulian terhadap teman, 

penghargaan atas keterbukaan, kemudahan akses informasi, pengambilan keputusan 

bersama, tradisi yang menyegarkan, dan semangat memajukan sekolah. Kualitas 

pembelajaran PAKEM  dapat terkait dengan kualitas kultur sekolah sendiri. Kesimpulan ini 

sejalah dengan apa yang ditulis oleh Senge, (2000) bahwa mutu sekolah dipengaruhi oleh apa 

yang diyakini warga sekolah (state of mind) dan interaksinya dengan semua unsur warga 

sekolah. Pola interaksi warga sekolah tersebut sangat tercermin dalam kultur sekolah yang 

dirasakan.  

 
 Potensi Penanaman Karakter  melalui PAKEM 

Karakter  sering diartikan dengan berbagai pengertian. Karakter adalah  faktor-faktor 

disposisi seseorang yang relatif stabil (relatively stable disposition), yang menghargai nilai-nilai 

etik utama seperti penghargaan, tangggung jawab, jujur, keadilan dan kepedulian. CEP 

(Character Education Partnership) menerjemahkan karakter sebagai understanding, caring 

about and acting upon core ethical values (Gray 2010).  Karakter dan  ilmu pengetahuan itu 

adalah saudara kembar. Marshall (2001) menulis character without knowledge is weak, but 

knowledge without character is dangerous, a political manace to society. Itulah sebabnya,  

pengembanganan ilmu pengetahuan dan karakter sering merupakan tujuan kembar 

pendidikan. Banyak ahli pendidikan yang telah menulis tentang  integrasi aspek akademik dan 

karakter. Demikian juga beberapa teori belajar (behaviorism, humanism, constructivism, dan 

social) menekankan saling interaksi antara aspek lingkungan, emosi, dan sosial  yang 

berpangaruh pada proses belajar (Gardner 2006). 

Pembelajaran IPA  sebenarnya ditujukan agar  manusia tidak memberi dampak buruk 

terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI penekanan IPA adalah pembelajaran Salingtemas (IPA, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 

merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja 

ilmiah secara bijaksana (Permen Diknas No 22 2006). Permendiknas ini memberi payung 
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hukum terhadap implementasi PAKEM IPA-Biologi, yang menekankan kreatif dalam IPA, yaitu:  

ikut ambil bagian dalam memecahkan masalah sehari-hari, membuat  dan memajangkan 

produk-produk belajar IPA. Jika  hasil penelitian menunjukkan bahwa  hanya sebagian kecil 

guru yang membelajarkan IPA dengan PAKEM, dapat  disimpulkan bahwa kreativitas, 

semangat mencipta dan berekspresi kurang dibiasakan pada sekolah-sekolah dasar.  

Pembelajaran IPA semestinya dilaksanakan berbasis inkuiri, mendorong siswa terlibat dalam 

kerja ilmiah (scientific inquiry),  untuk menumbuhkan suburkan beberapa nilai  utama seperti: 

kemampuan berpikir logis,  menghindarkan diri dari dogmatisme, bekerja teliti, sadar resiko, 

jujur, bersikap ilmiah (terbuka atas kritik, atas kemungkinan lain), dan  mengkomunikasikannya 

pemahaman  adalah  aspek-aspek  penting karakter dan  kecakapan hidup (Falk 1980; Martin 

2000; Gray 2010;  Permendiknas No. 22 2006). Jika  hasil penelitian menunjukkan bahwa  

hanya sebagian kecil guru yang membelajarkan IPA dengan PAKEM, dapat dipastikan  bahwa  

pembelajaran IPA tidak memaksimalkan proses inkuiri, tidak melibatkan siswa dalam kerja-

kerja ilmiah, dan sebagai akibat nilai-nilai pembangun karakter tersebut tidak berkembang 

subur di sekolah.  Sementara payung hukum untuk penekanan  pembelajaran berbasis inkuiri, 

sebagaimana tertuang dalam Permendiknas tersebut, sudah jelas dan mendorong  

pembelajaran berbasis inkuiri. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan 

peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru. Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut  (Permendiknas 2006):  

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif  dan kesadaran tentang adanya hubungan 

yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,  teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 

masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah 

satu ciptaan Tuhan.  

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 
Merujuk pada Permendiknas 2006 tersebut, apa yang hendak ditegaskan oleh proses  

pendidikan IPA adalah peningkatan pengetahuan (kognitif), peningkatan nilai-nilai, sikap  
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positif terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa (afektif), dan ketrampilan proses IPA yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari (psikomotorik). Falk 

(1980), Coleman (1989), dan Martin (2000) menegaskan tujuan pendidikan IPA (termasuk 

Biologi) adalah  peningkatan aspek pengetahuan (kognitif), pembentukan sikap positif 

terhadap IPA (afeksi), dan ketrampilan proses IPA (psikomotorik). Ketiga aspek  pembelajaran 

IPA tersebut merupakan fokus pengembangan pendidikan karakter.  Komalasari (2012)  dalam 

artikel The Effect of Contextual Learning in Civic Education on Student’s Character 

Development menegaskan bahwa model-model pembelajaran berbasis inkuiri dan kontekstual 

(problem-based learning, project-based learning, service-based learning)  berpontensi untuk 

penanaman karakter pada siswa.   Penanaman karakter sangat terkait dengan model atau 

desain pembelajaran yang diciptakan guru. Jensen (2010) membangun model pembelajaran 

biologi agar siswa  mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang biologi dengan apa 

yang disebut learning biology by designing  yang menekankan sintaks  masalah, solusi dan 

pertimbangan keterbatasan (problem-solution-disandvantages). Stephens dan Winterbottom 

(2010) menegaskan bahwa pemanfaatan jurnal reflektif  dapat berpengaruh pada kualitas 

refleksi siswa namun belum berpengaruh pada kesadaran strategis untuk belajar,  

kemampuan berpikir reflektif  merupakan aspek pengembangan karakter  pada siswa.   

Sayang,  penulisan jurnal reflektif  pada sekolah-sekolah binaan MBE-USAID tersebut  masih 

perlu didorong secara berkelanjutan.   

Paradigma pembelajaran aktif dan penanaman karakter merupakan dua sisi dalam 

satu mata uang, atau dua fokus yang saling menguatkan (twin goals). Salah satu 

penerjemahan paradigma  aktif  adalah praktik PAKEM. PAKEM sendiri sudah lama 

diterapkan  di Indonesia, untuk meningkatkan mutu pembelajaran (Budimansyah et al.  2009).   

Aktif dalam IPA adalah kerja ilmiah (doing science), seperti: melakukan observasi, membuat 

hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan 

mempresentasikan laporan (Falk 1980; Goodman & Benston 2000; Martin 2003). 

Implementasi kerja ilmiah (doing science) sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aspek afeksi 

siswa. Kerja ilmiah dipicu oleh sikap ingin tahu tentang alam (Folk 1980; Martin 2000; 

Bransford et al. 2004). Sebaliknya, berkerja ilmiah juga menekankan sikap atau nilai-nilai 

tertentu, seperti: sikap menghindarkan diri dari dogmatisme, fleksibel, kreatif,  jujur,  logis, 

terbuka atas kritik, teliti, cinta pekerjaan,  dan paham resiko. Semua nilai tersebut merupakan 

pondasi bekerja ilmiah.  Dengan kata lain, jika siswa yang dilibatkan dalam kerja ilmiah, siswa 

mewarisi sikap dan nilai-nilai tersebut, sebagai  nilai-nilai penting  juga dalam pengembangan 

karakter. Kreavititas dalam pembelajaran PAKEM ditekan sebagai usaha siswa untuk berpikir 

alternatif dan mencipta. Kreativitas  juga dilihat dari penggunakan media atau sumber belajar 

yang mudah didapatkan dari kehidupan sehari-hari. Ketika siswa melaporkan hasil percobaan, 

laporan dibuat dalam kata-kata sendiri, tidak mengutip dari  buku teks.  Penulisan laporan 
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dengan kata-kata sendiri  dapat disimpukan sebagai usaha guru untuk menanamankan 

percaya diri, keluasaan berekspresi, dan semangat anti-plagiat. Siswa dibiasakan untuk 

menjadi diri sendiri (self-confidence).  Efektivitas diartikan sebagai ketercapaian pendidikan 

IPA seutuhnya, yaitu: pencapaian kognitif, afektif dan ketrampilan inkuiri (Falk 1980; Martin 

2000; Bybee 2006). Efektivitas pembelajaran tersebut menegaskan bahwa pendidikan IPA 

bertujuan pada pengembangan manusia seutuhnya, yang berfokus pada integrasi aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Manusia seutuhnya (whole person) merupakan pilar 

pendidikan karakter (Gray 2010).  Cheong (2002) menegaskan belajar IPA  dengan paradigma 

baru (active learning) dapat menciptakan rasa ingin tahu, motivasi instrinsik tinggi (self-

rewarding) dan kerjasama (networking). Jika  hasil penelitian menunjukkan bahwa  hanya 

sebagian kecil guru yang membelajarkan IPA dengan PAKEM, dapat  dipastikan  bahwa  

pembelajaran IPA oleh guru kurang memaksimalkan  peran IPA dalam menumbuh suburkan 

sikap ilmiah, nilai-nilai luhur  sebagai pondasi penanaman karakter pada siswa. 

Tampaknya, pengembangan mutu pendidikan juga tidak lepas dari usaha pembinaan 

secara terus menerus dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak pemerintah.  

Apa yang berkembang di negara maju (Amerika), pemerintah sangat komit terhadap kemajuan 

pembelajaran di sekolah. Gentry (2012) menjelaskan bahwa lebih dari 50% anggaran 

pendidikan di Amerika Serikat dipakai untuk memberi gaji guru  untuk mendapatkan 

pendidikan yang bermutu. Menurutnya, pendidikan bermutu hanya akan lahir dari guru yang 

bermutu, sebab guru mempunyai kesempatan dan pengaruh kuat yang membentuk pola pikir 

siswa yang berarti juga mengubah hidup siswa.  Pendapat ini dapat digunakan sebagai 

refleksi bahwa  kesejahteraan guru yang meningkat  akan berpengaruh pada implementasi 

pembelajaran yang bermutu.  

Dalam satu minggu terakhir, berita mengejutkan menimpa pembalap Lance Amstrong  

yang  dilucuti  semua gelar legendaris  dan diharuskan mengembalikan semua hadiah uang 

selama karir bersepeda, karena terbukti doping yang halus (Kompas 2012). Berita ini 

menegaskan bahwa karakter  tetap merupakan  isu panas dan rumit pada abad 21 ini,  sebab 

karakter merupakan aspek paling penting dalam pengembangan kepribadian seseorang. 

Apalah arti sebuah arti kejuaraan, bila dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai luhur 

(kejujuran), kejuaraan itu tidak memiliki manfaat apapun bagi kemanusiaan. Abad ini juga 

masih diwarnai oleh fenomena-femenoma krisis dan konflik yang bersifat lokal, nasional 

maupun internasional yang sangat melanggar  nilai-nilai luhur.   

Pendidikan karakter merupakan  isu rumit. Karakter itu sebenarnya diturunkan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya, sekalipun demikian, perubahan jaman yang cepat 

menimbulkan orang terus mencari konsensus baru bagaimana sebaiknya pendidikan karakter 

tersebut dilakukan.  Dulu pendidikan karakter  adalah tanggung jawab  masyarakat, lembaga-

lembaga keaagamaan, seiring perkembangan jaman, kini  sekolah memegang peran penting 
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dalam pendidikan karakter, sebab siswa menghabiskan sebagian besar waktu di sekolah.  

Pendidikan karakter memang merupakan isu rumit  dan menuntut kerja sama semua pihak.  

Tantangan  pendidikan karakter  sebenarnya juga datang dari cara pandang  yang komplit  

tentang bagaimana sebaiknya menerapkan karakter pada siswa. Selama ini, pendidikan 

karakter  cenderung dilaksanakan dengan paradigma positif, artinya anak belajar terlebih 

dahulu  nilai-nilai luhur atau kebajikan yang dianggap penting oleh masyarakat,  dan berkesan 

dogmatisme, indoktrinasi, jarang memperkenalkan juga  dunia jahat terlebih dahulu, agar 

memahami kompleksitas yang ada. Gilead (2011)  mengingatkan bahwa diskusi tentang yang 

buruk (vice), tidak melulu yang baik (virtue) perlu juga ditekankan pada pendidikan karakter  

sehingga terdapat ruang untuk pengembangan pengendalian diri (self-control). 

 
SIMPULAN 

 Esensi sebuah program pelatihan guru adalah sustainability, yaitu guru secara 

berkelanjutan menerapkan hasil pelatihan bagi peningkatan mutu pembelajaran  di sekolah 

terkait dengan penanaman karakter pada siswa. Secara empiris 60% guru  tidak  

menindaklanjuti hasil pelatihan guru, sehingga penanaman karakter pada siswa melalui 

pembelajaran  IPA berpendekatan PAKEM belum bersemi dengan baik. Terdapat  beberapa 

faktor internal yang berpengaruh pada keberlanjutan penerapan PAKEM, yaitu  beberapa 

faktor disposisi  guru  (unobservable) seperti  persepsi, sikap, motivasi instrinsik dan 

kesadaran metakognitif guru, yang dapat menjelaskan tingkat  implementasi paradigma belajar 

(PAKEM) IPA-Biologi. Sekalipun demikian, faktor ekternal guru, seperti kebijakan kepala 

sekolah dan kebijakan Pemerintah tentang Ujian Nasional, dapat lebih besar berpengaruh 

pada  perilaku guru menerapkan paradigma pembelajaran aktif (PAKEM).  
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ABSTRAK 
 

Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa SMA kelas XII dari jurusan IPA dan 
IPS terhadap lingkungan telah dilaksanakan pada 7 sekolah pada tahun 2005 sampai 2007. Sekolah-
sekolah tersebut melaksanakan kurikulum  yang berbeda-beda yaitu kurikulum 1994, Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penelitian ini dilakukan   
di Jakarta dan Bekasi dengan metode  survey.  Hasil penelitian menunjukkan siswa SMA kelas XII  
dengan kurikulum 1994  yang   memiliki perilaku  positif terhadap lingkungan adalah 54,40% untuk 
jurusan IPA dan 51,60% untuk IPS. Pencapaian perilaku positif siswa terhadap lingkungan pada KBK 
jurusan IPA 44,80%, IPS 33,73% dan KTSP 19,88% untuk jurusan IPA dan IPS  18%. Hasil penelitian 
memperlihatkan siswa SMA kelas XII  dengan ketiga kurikulum tersebut masih kurang  memiliki perilaku  
positif terhadap lingkungan. Kurangnya perhatian siswa terhadap lingkungan  diantaranya diperlihatkan 
dengan ditemukannya sampah yang berserakan di kelas dan lingkungan sekolah seperti sisa makanan,  
sampah botol, minuman, kemasan makanan, dan kertas. Kebijakan untuk memilah sampah kering dan 
basah di sekolah  sulit dilakukan, disamping itu  juga ditemui  meja dan  dinding kelas yang dicoret. 
Aktivitas menjaga lingkungan sekolah belum dilaksanakan dengan kesadaran pribadi dan tetapi masih  
dalam bentuk perintah dari guru. Perilaku tersebut berpengaruh ketika  siswa berada di tengah 
masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan sampah yang dibuang di sembarang tempat, sulitnya 
melaksanakan pemilahan sampah, aksi mencoret dan merusak fasilitas umum, membakar sampah dan 
merokok disembarang tempat.  Perilaku tersebut menimbulkan kerugian  yang besar bagi lingkungan.  
 
Kata kunci: kerusakan lingkungan, kurikulum, pendidikan lingkungan, perilaku positif. 
 

ABSTRACT 
 

The aim of the research was to know behavior SMA students on XII class  from IPA and IPS  to 
environment. This research has been done  at seven schools on  2005 until 2007. These schools 
implemented different curriculum, there were  1994 curriculum, Curriculum Based on Competention 
(KBK), and  Unity of the Level  Education Curriculum (KTSP). This research has been done in Jakarta 
and  Bekasi with  survey method. The result of the research showed the SMA student  class XII with  
1994 curriculum had positive behavior to environment, they were 54,40% for IPA and 51% for IPS.  The 
achievement  positive behavior  on KBK 44.80% for IPA and  33,73% for IPS, on the other hand  KTSP 
19,88% for IPA and 18% for IPS. Result of these research  showed that the SMA student class XII with 
all curriculum had less positive behavior  to  environment. Less of the student attention on environment 
was showed  with  some waste which scattered  in the classroom  and schools area such as the waste 
of the food, bottles drink, wrapping food and paper. The Policy to separate organic and anorganic waste 
was difficult to implement, beside that we found desk and wall class have been scratched by students. 
Activations to care  schooll environment  have not been done  with personality  awareness but  with  
comanded by   teachers. This behavior has given influence when  the student were in  the public 
society. Those condition were showed  by some waste which throw out in any area, difficult to 
implementation of waste separated, vandalisme  action and destroying public fasility,   waste burning 
dan smoking in no smoking area. This  behavior  exactly  will make  big disadvantage  to environment.  
 
 Keywords:  curriculum, environment decreasing, environmental education, positif behavior. 
 

PENDAHULUAN 
 

Sumber daya alam (SDA) yang  dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu dilestarikan agar 

dapat mendukung kehidupan generasi selanjutnya.  Salah satu SDA yang  perlu mendapat 

perhatian  adalah hutan. Hal ini mengingat fungsi hutan yang strategis yaitu sumber hidrologi 
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karena  kemampuannya dalam menangkap air dan juga penyedia air  bagi  Daerah Aliran  

Sungai. Disamping itu juga sebagai penghasil oksigen (O2), penyerap gas rumah kaca seperti   

karbondioksida (CO2), karbon monooksida  (CO2),  SOx, NOx dan penyerap substansi polutan 

(Hidayat 2011). Keanekaragaman hayati yang dimiliki memiliki potensi yang besar untuk dapat 

memecahkan masalah kelangkaan pangan, kesehatan, dan juga ekonomi sosial budaya. 

Menurut Haba (2011) kepunahan tengah mengancam spesies  hewan di hutan provinsi Riau 

seperti gajah Sumatera (Elephas maximus), macan dahan (Neofelix nebulosa), tapir Melayu 

(Tapirus indicus), kera jambul (Presbytus melalophus). Selain itu yang  sulit ditemui adalah 

spesies jamur seperti  cendawan muka  harimau (Raflesia  hasseltli), tanaman jelutung (Dyra  

costulata), getah merah (Palaquium sp), pulai (Alstonia sscolaris), mapau (Piananga 

multifora), rotan (Calamus cilliaris dan Calamus  exilis), kemenyan  (Styrax  benzoin), pasak 

bumi  (Eurycoma  longifolia), ramin  (Gonystylus  bancanus), dan meranti  (Shore peltata).   

Penyebab  kerusakan hutan  tersebut  adalah adanya praktik perambahan hutan,  pembalakan 

liar  (ilegal logging), pembukaan  areal  pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, dan 

perburuan  liar. Hasil perburuan liar berupa kulit harimau dan taring gajah memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi. Menurut  Hidayat (2011)  kondisi yang sama juga terjadi  di Taman 

Nasional  kerinci Seblat (TNKS)  yang terletak  pada empat provinsi  yaitu Jambi,  sumatera 

Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Penyebab kerusakan hutan di taman nasional 

tersebut adalah perambahan lahan untuk dikonversi sebagai lahan pertanian dan perkebunan, 

illegal logging, pencurian kayu, dan perburuan  liar.   

Bappenas (2003) dalam Kementerian  Lingkungan Hidup dengan Universitas Indonesia 

tahun 2006 menjelaskan bahwa  masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia pada tahun 

2025 bukan hanya terancamnya fungsi hutan tetapi adalah jumlah penduduk yang akan 

mencapai 260  juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak yang luas seperti 

penyebaran penduduk yang  terkonsentrasi di perkotaan,  perambahan  aktifitas ekonomi  dan 

sosial ke wilayah penyangga lingkungan seperti hutan konservasi, areal  penyimpan air seperti 

rawa, penurunan sumber daya laut, konflik sosial akibat keterbatasan sumber daya air bersih, 

tanah dan udara, serta kelangkaan energi. Lebih jauh menurut  Fujisaki (1995) kerusakan 

lingkungan  dalam skala  lokal  dapat berimplikasi global seperti pemanasan global yang saat 

ini  terus berlangsung.  

  Kondisi sumber daya alam yang mengancam pembangunan berkelanjutan disebabkan 

oleh jumlah penduduk Indonesia  yang  tidak terkontrol dan diikuti dengan cara pemenuhan 

kebutuhan hidup yang tidak ramah lingkungan. Faktor kemiskinan  memberikan interpretasi  

akan rendahnya pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan SDA dan melestarikannya, 

sedangkan tuntutan gaya hidup hedonisme  menunjukkan adanya  eksploitasi terhadap SDA.  

Keterbatasan pengetahuan tentang lingkungan  bukan  hanya terdapat  pada masyarakat luas 

tetapi juga  terjadi pada pemegang kebijakan. Dengan demikian dunia pendidikan formal 
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mempunyai  peranan untuk  memberikan pengetahuan dan pembekalan kompetensi  perilaku 

untuk melestarikan lingkungan, dengan sebutan lain  adalah sebagai  agent of  change  

knowledge and behavior on environment.  

    Data Depdiknas (2001) yang menunjukkan  bahwa  88%  lulusan SMA tidak melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi. Fenomena ini memberikan dampak  terhadap lingkungan di 

Indonesia, karena lulusan tersebut akan memasuki dunia kerja yang tentunya  tidak dapat 

seluruhnya  diserap oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. Upaya pemenuhan kebutuhan 

ekonomi akan dilakukan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara  mengakses sumber daya 

alam yang tersedia di lingkungan sekitarnya.  Jika  tidak ada   perhatian pemerintah setempat 

terhadap keadaan ini tentunya dapat memperburuk kondisi lingkungan 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

             Rencana pembangunan berkelanjutan  Kementerian Negara Lingkungan Hidup  

(2004) menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pendidikan lingkungan adalah dihasilkannya   

sumberdaya  manusia Indonesia yang berbudaya, paham, tanggap  dan kreatif dalam tiga  

aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial.  

Konsep pendidikan lingkungan yang  dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan  

menurut Kementrian  Negara Lingkungan Hidup (2006) adalah pendidikan  sepanjang hayat 

yang mendorong  kompetensi pengetahuan,  keahlian dan  value yang dapat dijangkau  

semua tingkat sosial ekonomi masyarakat.  Hal ini sesuai dengan yang  dikemukan oleh 

Soeryani (2005)  bahwa wawasan  tentang lingkungan dan kecakapan  dalam mengelola 

sumber daya alam yang berkelanjutan dapat   dibangun melalui  pendidikan formal. Disamping 

itu pendapat Soeryani (1991) tentang pembangunan berkelanjutan meliputi   tiga pilar utama 

yaitu kebijakan yang mempertimbangkan masalah lingkungan,  kelembagaan dan  pendidikan 

formal dan informal.  Kusumo (2003) mengemukakan bahwa pendidikan tentang lingkungan di 

Indonesia mengalami hambatan yaitu keterbatasan pengetahuan guru tentang pentingnya  

upaya pelestarian lingkungan,  informasi tentang materi lingkungan, rendahnya partisipasi 

masyarakat untuk mendukung pembelajaran lingkungan, kurangnya kerjasama antar lembaga,  

keterbatasan dana dan juga sarana prasarana.    

Pembekalan pengetahuan dan pembentukan sikap serta perilaku  tentang  

pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan terhadap siswa  khususnya SMA sangat 

penting dilakukan melalui pendekatan muatan kurikulum.  Pendidikan lingkungan sebenarnya 

telah terintegrasi dalam Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP).  Pada  Kurikulum 1994  petunjuk pelaksanaan 

dan  teknis ditetapkan oleh  Pemerintah Pusat, sedangkan  pada KBK  daerah memiliki  

kewenangan untuk membuat silabus, panduan  pembelajaran  dan penilaian  sesuai dengan  

kebutuhan dan sumber belajar yang tersedia. KTSP merupakan kurikulum untuk  
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mengembangkan KBK, karena  disamping materi pokok juga dapat menerapkan  muatan  

lokal serta kegiatan pengembangan diri sesuai dengan minat  siswa dan  potensi daerah.  

Tujuan KTSP adalah  meningkatkan  kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,  akhlak mulia, 

serta ketrampilan  untuk hidup mandiri dan  dapat mengikuti  pendidikan lebih lanjut. KTSP 

diatur dalam  Peraturan Republik Indonesia  No  19 tahun 2005 tentang  Standar Nasional 

Pendidikan yang  memiliki prinsip berpusat pada  potensi, perkembangan, kebutuhan dan 

kepentingan siswa dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap tehadap 

perkembangan ilmu dan teknologi, memiliki relevansi dengan  kebutuhan  kehidupan, 

menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang  hayat dan adanya keseimbangan 

antara kepentingan  nasional dan daerah. 

 
METODE  PENELITIAN 

 Penelitian ini  dilaksanakan pada tahun 2005 dan  2007 pada  lima SMAN dan  dua 

SMA  Swasta,  lokasi penelitian adalah di Jakarta dan Bekasi.  Kurikulum yang dipakai pada  

tiga SMA (dua Negeri dan satu Swasta)  adalah Kurikulum 1994, sedangkan tiga SMA lainnya  

(dua Negeri dan satu Swasta)  melaksanakan  KBK dan satu SMAN  Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI) melaksanakan KTSP. Metode yang digunakan untuk mengumpulan data 

primer  diperoleh melalui survey dengan cara pengisian kuesioner. Responden penelitian 

adalah  siswa kelas XII  IPA dan IPS. Indikator yang dipakai untuk mengukur pengetahuan, 

sikap, dan perilaku siswa adalah kompetensinya tentang aspek  sosial,  ekonomi, dan ekologi.  

Aspek sosial  meliputi pemberdayaan masyarakat, partisipasi, mobilisasi sosial,  dan identitas 

kultur budaya. Aspek  ekonomi meliputi  pertumbuhan dan pemerataan serta efisiensi dan 

stabilitas. Aspek  ekologi  terdiri atas  identifikasi ekologi, keutuhan  air, tanah, udara, energi 

dan keanekaragamanhayati, daya dukung,  dan isu global.  

  Rentang jawaban pada kuesioner adalah sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, 

setuju dan sangat setuju. Siswa dianggap memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang 

positif terhadap lingkungan jika jawaban setuju dan sangat setuju lebih atau sama dengan 

75%. Kuesioner yang sama  juga diberikan kepada guru Biologi, Fisika, Kimia, Sosiologi, dan 

PPKN. Pengolahan data dilakukan dengan statistik deskriptif.  Selain itu dilakukan pula  

pengamatan kondisi sekolah untuk mendukung  pendidikan lingkungan disekolah seperti  

sarana prasarana,  pendanaan, kurikulum, sumber daya manusia kegiatan lingkungan, 

kerjasama kelembagaan dan ketahanan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan siswa SMA kelas XII dengan kurikulum 1994 yang   

memiliki perilaku  positif terhadap lingkungan adalah  54,40% untuk jurusan IPA dan 51,60% 

untuk IPS.  Tidak ada perbedaan yang signifikan antara prosentase siswa  jurusan IPA dan 
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IPS, walaupun kurikulum jurusan IPA  lebih banyak membahas masalah ekologi dibandingkan 

IPS. Pembahasan aspek ekonomi dan sosiologi  ternyata dapat memberikan  pengetahuan  

lingkungan kepada siswa dimana  pengetahuan siswa tentang lingkungan pada jurusan IPA 

dicapai oleh  73,00% dan IPS  65,70% siswa, sedangkan kompetensi sikap siswa jurusan IPA 

dan IPS 90.6%. Kondisi sekolah menunjukkan ke tiga sekolah tersebut telah  memiliki standar 

penunjang pendidikan lingkungan yang relatif sama.  Walaupun demikian  satu sekolah yang  

melaksanakan kurikulum 1994 memiliki siswa dengan latarbelakang  tingkat ekonomi 

menengah ke atas dan juga mempunyai kegiatan lingkungan yang bervariasi. Analisis  latar 

belakang  ekonomi siswa yang tergolong menengah  ke bawah   menunjukkan perilaku positif  

terhadap lingkungan yaitu  63,20% dan 70,30% siswa,  sedangkan   siswa yang berasal dari 

ekonomi menengah ke atas 29.70%.  Paradigma ini disebabkan pada sekolah yang memiliki 

latar belakang ekonomi masyarakat menengah ke bawah mengikutsertakan seluruh siswa 

pada kegiatan yang mendukung lingkungan  sekolah.  Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 

dana sekolah untuk meminta stakeholder kebersihan  menjaga lingkungan sekolah. Disamping 

itu dana sekolah juga terbatas untuk mengadakan kegiatan  yang berkaitan dengan 

lingkungan. Keikutsertaan siswa dalam menjaga lingkungan sekolah menumbuhkan perhatian 

dan perilaku positif terhadap lingkungan.  

 Pencapaian perilaku positif terhadap lingkungan pada sekolah yang melaksanakan 

KBK jurusan IPA dicapai oleh 44,80%, IPS 33,73% siswa. Hal yang berbeda dengan 

kompetensi pengetahuan  yang dicapai oleh 80,46% siswa jurusan IPA dan 70,19% jurusan 

IPS, demikian juga halnya dengan  sikap yaitu 90,46% untuk siswa jurusan IPA dan  87,90% 

untuk siswa jurusan IPS. Kondisi pendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

lingkungan ke tiga sekolah relatif sama dan juga sekolah  tersebut memiliki kegiatan yang 

mendukung  kegiatan lingkungan. Akan tetapi ke tiga sekolah memiliki siswa dari tingkat 

ekonomi menengah ke atas sehingga upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah 

diserahkan seutuhnya kepada stakeholder kebersihan. Keadaan ini memperlihatkan  perilaku 

positif terhadap lingkungan sekolah pada belum terbina secara optimal.    

Pencapaian perilaku positif pada siswa yang berasal dari sekolah yang melaksanakan  

KTSP dan juga tergolong RSBI menunjukkan penurunan yaitu 19,88% untuk jurusan IPA dan 

IPS 18%, sedangkan kompetensi pengetahuan dan sikap dicapai oleh 80% siswa. Kondisi 

lingkungan sekolah dan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan pada sekolah 

tersebut  tergolong kurang. Hal ini disebabkan sekolah tersebut lebih berkonsentrasi pada 

aspek akademis untuk meningkatkan nilai kelulusan ujian nasional dan berupaya keras agar 

siswanya dapat berkompetisi dan berhasil memasuki perguruan tinggi dalam negeri  terkenal 

dan internasional. Fakultas yang diminati oleh para siswa adalah teknik, kedokteran dan 

ekonomi. Hampir 95% siswa dapat melanjutkan sekolah pada perguruan tinggi dan fakultas 

yang dituju. Siswa pada sekolah tersebut lebih tertarik untuk menyelesaikan soal yang 
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memerlukan tingkat analisis dan penalaran yang tinggi, sehingga pertanyaan yang tergolong 

sederhana tentang  pengetahuan lingkungan cenderung  kurang mendapat perhatian. Pada 

sekolah tersebut siswa lebih banyak disibukkan dengan kegiatan akademis yang lebih 

mengedepankan otak kiri. Kegiatan lain seperti menjaga kebersihan sekolah dan kelas 

diserahkan kepada stakeholder kebersihan.  Keadaan ini akan kurang baik di kemudian hari 

jika pendidikan perguruan tinggi kurang  memberikan pembekalan kompetensi perilaku positif 

terhadap lingkungan bagi mahasiswa. Hal ini perlu diantisipasi karena siswa dengan tingkat 

akademis yang  tinggi memiliki potensi  sebagai penentu kebijakan nasional. 

 Temuan penelitian memperlihatkan ketiga kurikulum telah mampu memberikan 

kompetensi pengetahuan dan sikap, sedangkan perilaku perlu mendapat perhatian. Belum 

adanya   alat evaluasi tentang  perilaku menjaga lingkungan dapat menjadi penyebab kondisi 

ini. Akan tetapi hal lain  menunjukkan bahwa keberhasilan memberikan pembekalan 

kompetensi perilaku  positif terhadap lingkungan  tidak ditentukan oleh muatan kurikulum 

tetapi lebih dipengaruhi oleh iklim sekolah. Untuk itu manajemen berbasis sekolah perlu perlu 

memperhatikan aspek lingkungan. Kunci keberhasilan manajemen berbasis sekolah terletak 

pada kepala sekolah. Kepala sekolah yang tidak memahami pentingnya pendidikan 

lingkungan merupakan kendala untuk membentuk kompetensi perilaku positif terhadap 

lingkungan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa walaupun 100% guru fisika, kimia, biologi, 

ekonomi, sosiologi memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan perilaku positif terhadap 

lingkungan namun potensi ini tidak dapat tumbuh dengan baik. Kurangnya  perhatian kepala 

sekolah terhadap  lingkungan diperlihatkan  dengan ditemukannya  beragam sampah di kelas 

maupun halaman sekolah. Selain itu juga upaya pemilahan sampah kering dan basah yang  

sulit direalisasikan dan juga aksi coret mencoret meja dan juga tembok  pada sekolah..  

 Mulyasa (2004) menjelaskan bahwa kepala sekolah harus memiliki kemampuan 

manajemen organisasi, menyusun rencana dan kebijakan,  menjalin komunikasi, akuntabel 

agar dapat mengimplementasikan pesan kurikulum.  Kepala sekolah juga perlu memahami  

konsep  proses konversi organisasi pembelajaran seperti  yang dikemukakan oleh Nonaka dan 

Takeuchi (1991) yaitu proses pembelajaran dalam organisasi agar dapat berkelanjutan. 

Masalah lingkungan merupakan issue global yang aktual. Kepala sekolah perlu perlu memiliki 

motivasi mendorong semua stakeholder di sekolah untuk selalu belajar dan memposisikan 

sumberdaya manusia  pada peranan  yang  penting.  Pengetahuan  stakeholder dapat 

diperoleh melalui  tacit dan eksplisit. Tacit adalah pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengalaman empiris  sedangkan eksplisit  adalah pengetahuan formal yang lebih mudah 

ditransformasikan dengan sistem informasi yang terintegrasi. Organisasi yang tumbuh 

membutuhkan  kemampuan untuk mengubah tacit menjadi eksplisit secara simultan melalui 

proses pembelajaran individual  maupun organisasi. Jika kedua hal tersebut dapat 

berlangsung pada suatu organisasi maka akan mendorong munculnya inovasi dan kreatifitas.  
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Dengan demikian potensi yang ada seperti kompetensi pengetahuan, sikap dan perilaku positif 

yang dimiliki oleh hampir semua guru dapat diimplementasikan. Hsu (2004) mengemukakan 

contoh keberhasilan pendidikan lingkungan di Taiwan  yaitu dengan melibatkan siswa untuk  

menemukan masalah lingkungan di sekitar kehidupan siswa, dan selanjutnya siswa diberikan 

kesempatan untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk langkah strategis yang dapat 

dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kegiatan  siswa untuk menemukan masalah 

lingkungan di sekitar merupakan inovasi metode belajar yang dikembangkan oleh guru dan 

tentunya didukung oleh kepala sekolah.                                  

 
SIMPULAN 

Kerusakan lingkungan di Indonesia dapat dikurangi melalui pendekatan pendidikan 

lingkungan sebagai bentuk  implementasi penjabaran  kurikulum.  Kurikulum 1994, KBK, dan 

KTSP  yang  telah diberlakukan pada SMA telah berhasil memberikan bekal kompetensi 

pengetahuan lingkungan bagi siswa SMA. Kompetensi perilaku masih perlu mendapat 

perhatian mengingat baru  dicapai   kurang dari 50% siswa. Kompetensi perilaku dapat dilatih 

melalui kegiatan  yang terintegrasi di sekolah baik melalui pembiasaan maupun kegiatan 

sekolah yang mendorong ke arah tersebut.  Kepala sekolah memegang peranan penting untuk 

mencapai suksesnya pembekalan kompetensi perilaku positif terhadap lingkungan.  Untuk 

memperkuat  fungsi kepala sekolah diperlukan kebijakan nasional yang dilengkapi dengan 

sistem monitoring dan evaluasi yang terukur agar  pendidikan lingkungan berhasil membentuk 

perilaku positif terhadap siswa  SMA.   

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Pada kesempatan ini  kami sampaikan terimakasih yang besar-besarnya   kepada  

Institut Pertanian Bogor (IPB) dan SMA Negeri maupun swasta  di Jakarta dan Bekasi yang 

telah memberikan kesempatan melakukan penelitian. Ucapan terimakasih juga kami 

sampaikan kepada segenap guru dan siswa yang telah membantu penelitian ini. Khusus  

kepada  Universitas  Al Azhar Indonesia yang telah memberikan dana untuk mengikuti  

Seminar Nasional Biologi  tanggal 30 Oktober 2012 di Jurusan Biologi  Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang kami mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya.  

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Departemen  Pendidikan Nasional. 2001.  Tean  Board  Based Education.  Konsep  pendidkan 

Kecakapan Hidup  (Life Skill Education) Buku 1. 
  
Fujisaki S. 1995.  Development  and Environment Experience of Japan and Industrialising 

Asia. Development and   Environment  Serries No 1 Institute of Developing  
Economics. Tokyo, Japan. 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 237  

 

 
Haba J. 2011. Bukit  Tigapuluh: Persepsi Stakeholder dan Masyarakat Melalu Riau. Politik 

ekologi: Taman Nasional dalam Era OTDA. LIPI Press bekerjasama dengan Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia. 

 
Hidayat H. 2011. Politik ekolog: Taman Nasional dalam Era OTDA. dalam Era OTDA. LIPI 

Press bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 
 
Hsu SJ. 2004. The effect  of An Enviromental Education Program on Responsible 

Enviromental Behavior and Assosiated Environmental  Literacy Variable in taiwanese 
College Student. Winter, Vol 35: No 2.  

  
Kementerian Lingkungan Hidup dengan Universitas Indonesia. 2006. Strategi Pelaksanaan 

Dekade  pendidikan untuk  Pembangunan Berkelanjutan. 
 
Kusumo J. 2003.  Rapat Kerja Pengembangan  Konsep PKLH did sekolah pada Era Otonomi 

Daerah, Bandung  31 Oktober sampai 1 November 2003. Kebijakan Pendidikan 
Lingkungan Strategi untuk Menumbuhkan  Partisipasi Berbagai Pihak did Indonesia. 
Kementerian  lingkungan Hidup. 

 
Mulyasa E. 2004. Manajemen  Berbasis Sekolah : Konsep, Karakteristik, dan Implementasi. 

PT Remaja  Rosdakarya, Bandung. 
 
Nonaka I  &  Takeuchi H. 1991.  The Knowledge Creating Company. Oxford University Press. 
 
Soeryani  M.  1991.  Kuliah Ekologi Pasca Sarjana. Pusat Studi Lingkungan Universitas 

Indonesia. 
 
Soeryani M.  2005.  Pengertian Dasar Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pendidikan. 

Reuni Akbar  Alumni Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. 
 
 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 238  

 

ANALISIS PERTANYAAN GURU DAN SISWA DALAM  
PEMBELAJARAN BIOLOGI  PADA KONSEP CIRI DAN PERAN ARCHAEBACTERIA DAN 

EUBACTERIA  
 

 Suratmi
1
  dan  Ririn Fathonah 

Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 

1e-mail: ami_suratmi@ymail.com 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang jenis pertanyaan guru dan siswa 
yang muncul dalam proses pembelajaran pada konsep ciri dan peran Archaebacteria dan Eubacteria di 
kelas X di SMA Negeri Kota Cilegon. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Data diperoleh 
melalui observasi dan  wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan guru SMA Negeri 
Kota Cilegon tahun ajaran 2011/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar pertanyaan guru 
merupakan pertanyaan tertutup (88%), nonproduktif (91%), dan pada jenjang kognitif C2 (60%).  Tipe 
pertanyaan siswa juga memiliki kriteria serupa yakni pertanyaan tertutup (72%), pertanyaan 
nonproduktif (100%) dan pada jenjang kognitif C2 (76%).  

 
Kata kunci: Archaebacteria, Eubacteria, pertanyaan guru dan siswa, proses pembelajaran.   

 

ABSTRACT 
 

This study aimed to obtain information about the types of teacher and student questions who 
appeared at the learning process of the characteristics concept and role of archaebacteria and 
eubacteria at class X SMA Cilegon. The method used is descriptive method.  The data obtained through 
observations and interviews. The population in this study were students and teachers at SMA Cilegon 
academic year 2011/2012. The results showed that  most the teacher are closed questions (88%), 
nonproductive (91%), and the cognitive level C2 (60%). Types of student questions  also have similar 
criteria, such us closed questions (72%), nonproductive questions (100%) and the cognitive level of C2 
(76%). 

  
Keywords:  Archaebacteria,  Eubacteria, learning process,  teacher and student questions.   

 

PENDAHULUAN 

Dalam proses belajar mengajar pertanyaan dapat diajukan oleh guru maupun 

siswa.Pertanyaan yang diajukkan guru atau siswa menunjukkan adanya interaksi dalam 

proses pembelajaran. Pertanyaan yang diajukkan oleh guru bertujuan untuk mengetahui apa 

yang telah dicapai siswa, melatih kemampuan kognitif siswa, sedangkan siswa bertanya untuk 

memenuhi rasa ingin  tahu dan memperjelas mengenai materi yang diajarkan oleh guru.  

Dalam pembelajaran sains (Biologi) siswa diminta untuk dapat mengajukan pertanyaan. 

Pertanyaan yang diajukan dapat dalam bentuk rumusan masalah atau hipotesis. Selain itu 

pada proses pembelajaran siswa juga diminta untuk dapat mengajukkan pertanyaan selama 

pembelajaran berlangsung. Hal ini dikarenakan mengajukan pertanyaan selama proses 

pembelajaran oleh siswa  menunjukkan  proses berpikir siswa. 

Mengajukan pertanyaan juga merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh seorang guru.  Hal ini dikarenakan pertanyaan yang diajukan guru dalam proses 

pembelajaran akan berpengaruh dalam pencapaian hasil belajar dan peningkatan cara berpikir 
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siswa (Bola & Pah 1985).  Selain itu Menurut Sumaji (Indriani 2002) semakin baik dan terarah 

pertanyaan yang diajukan selama pembelajaran, semakin memberi peluang  pada siswa untuk 

secara baik membangun suatu pengetahuan baru. 

Mengajukan pertanyaan adalah suatu komponen penting dari pembelajaran dan erat 

hubungannya dengan proses berpikir. Menurut Nasution (2000) tujuan pertanyaan bertalian 

dengan tujuan pendidikan. Di antaranya tujuan pertanyaan yang dilontarkan guru adalah: (1) 

mendorong anak untuk memecahkan suatu soal; (2) membangkitkan pengertian yang lama 

maupun yang baru; (3) menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran; 

(4) membangkitkan minat untuk sesuatu, sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya; (5) 

mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi-situasi lain; (6) membantu anak 

menginterpretasikan dan mengorganisasikan pengetahuan dan pengalamannya dalam bentuk 

prinsip atau generalisasi yang lebih luas; (7) manunjukkan perhatian anak kepada bagian-

bagian penting dalam pelajaran; (8) mengubah pendirian, kepercayaan atau prasangka yang 

tak sesuai; (9) menunjukkan perhatian kepada hubungan sebab akibat; (10) menyelidiki 

kepandaian, minat, dan latar belakang anak-anak; (11) menarik perhatian anak atau kelas. 

Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan 

memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu: (1) meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar; (2) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu 

masalah yang sedang dibicarakan; (3) mengembangkan pola dan cara berpikir aktif siswa; (4) 

penentukan proses berpikir siswa; (5) memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang 

sedang dibahas (Usman 2004). Mengingat pentingnya penggunaan pertanyaan oleh guru dan 

siswa dalam pembelajaran maka perlu dilakukan analisis penggunaan pertanyaan selama 

proses pembelajaran biologi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikelompokkan 

berdasarkan kemampuan kognitif, pertanyaan tertutup dan terbuka serta pertanyaan produktif 

dan nonproduktif. Jenis-jenis pertanyaan tersebut memiliki peranannya masing-masing dalam 

proses pembelajaran. 

Penggunaan pertanyaan produktif mengarahkan siswa untuk berbuat dan melakukan 

sesuatu, sehingga merangsang kegiatan ilmiah (Rustaman 2005).  Pertanyaan terbuka juga 

penting digunakan oleh guru, karena pertanyaan terbuka dapat melibatkan siswa secara 

maksimal dalam pembelajaran dandapat menantang kreatifitas berpikir siswa (Djamarah 

2000). Sedangkan pengelompokkan pertanyaan berdasarkan jenjang kognitif taksonomi 

Bloom digunakan untuk mengembangkan keterampilan kognitif dari tingkat rendah ke tingkat 

yang tinggi. 

Penelitian mengenai pertanyaan yang diajukan guru dan siswa sudah banyak dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan Lestari (2002); Pujiastuti (2005); Suratmi (2009) menemukan bahwa 

sebagian besar pertanyaan yang diajukan oleh guru merupakan pertanyaan tertutup dan pada 

jenjang hafalan (C1) dan pemahaman (C2). Penelitian lain tentang pertanyaan yang diajukan 
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guru (Widodo 2006) mengungkapkan bahwa pertanyaan yang diajukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sains di kelas sebagian besar tentang pelaksanaan pembelajaran dan bukan 

tentang pembahasan konsep atau materi, pertanyaan terkait materi yang diajukan guru 

merupakan pertanyaan tertutup yang menuntut jawaban singkat dan pasti, serta pertanyaan 

yang menuntut hafalan dan pemahaman.Namun penelitian yang serupa belum pernah 

dilakukan di Kota Cilegon dan penelitian pada konsepciri dan peran archaebacteria dan 

eubacteria. Diharapkan dengan diketahui hasil penggunaan pertanyaan guru dan siswa 

selama proses pembelajaran di kota Cilegon dapat menjadi dasar untuk mengupayakan cara 

meningkatan kualitas pertanyaan guru dan siswa di sekolah. Berdasarkan latar belakang yang 

telah diungkapkan, maka peneliti tertarik melakukan analisis  jenis pertanyaan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran pada konsepciri dan peran archaebacteria dan eubacteria kelas X 

di SMA Negeri Kota Cilegon. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

suatu metode yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara kejadian-kejadian yang diselidiki (Nazir 2003). Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah guru dan siswa SMA Negeri Kota Cilegon. Pengambilan sampel 

menggunakan purposive  samplingguru dan siswa yg berasal dari sekolah yang berakreditasi 

A dan B.Sampel dalam penelitian ini guru dan siswa dari SMA Negeri 1 Cilegon yang memiliki 

akreditasi A dan SMA Negeri 5 Cilegon yang memiliki akreditasi B. Selanjutnya diambil sampel 

terkecil secara random yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu: siswa kelas 

X.5 serta guru SMA Negeri 1 Cilegon, dan siswa kelas X.4 serta guru SMA Negeri 5 Cilegon.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga cara yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Pertama, observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati dan mencatat 

pertanyaan lisan yang dilontarkan oleh guru dan siswa. Pertanyaan lisan guru dan siswa 

selama proses pembelajaran dicatat dalam lembar observasi. Kedua, wawancara dilakukan 

oleh peneliti kepada beberapa siswa dan guru yang terlibat dalam penelitian ini.  Sampel yang 

di wawancarai sebanyak empat orang siswa dan satu guru dari SMAN 1 Cilegon dan empat 

orang siswa dan satu guru dari SMAN 5 Cilegon. Sampel siswa dipilih berdasarkan: siswa 

yang aktif bertanya, siswa yang tidak bertanya, siswa yang memiliki nilai tertinggi, dan siswa 

yang memiliki nilai terendah dalam proses pembelajaran.  ketiga, dokumentasi yaitu berupa 

rekaman video dan foto pada saat proses pembelajaran serta catatan lapangan.  Rekaman 

video dan foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.  Sedangkan catatan 

lapangan digunakan sebagai data penunjang untuk mencatat kegiatan guru selama proses 

pembelajaran oleh observer.   
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Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut: (a) Menggolongkan kalimat 

pertanyaan yang didapat berdasarkan kategori yang sebelumnya telah dibuat; (b) Setelah 

proses penggolongan pertanyaan sesuai kategori, pertanyaan siswa dan pertanyaan guru di 

ubah dalam bentuk presentase umum dengan analisis menggunakan rumus sebagai berikut  

(Hariyadi 2009). 

 

Keterangan: 
p  = angka persentase     
f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N  = jumlah frekuensi (jumlah pertanyaan) 
         
(c) Setelah didapatkan hasil persentase pada setiap kategori, selanjutnya di buat penyajian 

data dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut, lalu dilakukan perbandingan dan analisis 

mengenai: jenis pertanyaan terbuka atau tertutup, jenis pertanyaan produktif atau 

nonproduktif; (c) jenjang pertanyaan kognitif Bloom revisi; (d) mengolah data hasil wawancara.  

Data hasil perbandingan dan analisis dikaitkan dengan hasil wawancara terhadap guru dan 

siswa yang terlibat dalam penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

baik oleh guru maupun siswa dalam proses pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan tersebut 

kemudian dikelompokkan dan dianalisis lebih lanjut berdasarkanjenis pertanyaan menurut 

jenjang kognitif Bloom revisi, pertanyaan terbuka-tertutup, dan pertanyaan produktif-non 

produktif. 

Analisis Pertanyaan Guru selama proses Pembelajaran 

Pertanyaan yang diajukan oleh guru selama proses pembelajaran biologi di SMA 

Negeri Cilegon dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

No 
 

NAMA 
(Sekolah) 

KATEGORI PERTANYAAN 

Jenjang Kognitif  
Bloom 

Luas Sempitnya 
Pertanyaan 

Produktivitas 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Terbuka Tertutup Produktif 
Non 

Produktif 

1. % 
pertanyaan 

guru 
sekolah A 

22 52 11 15 0 0 19 81 11 89 

2. % 
pertanyaan 

guru 
sekolah B 

27 73 0 0 0 0 0 100 7 93 

 Jumlah 24 60 7 9 0 0 12 88 9 91 

Tabel 1. Persentase pertanyaan Guru selama proses pembelajaran 
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Jenis pertanyaan menurut jenjang kognitif Bloom revisi (Anderson 2001) 

dikelompokkan menjadi pertanyaan mengingat (C1), pertanyaan memahami (C2), pertanyaan 

mengaplikasikan (C3), pertanyaan menganalisis (C4), pertanyaan mengevaluasi (C5), dan 

pertanyaan mencipta (C6). Berdasarkan data pada tabel 1, pertanyaan guru yang banyak 

digunakan dalam proses pembelajaran adalah pertanyaan memahami (60%) dan mengingat 

(24%) sedangkan pertanyaan mengevaluasi dan mencipta tidak dimunculkan selama proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa guru tidak dapat mengajukan 

pertanyaan C5 dan C6 karena guru merasa tidak wajib untuk melontarkan pertanyaan 

tersebut. Para guru disekolah berpendapat bahwa pertanyaan yang diajukan dalam peoses 

pembelajaran harus sesuai dengan indikator pencapaian materi pembelajaran. Pada konsep 

ciri dan peran archaebacteria dan eubacteria, indikator yang harus dicapai adalah siswa 

diminta menjelaskan mengenai ciri dan perkembangbiakan archebacteria dan eubacteria serta 

menyebutkan peranan bakteri dalam kehidupan.  Karena itu guru lebih fokus dan 

menggunakan pertanyaan sesuai indikator materi yang harus dicapai yaitu yang bersifat 

memahami. 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran guru tidak hanya fokus kepada standar minimal 

dalam proses pembelajaran tetapi guru juga dapat mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. 

Pertanyaan tingkat tinggi yang diajukan dalam proses pembelajaran oleh guru dapat 

mengembangkan pola berpikir tingkat tinggi siswa. Menurut Sudjana (2009), dengan berpikir 

analisis dan sintesis dapat menjadikan orang kreatif.  Untuk mengembangkan pertanyaan 

pada jenjang tingkat tinggi, guru sebaiknya tidak menggunakan metode ceramah, sebab 

menurut Hasibuan dan Moejiono (2010) metode ceramah kurang cocok bila tujuannya bersifat 

kognitif tingkat tinggi.   

Hasil analisis pertanyaan tertutup dan terbuka, guru lebih banyak menggunakan 

pertanyaan tertutup dibandingkan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa guru lebih sering 

menggunakan pertanyaan tertutup, yang meminta jawaban yang pasti dari siswa.Menurut 

Sund & Trowbridge (1967) pertanyaan tertutup harus dihindari karena pertanyaan tertutup 

meminta respon yang sedikit dari siswa dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berpikir kritis. Menurut Hasibuan (1994) pertanyaan konvergen (sempit) merupakan 

pertanyaan yang membutuhkan jawaban tertutup dan biasanya kunci jawabannya sudah 

tersedia serta pertanyaan seperti ini menuntut siswa untuk menghafal dan mengingat 

informasi yang ada. Dalam pembelajaran biologi pertanyaan seperti ini harus dihindari karena 

pembelajaran biologi memerlukan analisis kritis dan pengembangan pola berpikir siswa. 

Berdasarkan hasil analisis jenis pertanyaan produktif-nonproduktif terlihat jelas bahwa 

persentase pertanyaan nonproduktif lebih banyak digunakan oleh guru dibanding pertanyaan 
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produktif.  Hal tersebut dikarenakan pertanyaan yang diajukan oleh guru lebih menggali sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan sehingga tidak mengajak 

siswa melakukan suatu tindakan yang merangsang kegiatan produktif/ ilmiah.  Contohnya 

pertanyaan: ”Sebutkan contoh bakteri yang cara memperoleh makanannya menggunakan 

cahaya matahari?”.  Pertanyaan tersebut hanya merangsang siswa berpikir untuk menemukan 

jawaban, tidak merangsang siswa melakukan tindakan untuk menemukan jawaban, dan 

pertanyaan tersebut memerlukan jawaban dari sumber sekunder berupa buku.  Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Jelly (Rustaman et al. 2005) bahwa pertanyaan nonproduktif memerlukan 

jawaban dari sumber sekunder berupa buku.    

Adanya pertanyaan produktif selama pembelajaran dapat mengarahkan siswa 

melakukan kegiatan ilmiah.  Pada penelitian ini pertanyaan produktif yang dilontarkan oleh 

guru hanya sedikit.  Pertanyaan produktif yang muncul adalah yang bersifat memusatkan 

perhatian, dimana pada saat proses pembelajaran guru memusatkan perhatian siswa dengan 

gambar eubacteria. Pertanyaan produktif dengan indikator memusatkan perhatian digunakan 

guru hanya pada awal proses pembelajaran mengenai struktur eubacteria.  Sedangkan 

pertanyaan produktif yang bertujuan untuk mengukur, membandingkan dan memecahkan 

masalah tidak terlontar sama sekali.  Hal itu dikarenakan pertanyaan dengan indikator 

mengukur, membandingkan, dan memecahkan lebih mengarahkan siswa melakukan suatu 

kegiatan baik berupa observasi dan investigasi.  Menurut Rustaman et al. (2005) kegiatan 

observasi dan investigasi merupakan bentuk dari kegiatan praktikum yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa indikator mengukur, 

membandingkan dan memecahkan masalah merupakan bagian dari kegiatan praktikum. 

Dalam proses pembelajaran seharusnya guru lebih mengembangkan pertanyaan 

produktif, sebab pertanyaan produktif amat penting dalam pembelajaran biologi.  Menurut 

Karim (Rustaman & Andrian 2003) mengembangkan pertanyaan produktif amat penting dalam 

pembelajaran biologi, karena pertanyaan produktif berperan untuk menimbulkan keberanian 

menjawab atau mengemukakan pendapat dan meningkatkan kegiatan belajar mengajar sains.  

 
Analisis Pertanyaan Siswa  selama proses Pembelajaran 

Sama halnya dengan pertanyaan guru, pertanyaan siswa dikelompokkan juga  

berdasarkan pertanyaan dalam jenjang kognitif Bloom, pertanyaan terbuka-tertutup, dan 

pertanyaan produktif-nonproduktif.  Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Persentase pertanyaan siswa selama proses pembelajaran 
 

 
No 

 
 

NAMA 
(Sekolah) 

KATEGORI PERTANYAAN 

Jenjang Kognitif  
Bloom 

Luas Sempitnya 
Pertanyaan 

Produktivitas 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Terbuka Tertutup Produktif 
Non 

Produktif 

1. % 
pertanyaan 
siswa 
sekolah A 

9 73 9 9 0 0 36 64 0 100 

2. % 
pertanyaan 
siswa 
sekolah B 

0 79 21 0 0 0 21 79 0 100 

 JUMLAH 4 76 16 4 0 0 28 72 0   100 

 

Berdasarkan hasil analisis pertanyaan jenjang kognitif taksonomi Bloom diketahui 

bahwa persentase pertanyaan yang paling banyak diajukan siswa adalah pertanyaan jenjang 

kognitif memahami (76%).  Pertanyaan jenjang kognitif C2 yang diajukan siswa dalam proses 

pembelajaran lebih banyak meminta penjelasan mengenai proses tertentu yang tidak 

diungkapkan dalam materi, contoh pertanyaan: ”Mengapa bakteri dapat membusukkan 

makanan?”. Pertanyaan ini muncul sebagai akibat dari ketidakpahaman siswa terhadap kaitan 

informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya.  

Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir siswa 

(Hasibuan & Moedjiono, 2010).  Respon yang diberikan siswa terhadap pertanyaan guru dapat 

berupa jawaban dari pertanyaan guru tetapi juga terkadang respon itu berupa pertanyaan.  

Pertanyaan yang diajukan oleh guru dapat memancing pemikiran siswa, kemudian akan 

muncul pemikiran baru dari siswa yang nantinya akan menuntut siswa mengajukan 

pertanyaan.  Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Hasibuan dan Moejiono (2010), bahwa 

berpikir itu sendiri adalah bertanya. Selama proses pembelajaran seringnya guru lebih 

mengembangkan pertanyaan pada jenjang kognitif C2, menyebabkan pola pikir siswa 

cenderung berkutat pada  jenjang kognitif tingkat rendah, akibatnya menimbulkan respon 

siswa berupa pertanyaan pada jenjang kognitif C2 dan tidak berkembang pada jenjang kognitif 

tingkat tinggi.  

Pertanyaan siswa dilihat dari jenis pertanyaan tertutup dan terbuka siswa lebih banyak 

mengajukan pertanyaan tertutup dibandingkan pertanyaan terbuka. Hasil serupa juga 

diperoleh Pujiastuti (2005), bahwa pertanyaan siswa lebih banyak pada pertanyaan tertutup 

dibandingkan pertanyaan terbuka.  Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan siswa yang lebih 

banyak menggunakan kata tanya ”apakah” yang meminta jawaban ya atau tidak ataupun 

memusat pada satu jawaban (jawaban ya atau tidak), contohnya pertanyaan: ”Apakah bakteri 

dapat hidup pada lingkungan ekstrim?”.   
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 Pertanyaan guru merupakan stimulus bagi siswa. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Nasution (2000) bahwa pertanyaan merupakan stimulus yang mendorong anak 

untuk berpikir dan belajar.  Dari stimulus tersebut menghasilkan respon, baik berupa jawaban 

pertanyaan guru, maupun pertanyaan siswa. Dalam proses pembelajaran, seringnya guru 

lebih mengembangkan pertanyaan tertutup, menyebabkan pola pikir siswa berkutat pada pola 

pikir konvergen, akibatnya respon siswa yang muncul pun berupa pertanyaan tertutup.  

Berdasarkan hasil analisis jenis pertanyaan produktif-nonproduktif  ternyata seluruh 

pertanyaan Siswa Sekolah A dan Siswa Sekolah B merupakan pertanyaan nonproduktif. 

Bayaknya pertanyaan nonproduktif yang diajukan oleh siswa dikarenakan pertanyaan yang 

diajukan oleh siswa berkaitan dengan materi yang ada di buku paket atau pun dari materi yang 

guru jelaskan.  Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan siswa, dimana 

pertanyaan yang mereka ajukan bertujuan untuk mengetahui materi yang kurang dipahami.  

Selain itu juga diperkuat dengan hasil catatan lapangan peneliti yang menunjukkan bahwa, 

sebelum mereka bertanya terlebih dahulu mereka melihat materi yang kurang mereka pahami 

di buku paket maupun di buku catatan. Contohnya pertanyaan: ”Apakah ada bakteri yang 

hidup di Laut Mati?”, pertanyaan tersebut lebih memerlukan jawaban terpikir dan tidak 

memerlukan tindakan pengamatan/ observasi.  Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Jelly 

(Rustaman et al. 2005) bahwa pertanyaan produktif memerlukan jawaban yang diperoleh dari 

pengamatan langsung yang menuntut tindakan. Selain itu alasan pertanyaan produktif tidak 

muncul dalam proses pembelajaran dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru adalah metode ceramah. Menurut Rustaman et al. (2005) metode ceramah membuat 

siswa tidak dibiasakan mencari dan mengolah informasi.  Seharusnya guru menggunakan 

metode praktikum, karena menurut Rustaman et al. (2005) dalam metode praktikum terdapat 

keterampilan dasar mengobservasi, mengukur, membandingkan, dan memecahkan masalah. 

Keterampilan dasar tersebut merupakan indikator dari pertanyaan produktif. 

Pertanyaan produktif penting sekali dikembangkan dikalangan siswa. Sebab dengan 

menerapkan pertanyaan produktif dapat merangsang siswa melakukan kegiatan  ilmiah yang 

sesuai dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi.  

Hal tersebut diperkuat dengan panelitian yang dilakukan oleh Sriyati et al. (2008) bahwa 

pertanyaan produktif dapat meningkatkan pemahaman siswa dan kemampuan kerja ilmiah 

siswa. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pertanyaan guru dan siswa di SMA Negeri 1 

Cilegon dan SMA Negeri 5 Cilegon pada konsep ciri dan peran archaebacteria dan eubacteria 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pertanyaan yang diajukan oleh guru dan siswa 

merupakan pertanyaan tertutup, nonproduktif, dan pada jenjang pertanyaan yang bersifat 
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memahami. Hal ini mengindikasi bahwa  peningkatan kemampuan bertanya guru-guru biologi 

masih diperlukan.    
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrìpsikan: (1) pemahaman guru IPA terhadap mata 
pelajaran adaptif; (2) tingkat kebutuhan konten IPA sesuai kompetensi keahlian; (3) pelaksanaan 
pembelajaran IPA di SMK; (4) kendala guru IPA dalam mengembangkan konten dan melaksanakan 
pembelajaran IPA sesuai kompetensi keahlian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
instrumen berupa  angket  tertutup dan terbuka, wawancara serta observasi. Populasi penelitian adalah 
guru IPA SMK Kota Bandung dengan sampel sebanyak 44 orang guru IPA SMK yang diambil secara 
random. Hasil angket memperlihatkan bahwa (1) pengetahuan guru IPA terhadap tujuan mata pelajaran 
adaptif hanya 48% mengetahui dan menjawab dengan tepat,  18% mengetahui tetapi menjawab dengan 
tidak tepat; (2) Pemahaman Guru IPA terhadap tujuan mata pelajaran IPA di SMK, 32% tidak 
mengetahui dan sisanya 2% tidak menjawab atau kosong; 49% guru IPA mengetahui tujuan mata 
pelajaran IPA sebagai mata pelajaran adaptif dengan jawaban yang tepat; (3) , 22% mengetahui namun 
tidak menjawab dengan tepat, 29% tidak mengetahui, (4) Guru IPA sebanyak 86 % menginginkan 
adanya pengembangan konten IPA adaptif sesuai dengan kompetensi keahlian; dan dan 14% 
menyatakan tidak perlu. Pengembangan konten yang diharapkan yaitu 44% Materi Ajar yang 
disesuaikan dengan kompetensi keahlian, 29% tentang Kompetensi Dasar (KD),  18% tentang Indikator, 
7% tentang KD, Indikator dan Materi Ajar, sedangkan  2% tidak menjawab, (3) 64% guru IPA tidak 
mengajarkan IPA sesuai dengan kompetensi keahliannya. Sedangkan sisanya yaitu 36% mengajarkan 
sesuai dengan kompetensi keahliannya, (4) Kendala yang dihadapi oleh sebagian guru dalam 
mengembangkan konten IPA adaptif yaitu kesulitan komunikasi dengan guru produktif, guru produktif 
tidak menyampaikan kebutuhan akan konten IPA untuk menunjang keahliannya serta tidak mengetahui 
batasan dan cara mengembangkannya. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada 
kesenjangan materi antara yang diharapkan oleh kurikulum dengan kenyataan pelaksanaan dilapangan. 
Guru IPA di SMK 86% menginginkan adanya pengembangan konten IPA adaptif sesuai dengan 
kompetensi keahlian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan perlu dilakukan 
pengembangan konten IPA yang disesuaikan dengan kompetensi keahlian di SMK.   

 
Kata kunci : mata pelajaran adaptif, pengembangan konten IPA, SMK. 
 

ABSTRACT 
 

The aim of the study is to describe: (1) understanding science teacher against adaptive subject 
material (IPA), (2) level need of science content requirement competency based skills, (3) 
implementation of IPA in vocational learning, (4) constraints science teachers in developing content and 
implementing appropriate learning science competency skills. This research using descriptive method 
with instruments such as questionnaires, interviews and observation. The study population is science 
teacher SMK Bandung and the sample was 44 SMK science teacher in Bandung were taken at random. 
The results showed that: (1) knowledge of science teachers toward adaptive course goals: 48% 
acknowledge and respond appropriately, 18% know but answered incorrectly, 32% did not know and the 
remaining 2% did not answer or is empty; 49% of teachers IPA knowing the purpose of science subjects 
as adaptive subjects with the right answer, 22% aware but not answered correctly, 29% did not know, 
(2) science teacher as much as 86% wanted the IPA content development of adaptive skills and 
competencies match and 14 % said they did not need. Content development is expected that 44% of the 
adjusted Teaching Materials competency skills, 29% of Basic Competency (KD), 18% of indicators, 7% 
of KD, Indicator and Teaching Materials, while 2% did not answer, (3) 64% science teacher does not 
teach science as according to their expertise. While the remaining 36% are taught in accordance with 
the competence expertise, (4) Obstacles faced by most teachers in developing science content adaptive 
difficulty of communication with teachers is productive, productive teachers do not convey the need to 
support science content expertise and know no boundaries and how to develop. Based on these results 
it can be concluded that there is a material discrepancy between the expected implementation of the 
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curriculum with the reality on the ground and recommended necessary to develop science content 
tailored to the competencies in vocational skills in Bandung. 
 
Keywords: adaptive subject, content development IPA, SMK. 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan kejuruan merupakan salah satu sub sistem Pendidikan Nasional yang 

mempunyai fungsi dan tujuan membentuk manusia pembangunan. Pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja 

dalam bidang tertentu. Dalam perkembangannya, pendidikan kejuruan yang dilaksanakan 

melalui sekolah kejuruan atau yang dikenal secara umum disebut  SMK senantiasa bertalian 

dengan tuntutan masyarakat  secara keseluruhan dengan memastikan bahwa investasi yang 

ditanamkan untuk sistem pendidikan  benar-benar membawa hasil. Hal tersebut berarti bahwa 

keterampilan serta kemampuan yang dijadikan sasaran proyek  harus dapat dimanfaatkan 

dalam sistem lapangan pekerjaan.  

Pemilihan substansi yang hendak diajarkan merupakan masalah pelik dalam 

merencanakan pendidikan  kejuruan berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum SMK wajib memuat mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran adaptif, yang bertujuan membekali 

peserta didik dasar pengetahuan tentang hukum-hukum kealaman serta makhluk hidup dan 

tidak hidup yang menjadi dasar sekaligus syarat kemampuan, yang berfungsi mengantarkan 

peserta didik guna mencapai kompetensi program keahliannya. Di samping itu mata pelajaran 

IPA mempersiapkan kemampuan peserta didik agar dapat mengembangkan program 

keahliannya pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Pada satu sisi, guru IPA di SMK tidak memiliki pengetahuan yang cukup berkaitan 

dengan pendidikan kejuruan. Selama ini LPTK secara umum mempersiapkan calon guru IPA 

untuk memasuki sekolah menengah umum yang orientasinya lebih kepada keilmuan. Hal 

tersebut berimplikasi kepada pemahaman mereka terkait tercapainya tujuan pendidikan SMK.  

Jalur pendidikan sekolah kejuruan berbeda dengan sekolah umum. Pendidikan sekolah umum 

lebih menekankan pada pendidikan yang bersifat umum, menekankan pada teori-teori, dan 

menghasilkan lulusan yang umumnya memiliki arah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi; sedangkan pendidikan sekolah kejuruan lebih menekankan pada 

keseimbangan antara teori dan praktek pada bidang kejuruan tertentu. Pendidikan sekolah 

kejuruan memiliki tujuan agar para lulusannya siap memasuki dunia kerja dengan 

keterampilan tertentu yang dimiliki (Depdiknas 2009).   

Menurut Mukhidin (2007), salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sekolah 

kejuruan (SMK ) yaitu perlu dibekalinya guru dengan teori yang berhubungan dengan sekolah 
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kejuruan. Dalam hal ini bagaimana guru IPA memahami tujuan sekolah kejuruan berkaitan 

dengan kompetensi keahlian yang diharapkan. Kajian yang dilakukan Depdiknas, Bappenas, 

dan Bank Dunia menemukan bahwa guru merupakan kunci penting dalam keberhasilan 

perbaikan pendidikan yang diarahkan kepada perbaikan mutu pendidikan. Apapun namanya, 

apakah itu pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, peningkatan 

pelayanan belajar, penyediaan buku teks, hanya akan berarti apabila melibatkan guru.  Oleh 

sebab itu, penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui 

persepsi guru IPA terhadap penyelenggaraan mata pelajaran IPA di SMK. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan instrumen yaitu 

angket/kuesioner campuran yaitu gabungan antara angket terbuka dengan angket tertutup. 

wawancara (interview) serta pengamatan (observasi). Populasi penelitian yaitu Guru IPA SMK  

Kota Bandung. Sampel penelìtìan adalah 44 orang guru IPA SMK yang ada di Kota Bandung 

yang diambil secara random pada tanggal 2 Maret 2012. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pemahaman Guru IPA Terhadap Mata Pelajaran Adaptif (IPA)  

Struktur kurikulum pendidikan sekolah kejuruan (SMK) berbeda dengan sekolah umum. 

Selain jumlah mata pelajaran dinyatakan sesuai dengan kebutuhan program tetapi juga 

pengelompokan mata pelajaran dibedakan dari sekolah umum. Kurikulum sekolah kejuruan 

(SMK) berisi kelompok mata pelajaran normatif,  adaptif, dan produktif (Hasan, 2009). 

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada guru IPA SMK tampak adanya 

pemahaman guru IPA mengenai tujuan mata pelajaran adaptif di SMK yang beragam. 

Sebagian besar guru IPA memberikan jawaban dengan persentase 48% mengetahui dan 

menjawab dengan tepat,  18% mengetahui tetapi menjawab dengan tidak tepat, 32% tidak 

mengetahui dan sisanya 2% tidak menjawab atau kosong. Pengetahuan guru IPA tentang 

tujuan mata pelajaran adaptif ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Pengetahuan guru tentang tujuan mata pelajaran adaptif 
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Dari Gambar 1 terlihat bahwa guru IPA yang benar-benar mengetahui tujuan mata 

pelajaran adaptif di bawah 50% dengan jawaban mata pelajaran adaptif sebagai dasar 

kompetensi keahlian untuk menunjang kompetensi keahlian serta mampu beradaptasi dengan 

perkembangan sains dan teknologi. Sedangkan 18% mengetahui dan menjawab dengan tidak 

tepat, tidak dapat dikelompokkan ke dalam jawaban yang tepat walaupun memberikan 

jawaban mengetahui. Hal ini didasarkan kepada jawaban alasan yang  kurang tepat yaitu mata 

pelajaran adaptif hanya memberikan informasi dan wawasan keilmuan kepada siswa. Menurut 

Depdiknas (2004), kelompok mata pelajaran adaptif adalah kelompok mata mata pelajaran  

yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan 

yang luas dan kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi 

di lingkungan sosial, lingkungan kerja serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  Adapun jawaban lainnya 32% tidak 

mengetahui dan sisanya 2% tidak menjawab atau kosong.  

Tingkat pengetahuan guru IPA terhadap tujuan mata pelajaran adaptif berdampak 

pada pemahaman guru IPA terhadap tujuan mata pelajaran IPA di SMK sebagai salah satu 

dari mata pelajaran adaptif.  Hal tersebut dapat terlihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Pemahaman guru IPA terhadap tujuan mata pelajaran IPA di SMK 

  

 Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa 49% guru IPA mengetahui tujuan pendidikan 

IPA  sebagai mata pelajaran adaptif dengan jawaban yang tepat. Sedangkan 22% mengetahui 

namun tidak menjawab dengan tepat dengan variasi jawaban yang sering muncul yaitu 

mengenalkan sains, mengetahui lingkungan dan wawasan pembangunan serta pembangunan 

karakter ilmiah. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan mata pelajaran adaptif yang 

lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memahami 

dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan teknologi yang dapat diterapkan pada 
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kehidupan sehari-hari dan atau melandasi kompetensi untuk bekerja. Dari data tersebut, 29% 

diantaranya tidak mengetahui tujuan mata pelajaran IPA sebagai mata pelajaran adaptif. 

 Pengetahuan guru IPA terhadap tujuan mata pelajaran adaptif dan IPA sebagai mata 

pelajaran adaptif relatif sama dengan persentase kurang dari 50%. Hal tersebut diduga 

disebabkan karena LPTK secara umum tidak memberikan pengetahuan tentang 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan atau SMK. Hal tersebut dapat tergambar dari hasil 

angket yang disebarkan bahwa sebagian besar guru IPA SMK mengetahui  mata pelajaran 

IPA ada di SMK ketika saat menjadi guru SMK dengan persentase 91%, saat kuliah 7%, dan 

2% saat mengikuti kegiatan seminar. 

 
Tingkat Kebutuhan Konten IPA Sesuai Kompetensi Keahlian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten IPA menurut guru IPA SMK saat ini tidak 

sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian sehingga perlu dikembangkan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Kebutuhan pengembangan konten IPA yang disesuaikan dengan kompetensi 
keahlian 

 
Berdasarkan Gambar 4 tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar 

guru IPA menyebutkan bahwa konten mata pelajaran IPA perlu dikembangkan sesuai dengan 

kompetensi keahlian. Berdasarkan data pada gambar tampak bahwa sebagian besar guru IPA 

dengan persentase 86% menginginkan adanya pengembangan konten IPA adaptif sesuai 

dengan kompetensi keahlian dan sisanya 14% menyatakan tidak perlu. Untuk menghadapi 

tantangan global, SMK harus memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan kejuruan yang 

diberikan kepada siswanya. Depdiknas (2007) menyebutkan bahwa pembaharuan kurikulum 

merupakan salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan dunia 

pendidikan nasional Indonesia di masa depan karena kurikulum merupakan jantung dunia 
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pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum di tingkat pusat, tidak semua guru terlibat di 

dalamnya. Guru diberikan kewenangan untuk menerjemahkan kurikulum yang dikembangkan  

dari pusat untuk diolah, diramu dan disajikan di dalam kelas.  

Hamalik (2007) menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum melibatkan banyak 

pihak, terutama guru yang bertugas di kelas. Setiap guru mengemban tanggung jawab secara 

aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengadministrasian, dan perubahan 

kurikulum. Sejauh mana keterlibatan guru akan turut menentukan keberhasilan pengajaran di 

sekolah. 

Mengingat pentingnya keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum khususnya 

pada tingkat mata pelajaran dan program pengajaran, maka perlu adanya upaya untuk melatih 

kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum. Salah satu tugas penting bagi guru 

adalah memilih isi yang paling tepat dari berbagai bidang subjek untuk diajarkan kepada 

kelompok siswa tertentu (Arends 2008).  

Konten kurikulum atau pengajaran bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan 

atau kumpulan informasi, tetapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan 

dibutuhkan, baik bagi pengetahuan itu sendiri maupun bagi siswa dan lingkungannya. Selain 

dari itu, menyusun isi kurikulum atau pengajaran, bukan saja didasarkan atas perkembangan 

ilmu pengetahuan, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak dan 

konsep-konsep modern tentang hakikat pengalaman belajar (Sukmadinata 1997).  

Hernawan (2010) menyebutkan bahwa isi kurikulum menempati posisi yang penting 

dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Dengan demikian isi 

kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan 

kurikulum. Sudjana (1988) dalam Hernawan (2010) mengungkapkan secara umum sifat 

bahan/isi ke dalam beberapa katagori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan.  

Sebagian besar guru IPA SMK mengharapkan tentang adanya materi ajar yang 

disesuaikan dengan kompetensi keahlian dengan persentase 44%. Hal tersebut jauh lebih 

besar dari komponen lainnya yang mendasari penyusunan materi ajar seperti pengembangan 

indikator sebesar 18% ataupun Kompetensi Dasar (KD) sebesar 29%. Hal tersebut 

menunjukkan kepraktisan dari guru IPA agar adanya ketersediaan bahan ajar dalam bentuk 

materi ajar yang dapat diterapkan sesuai kompetensi kejuruan. Namun, pengembangan bahan 

ajar tidak serta merta ada tanpa adanya analisis kebutuhan dari kompetensi keahlian dalam 

hal mata pelajaran produktif. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah guru 

kesulitan menyusun materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian. Hal 

tersebut diduga karena guru IPA tidak melakukan analisis Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar pada kompetensi keahlian atau mata pelajaran produktif secara 

komprehensif. Selain dari itu, guru IPA mendapat kesulitan karena tidak mengetahui tahapan 

yang harus dilakukan untuk menyusun konten yang sesuai dengan kebutuhan. 
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Gambar 5 . Persepsi guru terhadap tingkat kebutuhan IPA sesuai kompetensi keahlian 

 

Pentingnya pengembangan konten yang disesuaikan dengan mata pelajaran produktif 

menjadi sangat penting dilakukan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Maknun dkk. 

berkaitan dengan pengembangan materi fisika berorientasi pada program produktif bidang 

keahlian teknik bangunan (Kasus pada SMKN 5 Kota Bandung) menunjukkan  bahwa program 

pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan tuntutan bidang produktif dan kemahiran 

generic lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran regular dalam meningkatkan konsep-

konsep fisika siswa SMK bidang keahlian Teknik Bangunan. 

 
Pelaksanaan Pembelajaran IPA di SMK 

Sebagian besar guru IPA (64%) tidak mengajarkan IPA sesuai dengan kompetensi 

keahliannya atau. Sedangkan sisanya yaitu 36% mengajarkan sesuai dengan kompetensi 

keahliannya. Namun demikian, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh materi yang 

diajarkan dari 36% guru IPA yang mengajarkan IPA sesuai dengan kompetensi keahlian 

cenderung tidak mengarah kepada materi yang dibutuhkan untuk menunjang kompetensi 

keahlian. Secara umum lebih kepada penjelasan secara umum bahwa materi seperti 

lingkungan dan AMDAL dapat diterapkan ketika siswa bekerja. Hanya sebagian kecil yang 

memberikan contoh materi yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi keahlian 

diantaraya adalah berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan 

kandungan gas buangan dan bahan berbahaya dalam kendaraan/otomotif.  

Hal tersebut dapat terlihat pada gambar 6 yang memperlihatkan perbandingan guru 

IPA yang mengaitkan mata pelajaran IPA dengan kebutuhan kompetensi keahlian, yang 

kemudian disusun dalam bentuk silabus, RPP dan materi ajar serta yang mengaitkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPA dengan dasar kompetensi kejuruan 

atau kompetensi kejuruan relatif lebih kecil. Hasil wawancara dengan sebagian besar guru IPA 

di SMK, faktor yang menyebabkan kesulitan guru IPA dalam mengaitkan mata pelajaran IPA 
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dengan mata pelajaran produktif yaitu kompetensi keahlian terlalu banyak. Sebagai contoh 

dalam satu sekolah terkadang terdapat program studi keahlian berbeda yang stamdar 

kompetensi keahliannya sangat jauh seperti antara IPA adaptif dengan kompetensi keahlian 

tersebut. Guru mengalami kesulitan selain bingung bagaimana mengaitkan dan batasan-

batasan untuk mengembangkannya.  

 

Gambar 6.  Penyusunan silabus, RPP, dan materi ajar IPA sesuai kompetensi keahlian 

 
National Research Council (1996) menyebutkan enam standar guru dalam 

melaksanakan pembelajaran IPA sebagai berikut: (1) Dapat merencanakan pembelajaran 

sains yang berbasis inkuiri; (2) Melaksanakan pembelajaran sains yang mengarahkan dan 

memfasilitasi siswa dalam belajar; (3) Melaksanakan penilaian yang disesuaikan dengan 

kegiatan guru mengajar dan sesuai dengan pembelajaran siswa; (4) Mengembangkan 

pembelajaran dari lingkungan dimana siswa belajar; (5) Menciptakan masyarakat pembelajar 

sains; dan (6) Merencanakan dan mengembangkan pembelajaran dari program sains sekolah. 

Berdasarkan standar guru yang ditetapkan tersebut, kurikulum pendidikan IPA  di SMK 

yang dirancang dengan tujuan membekali peserta didik dasar pengetahuan tentang hukum-

hukum kealaman serta makhluk hidup dan tidak hidup yang menjadi dasar sekaligus syarat 

kemampuan, yang berfungsi mengantarkan peserta didik guna mencapai kompetensi program 

keahliannya. Peluang diberikan kepada guru IPA untuk mengembangkan isi / konten yang 

disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi program keahliannya yang jumlahnya terdiri dari 6 

Bidang Studi Keahlian, 40 Program Studi Keahlian, dan 121 Kompetensi Keahlian  

berdasarkan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan (Keputusan Dirjen 

Mandikdasmen Nomor  251/C/Kep/MN/2008). 
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Kendala Guru IPA Dalam Mengembangan Konten dan Melaksanakan Pembelajaran IPA 
Sesuai Kompetensi Keahlian 
 

Permendiknas No 16 Tahun 2007 berkaitan dengan standar pendidik dan kependidikan 

tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang standar untuk guru IPA di SMK. Pada 

lampiran tersebut hanya dicantumkan kompetensi guru mata pelajaran IPA pada SMP/MTs; 

kompetensi guru mata pelajaran Biologi pada SMA/MA, SMK/MAK; kompetensi guru mata 

pelajaran Fisika pada SMA/MA, SMK/MAK; dan kompetensi guru mata pelajaran Kimia pada 

SMA/MA, SMK/MAK (BSNP 2007). Hal tersebut menjadi persoalan ketika guru IPA SMK yang 

merupakan salah satu kelompok mata pelajaran adaptif tidak memiliki standar sebagai rujukan 

dalam penyelenggaraan pendidikan IPA di SMK.  Akibatnya guru IPA SMK melaksanakan 

pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik yang diharapkan untuk menunjang kompetensi 

keahlian di SMK diantaranya adalah berkaitan dengan kesesuaian konten IPA dengan 

kebutuhan kompetensi keahlian. 

Menurut kajian Puskur (2007) terkait dengan kajian kebijakan kurikulum SMK diperoleh 

hasil bahwa kelompok mata pelajaran adaptif berdampak pada beban belajar peserta didik di 

Sekolah Menengah Kejuruan di satu sisi, di sisi lain mengurangi alokasi waktu untuk Mata 

Pelajaran Produktif. Selain dari itu, aspek standar isi diantaranya berkaitan dengan 

penambahan materi pelajaran adaptif pada struktur kurikulum kurang mendukung materi 

kejuruan, walaupun secara terperinci tidak disebutkan untuk mata pelajaran IPA.  

Persoalan konten yang tidak sesuai, sebenarnya telah diupayakan dengan adanya 

analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar antar mata pelajaran. Namun dalam 

perjalanannya berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA, komunikasi untuk mewujudkan 

hal tersebut relatif tidak berjalan dengan baik dan optimal. Hal tersebut disebabkan karena 

tidak adanya kordinasi dan kesepahaman tentang tujuan pendidikan di SMK. Bahkan 

ditemukan, sebagian guru produktif tidak begitu jelas melihat keterkaitan atau kontribusi mata 

pelajaran IPA terhadap kompetensi keahlian. Hal tersebut berdampak pada rendahnya 

kualitas komunikasi untuk mempertemukan mata pelajaran adaptif dan produktif. Hal tersebut, 

tampak pada Gambar 7. yang menunjukkan komunikasi antara guru IPA dengan guru 

Produktif tidak berjalan dengan baik (menurut persepsi guru IPA di SMK).  
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Gambar 7. Komunikasi guru IPA dan produktif 

 

Komunikasi guru IPA dan produktif yang tidak sinergis merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan kurang optimalnya kontribusi IPA sebagai Mata Pelajaran Adaptif 

terhadap Mata Pelajaran Produktif. Padahal, Mata Pelajaran Adaptif diberikan agar peserta 

didik tidak hanya memahami dan menguasai “apa” dan “bagaimana” suatu pekerjaan 

dilakukan, tetapi memberi juga pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa” hal tersebut 

harus dilakukan. Program adaptif terdiri dari kelompok mata pelajaran yang berlaku sama bagi 

semua program keahlian dan mata pelajaran yang hanya berlaku bagi program keahlian 

tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing program keahlian (Depdiknas 2004). 

 
SIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bahwa ada kesenjangan materi 

antara yang diharapkan oleh kurikulum dengan kenyataan pelaksanaan dilapangan. Guru IPA 

di SMK 86% menginginkan adanya pengembangan konten IPA adaptif sesuai dengan 

kompetensi keahlian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan perlu dilakukan 

pengembangan konten IPA yang disesuaikan dengan kompetensi keahlian di SMK.   
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ABSTRAK 
 

Hasil penelitian implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB)  di Pondok 
Pesantren Modern Selamat (PPMS) Kendal menemukan konsep PPB akhlakul karimah. Konsep PPB 
akhlakul karimah adalah pendidikan yang mengarah pada pembentukan nilai-nilai spiritual siswa agar 
mampu hidup mandiri, memiliki kepedulian lingkungan dan sosial secara berkesinambungan, sehingga 
dapat berkontribusi terhadap kehidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Konsep ini melengkapi 
konsep PPB yang telah ada sebelumnya dan mendukung pengembangan Program Pengembangan 
Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PPBKB) oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Diantara 18 
karakter dengan indikator keberhasilannya, yang berhubungan dengan dimensi PPB adalah  cinta tanah 
air, peduli lingkungan, dan religius. Cinta tanah air dengan indikator tersedianya informasi  (dari sumber 
cetak, elektronik) tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia, telah ada dalam dokumen RPP guru. 
Kekayaan alam sebanyak 23 spesies tanaman, terdiri dari  tanaman buah-buahan, tanaman  hias, dan  
tanaman berbunga. Kekayaan budaya Indonesia ditunjukkan oleh bangunan fisik pondok antara lain 
berupa 12 rumah joglo, miniatur candi Borobudur dan Prambanan, semuanya dapat dimanfaatkan 
sebagai media/sumber belajar dan praktek konservasi lingkungan. Karakter religius telah dipraktekkan 
dengan sangat baik sebagai kebiasaan hidup di pondok pesantren: sholat wajib berjamaah, puasa, 
serta mengkaji Al-Qur‟an dan Hadist. 

 
Kata kunci: karakter, konservasi lingkungan, pembangunan berkelanjutan, pendidikan. 
 

ABSTRACT 
 

The research’s result of Education for Sustainable Development (ESD) implementation in 
Pondok Pesantren Modern Selamat (PPMS) Kendal found the concept of akhlakul karimah ESD. 
Akhlakul karimah ESD concept is education that leads to the formation of students’ spiritual values to be 
able to live independently, have environmental and social concerns continuously, so they can contribute 
to sustainable living for the future generations. This concept complements the concept of pre-existing 
ESD and to support the development of Development and Character Education Culture Program by 
Nation Ministry of National Education. Described the 18 characters including dimensions associated with 
PPB are patriotic, caring of environment, and religious character. Patriotism with indicators information 
available (from the source print, electronic) of natural and cultural richness of Indonesia, has been in the 
teacher's lesson plan documents. Plant biodiversity as many as 23 species, consist of fruit trees, 
ornamental plants, and flowering plants. Cultural richness of Indonesia indicated by the physical building 
which include 12 joglo, Borobudur and Prambanan miniatures, that all of them can be used as a 
media/learning resources and environmental conservation practices. Religious character has been 
practiced so well as the habbit in pondok pesantren that is sholat at the appointed times together, 
fasting, and learning the Al-Qur’an and the Hadits. 

 
Keywords: character, education, environmental conservation, sustainable development.  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB) atau Education for Sustainable 

Development (ESD) dimunculkan tahun 1992 dalam Agenda 21 dalam upaya memperbaiki 

pengelolaan lingkungan hidup melalui jalur pendidikan. Pendidikan dipilih dalam implementasi 

pembangunan berkelanjutan karena merupakan instrumen kuat yang efektif untuk melakukan 

komunikasi, memberikan informasi, penyadaran, pembelajaran dan dapat untuk memobilisasi 
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massa/komunitas, serta menggerakkan bangsa ke arah kehidupan masa depan yang 

berkembang secara lebih berkelanjutan (more sustainably developed). 

PPB (UNDESD 2005-2015) adalah serangkaian upaya yang dijalankan oleh setiap 

individu, institusi dan masyarakat di sepanjang hidup, agar memiliki kesadaran dan tanggung 

jawab dalam menjamin sebuah kehidupan yang layak bagi masyarakat sekarang maupun 

generasi mendatang tanpa suatu kompromi apapun  (Wuryadi 2007). Sementara Sudibyo 

(2008), menyatakan PPB adalah pendidikan untuk mendukung praktek pembangunan 

berkelanjutan, artinya   pendidikan yang memberi kesadaran dan kemampuan kepada semua 

orang (utamanya generasi mendatang) untuk berkontribusi lebih baik bagi pembangunan 

berkelanjutan pada masa sekarang dan yang akan datang. Hal ini berarti pula bahwa PPB 

dapat mengembangkan karakter generasi muda agar peduli terhadap pentingnya konservasi 

lingkungan. 

Agama Islam mengajarkan semua masalah kehidupan secara lengkap. Salah satu 

diantaranya adalah proses kejadian alam dan persoalan lingkungan. Islam dan lingkungan 

sekarang ini menjadi paradigma dan pegangan utama dalam upaya manusia mencegah 

kerusakan alam. Islam sangat menentang umatnya berbuat kerusakan di muka bumi demi 

kepentingan apapun. Al-Qur‟an dan Hadits memberikan tuntunan bagaimana manusia 

menjaga lingkungan, yang diwujudkan dalam karakter Rasulullah S.A.W. 

Lembaga pendidikan Agama Islam yang khas di Indonesia adalah Pondok pesantren. 

Selain mengkaji Al-Qur‟an dan Hadits, pondok pesantren modern juga berperan sebagai 

lembaga pendidikan umum yang dilaksanakan bersama. Sebagai suatu lembaga pendidikan 

yang mandiri, beberapa pondok pesantren telah melakukan pembaharuan dengan pola 

pengembangan kemaslahatan umat sebagai sasarannya, termasuk dalam mengelola 

pendidikan, keagamaan dan lingkungan hidup.   

Pondok Pesantren Modern Selamat (PPMS) Kendal Jawa Tengah merupakan salah 

satu pondok pesantren yang memiliki sesuatu yang khas apabila dibandingkan dengaan 

pondok pesantren yang lain. Kekhasan ini secara visual ditunjukkan oleh adanya upaya 

konservasi lingkungan.  

Kondisi lingkungan fisik pondok sejuk, hijau,dan indah oleh kekayaan spesies 

tanaman. Kekayaan budaya Indonesia ditunjukkan oleh bangunan fisik pondok antara lain 

berupa 12 rumah joglo, miniatur candi Borobudur dan Prambanan. Bangunan fisik pondok 

yang lain ditata dengan memperhatikan pemanfaatan sumber energi alam seperti energi 

matahari dan angin, sehingga dapat mengurangi penggunaan energi listrik. Asrama santripun 

tampak bersih, bukan model ruangan lebar yang sangat sederhana dan biasanya terkesan 

kumuh.  

Lingkungan pondok dengan berbagai sarana dan prasarana di atas dapat 

dimanfaatkan sebagai media/sumber belajar dan praktek konservasi lingkungan. Tujuannya 
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adalah untuk membentuk pribadi siswa atau santri yang berkarakter peduli lingkungan. 

Tumbuhnya motivasi PPMS Kendal dalam pengelolaan lingkungan ini penting untuk dikaji 

lebih mendalam sebagai upaya menemukan konsep PPB yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep 

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam upaya pengembangan karakter 

konservasi lingkungan. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif naturalistik, karena dalam 

prosesnya peneliti berusaha secara aktif melakukan interaksi dengan subjek dengan kondisi 

apa adanya dan tidak direkayasa agar data yang diperoleh merupakan fenomena yang asli 

dan alamiah. Penelitian ini mengedepankan adanya interaksi dan observasi partisipatif dengan 

subjek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara.  

Pendekatan penelitiannya adalah induktif dengan melakukan penyusunan konsep dan  

menarik kesimpulan berdasarkan data. Analisis data induktif dimulai dari transkripsi data hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan data tersebut, dilakukan ekstraksi 

untuk menyusun unit-unit informasi ke dalam kartu informasi yang akan dikelompokkan ke 

dalam tema, kemudian menjadi kelompok tema. Berdasarkan kelompok tema inilah kemudian 

disusun konsep-konsep. 

Pada penelitian ini, digunakan metode induksi oleh Sudaryono (2007) dalam Sukarno 

(2008) yang menyusun teori/konsep dengan urutan:   

hasil wawancara       unit informasi       tema       kelompok tema        konsep   

Sumber data dalam penelitian ini adalah komunitas pondok pesantren, masyarakat 

sekitar pondok, serta stakeholder baik sebagai informan maupun responden. Banyaknya 

informan atau responden tergantung pada kecukupan informasi yang dibutuhkan.  

Pemilihan sampel secara purposive sampling. Teknik ini digunakan dalam memilih 

setting yang sesuai dan nara sumber sebagai informan yang kompeten. Accidental sampling 

merupakan teknik memilih informan secara kebetulan atau siapa saja yang ditemui dan 

bersedia memberikan informasi yang diperlukan.  

Data penelitian kualitatif berupa naratif, deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, 

dokumen pondok pesantren, foto, video-tapes, dan hasil rekaman CCTV.  Teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi partisipatif, observasi, wawancara, analisis 

dokumen serta analisis historis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan matriks matriks hubungan antar tema, praktek PPB di PPMS Kendal 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 20 informan, dikelompokkan menjadi 

lima kelompok tema yakni dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial-budaya, 

dimensi edukasional, dan dimensi spiritual. Lima kelompok tema tersebut terdiri dari 13 tema. 

Penyusunan konsep dilakukan melalui dialog antar tema, kemudian dicari hubungan 

dalam rangka memperoleh konsep PPB di PPMS Kendal. Berdasarkan hasil analisis induktif, 

maka (Ngabekti 2012) menemukan satu konsep khas PPMS Kendal yakni konsep akhlakul 

karimah. Konsep akhlakul karimah merupakan tujuan akhir yang diharapkan bagi santri 

setelah selesai menempuh pendidikan di PPMS Kendal. Menurut Ismail (2011) al-akhlaq al-

karimah berarti akhlak yang mulia.  

Ajaran Islam berdasarkan pada landasan akidah, syariah, dan akhlakul karimah 

tersebut. Ajaran ini secara lengkap tercermin pada perilaku Nabi Muhammad saw., yang 

merupakan figur sentral sebagai teladan umat Islam dalam kehidupan sosial, intelektual, dan 

penghayatan nilai-nilai spiritual. Konsep Akhlakul karimah yang diharapkan bagi santri dan 

alumni PPMS khususnya dan umat Islam pada umumnya, harus merujuk pada akhlak Islami 

bersumber dari Al Quran dan Al Hadits. 

Untuk mencapai lulusan akhlakul karimah, diawali dengan pembentukan karakter 

(character building) pada kegiatan masa orientasi siswa, dengan fokus mendisiplinkan 

kegiatan spiritual Agama Islam. Penerapan Model Pendidikan Pesantren terwujud dalam 

Kurikulum Berbasis Pesantren. Kurikulum ini selain mengikuti kurikulum pendidikan nasional 

SMP dan SMA, juga Pendidikan Agama Islam. Implementasi kurikulum adalah pada proses 

pembelajaran, dan dipraktekkan oleh komunitas pondok dalam bentuk peduli lingkungan, 

sikap mandiri , peduli sosial, serta melakukan aktivitas spiritual sesuai perintah Agama Islam.   

Kurikulum di pondok pesantren modern menawarkan kajian yang sangat penting yang 

tidak hanya membangun hubungan  antara manusia dengan Allah Yang Maha Esa, tetapi juga 

hubungan dengan sesama manusia maupun lingkungannya. Dengan kurikulum ini, maka pada 

saat ini banyak kader-kader muslim atau intelektual Islam yang agamis. (Abdullah et al. 2008). 

Kader-kader muslim ini diharapkan akan menghasilkan pribadi muslim yang berakhlakul 

karimah, tangguh, dan mampu mengatasi persoalan bangsa, termasuk persoalan lingkungan 

hidup. 

Implementasi PPB di dalam kurikulum dapat ditempuh dengan dua alternatif, yakni 

terintegrasi dengan mata pelajaran lain, atau mandiri sebagai salah satu mata pelajaran di 

semua jenjang pendidikan. Pada saat penelitian tahun 2010-2011, PPMS Kendal memilih 

alternatif pertama yakni terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan. Namun kedua KS 

SMP dapat memasukkan sebagai mata pelajaran Muatan Lokal, atau KS SMA memberi 
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wacana masuk dalam kegiatan Jum‟at bersih dan sehat. Dengan demikian keteladanan para 

guru dan ustad pada kegiatan Jum‟at ini sangat mendukung praktek PPB. 

Model Pendidikan di PPMS Kendal berdasarkan hasil observasi PBM menunjukkan 

bahwa guru menggunakan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan RPP, dan diperkuat 

dengan petikan Al-Qu‟ran dan Hadits di dalamnya. Pendekatan yang digunakan lebih kearah 

humanisme (insaniyah) yakni memperlakukan santri sebagai objek terpenting dalam proses 

pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran ilmu 

pengetahuan umum oleh guru adalah pembelajaran klasikal dengan metode ceramah, diskusi, 

praktikum, observasi, dan penugasan. Sedangkan metode pembalajaran Agama Islam pada 

madrasah diniyah pada malam hari oleh ustad, dilaksanakan secara individual atau kelompok 

dengan metode tradisional digunakan seperti sorogan untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an 

dan Hadits. Untuk mengetahui hafalan penulisannya, maka dilakukan metode dikte (imla‟). 

Raqib (2009) menyatakan metode tradisional ini masih digunakan karena ternyata mampu 

mencetak alumni yang mumpuni karena ketekunan, kontinyuitas,  dan ketulusan hati para 

santri dan ustad.  

Perangkat pembelajaran yang digunakan seperti buku paket dan LKS, masih sama 

dengan sekolah umum. Masalah PPB belum masuk dalam kurikulum, tetapi langsung 

dipraktekkan melalui perilaku menunju akhlakul karimah. Dengan demikian jika diketahui 

terjadi kesalahan langsung ditegur untuk memperbaikinya.                                                                                                                                                               

Praktek PPB di PPMS Kendal tidak hanya melalui kurikulum, tetapi juga 

diiplementasikan ke dalam proses pembelajaran dan dipraktekkan sebagai bentuk partisipasi 

komunitas pondok dalam PPB yang dilakukan dari tingkat atas sampai bawah, sehingga 

menimbulkan karakter sikap menghargai  adab dan etika/norma, keberagaman, dan 

spiritualitas.  

Kelompok tema kepedulian lingkungan diperoleh terdiri dari tiga tema yakni: (1) tema 

lingkungan fisik/ abiotik, (2) tema lingkungan biotik, dan (3) tema lingkungan budaya. Karakter 

peduli lingkungan komunitas di PPMS Kendal cukup baik.  

Tema-tema lingkungan fisik yang khas adalah pelestarian sumber daya, pengurangan 

polutan dan emisi karbon, meningkatkan biodiversitas melalui penghijauan, pemanfaatan 

energi ramah lingkungan dengan penataan fisik pondok. Pemanfaatan energi ramah 

lingkungan ditunjukkan dengan pemanfaatan energi matahari secara optimal di bangunan 

joglo dan ruang-ruang kelas untuk pencahayaan siang hari. Pemanfataan angin melalui 

jendela nako juga bertujuan untuk menambah kesejukan ruangan. Namun dengan dipilihnya 

SMA menjadi RSBI pada awal 2011, maka di ruang-ruang kelas pada akhir tahun 2010 

dipasang AC karena dipasangnya fasilitas pembelajaran berupa komputer dan LCD proyektor. 

Pemasangan AC ini menurut KS SMA lebih utama ditujukan untuk meningkatkan kualitas 
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layanan bagi siswa yang waktu pembelajarannya lebih panjang, dan menjaga keawetan alat-

alat elektronik.  

Karakter pengembangan budaya bersih merupakan hal yang sangat ditekankan oleh 

pengelola PPMS Kendal. Selain melalui PBM, kebijakan pondok juga menambah kegiatan 

mandiri yang terkait dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan pada setiap hari Jum‟at 

dengan partisipasi seluruh komunitas pondok. Hal ini sangat ditekankan karena berdasarkan 

sunah, kebersihan adalah sebagian dari pada iman.  

Budaya sehat yang ditanamkan bagi komunitas pondok sangat dipengaruhi oleh 

kesehatan santrinya. Kesan umum yang menyatakan bahwa ciri khas santri pondok pesantren 

adalah gudhigen dan tumonen sedapat mungkin dihilangkan atau diminimalisir di PPMS 

Kendal. Hasil pengamatan selama penelitian dari bulan Juni 2010 sampai dengan Juni 2011 

menunjukkan bahwa kesehatan santri cukup bagus.  

Pengembangan karakter konservasi lingkungan, ditunjukkan oleh penataan lingkungan 

biotik PPMS Kendal hijau, indah, dan rindang karena dalam pemilihan jenis tanaman harus 

dipenuhi ketiga syarat tersebut. Tanaman mangga yang mendominasi lingkungan pondok, 

selain memenuhi syarat juga bermanfaat untuk sumber buah bagi para santri. Selain itu, untuk 

tanaman dalam pot, dipilih yang berbunga warna-warni dan indah seperti bunga Bougenvil dan 

Soka, sekaligus bermanfaat sebagai media dan sumber belajar Biologi. Agar lingkungan biotik 

selalu baik, maka dilakukan perawatan seperti penyiraman secara rutin pada musim kemarau, 

pemupukan, dan pemangkasan ranting pada musim penghujan untuk menambah kerimbunan. 

Program Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PPBKB) yang 

dicanangkan oleh Balitbang Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional (2010), ada 18 

nilai dengan indikator keberhasilannya di sekolah dan di kelas. Nilai-nilai tersebut adalah: 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tau, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Karakter tersebut di atas, sejalan dengan tiga dimensi PPB yang telah ada terutama 

cinta tanah air, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Sedangkan dimensi spiritual muncul pada 

nilai religius. Indikator karakter peduli lingkungan sekolah sudah terlaksana dengan baik di 

PPMS Kendal.  

Indikator karaktert religius, telah dipraktekan secara intensif dalam kesehariannya oleh 

santri PPMS Kendal secara individual, demikian pula  indikator nilai yang lain. Indikator 

PPBKB tersebut di atas hanya berlaku untuk menilai komunitas sekolah atau kelas. Oleh 

karena itu nilai karakter perlu dijabarkan lagi untuk menilai karakter individual. 

Apabila dikaitkan dengan berbagai konsep pendidikan karakter di atas, konsep PPB 

yang akhlakul karimah memiliki makna yang paling mendalam dan berlaku bagi seluruh umat 
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manusia. Oleh karena itu, untuk mencapainya diperlukan berbagai upaya dan kerjasama dari 

berbagai pihak, orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat, ulama, dan pemerintah.  

Santri yang berakhlakul karimah ini dihasilkan melalui proses pendidikan yang cukup 

panjang (3-6 tahun), mulai awal saat seleksi masuk PPMS sampai ketika alumni hidup di 

tengah masyarakat. Pembentukan karakter (character building), dilaksanakan pada saat awal 

santri belajar di PPMS dengan fokus utama kegiatan spiritual Islam, merupakan hal yang perlu 

dijadikan contoh oleh sekolah umum yang selama ini lebih menekankan pada kegiatan yang 

“aneh-aneh” untuk menguji mental siswa baru.  

Muhajir dalam Roqib (2009) menyatakan bahwa prinsip pendidikan Islam sebenarnya 

lebih identik dengan prinsip hidup setiap muslim yakni beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 

berkepribadian muslim, dan insan shalih. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Zakiyah 

Darajat adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah yang shalih, 

teguh imannya, taat beribadah, dan berakhlak terpuji. Keseluruhan gerak dalam kehidupan 

setiap muslim, mulai dari perkataan, perbuatan dan tindakan apapun yang dilakukannya 

dengan mencari ridha Allah, memenuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya 

adalah merupakan bentuk ibadah. Untuk melaksanakan ibadah baik yang bersifat pribadi 

maupun sosial, perlu dipelajari dan dituntun dengan iman dan akhlak terpuji. Dengan 

demikian, identitas muslim akan tampak pada semua aspek kehidupan. 

Seseorang yang telah mematuhi hukum Islam dengan baik, benar, jujur, dan ikhlas, 

akan tumbuh menjadi manusia yang seimbang, dan pada gilirannya akan menjadi khalifatullah 

fi al-Ardh. Dalam konteks lingkungan, menurut Abdullah (2010) khalifatullah fi al-Ardh dapat 

dimaknai bahwa manusia sebagai pemimpin, secara khusus diberi amanah menjadi khalifah 

dimuka bumi untuk melindungi lingkungan dengan berbagai kebijakan, aturan hukum, dan 

sumber daya sosio-politik yang menjadi tugasnya.  

Konsep khalifatullah fi al-Ardh bukanlah konsep yang bebas nilai, yang menempatkan 

manusia sebagai penguasa atau raja. Dengan demikian pemeliharaan lingkungan sangat 

tergantung pada kemampuan dan keunggulan moral pemimpinnya. Hal ini juga dinyatakan 

oleh Baiquni (2008), bahwa kepemimpinan sebagai kunci pembangunan berkelanjutan, adalah 

manusia yang teguh memeluk agamanya, akan mendapat hidayah dan mampu mengemban 

amanat sebagai pemimpin di muka bumi, khalifatullah fi al-Ardh. Setiap manusia adalah 

pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.  

Pemimpin yang ideal adalah yang memiliki karakter seorang nabi: amanah 

(terpercaya), fathanah (cerdas), shiddiq (jujur), dan tabligh (kemampuan menyampaikan 

pesan). Kriteria inilah yang relevan dengan seorang khalifah agar dapat mengelola lingkungan 

demi kebaikan dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Karakter demikian juga tampak 

pada pemimpin PPMS Kendal, yang sangat tegas, disiplin tetapi juga dermawan dan 
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berorientasi kepada perkembangan pondok pesantren ke masa depan (kepemimpinan yang 

visioner). 

Karakter pribadi yang memenuhi syarat sebagai khalifatullah fi al-Ardh, disebut juga 

sebagai manusia paripurna (insan kamil) atau pribadi yang utuh, sempurna, seimbang, dan 

selaras. Manusia sempurna menurut Zuhairini dalam Roqib (2009), berarti manusia yang 

memahami tentang Tuhan, diri, dan lingkungannya. Jika kondisi ini terwujud, maka kehidupan 

di bumi akan berkelanjutan. 

 
SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) implementasi PPB di PPMS Kendal 

menghasilkan konsep PPB akhlakul karimah, yang lebih sesuai dengan religiusitas 

masyarakat Indonesia; (2) Implementasi PPB akhlakul karimah dapat mengembangkan 

karakter konservasi lingkungan. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Saya ucapkan kepada Tim Promotor: Prof 

Dr. S. Djalal Tandjung, M.Sc., Prof. Dr. Wuryadi, M.S., dan Prof. R. Rijanta, M.Sc. PhD, serta 

Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A. PhD yang telah mengarahkan dalam proses perumusan konsep. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdulla I, M Zain & Hasse J. 2008. Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab 
Pesantren. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM. 

  
Abdullah M. 2010. Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan. Jakarta: Dian Rakyat. 
 
Baiquni M. 2008. Mengguga(t)h Pemikiran dan Praktek Pembangunan Berkelanjutan. 

Makalah. Seminar Nasional Filsafat Sains Geografi 12 Juli 2008. Yogyakarta. 
 
Balitbang Puskur Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Pengembangan Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa. Bahan Presentasi. 
 
Ismail AU. 2011. Pengembangan Diri Menjadi Pribadi Mulia. Jakarta: PT Alex Media 

Komputindo. 
 
Ngabekti S. 2012. Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kasus Pondok 

Pesantren Modern Selamat Kendal). Disertasi. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada. 

 
Roqib M. 2009. Ilmu Pendidikan Islam. Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 

Keluarga, dan Masyarakat. Yogyakarta: LKiSYogyakarta. 
 
Sudibyo  RS. 2008. Konsep EfSD di Indonesia. Bahan Presentasi. Yogyakarta: Universitas 

Gadjah Mada.  
 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 268  

 

Sukarno TE. 2008. Karakteristik Pondokan Sewa Buruh Industri Rokok PT Gudang Garam di 
Kelurahan Dandangan Kota Kediri. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Magister 
Perencanaan Kota dan Daerah Jurusan Ilmu-ilmu Teknik Sekolah Pascasarjana Fakultas 
Teknik Universitas Gadjah Mada. 

 
Wuryadi .2007. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Buku Petunjuk Guru. Jakarta: 

HFS-UNY. 
 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 269  

 

PENGEMBANGAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER  
BERBASIS KONSERVASI PADA SILABUS DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN  

 
Saiful Ridlo1  dan Andin Irsadi 

Pendidikan Biologi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Jawa Tengah 

1e-mail: sridlo@yahoo.co.id 
 

ABSTRAK 
 

Kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi telah digunakan Universitas Negeri Semarang 
(Unnes) mulai tahun ajaran 2012/2013. Salah satu strategi penanaman nilai karakter konservasi adalah 
melalui integrasi dalam proses pembelajaran. Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah 
mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter berbasis konservasi pada silabus dan satuan acara 
perkuliahan (SAP) biologi. Penelitian ini bertujuan menghasilkan model silabus dan SAP versi pertama 
yang memuat nilai-nilai pendidikan karakter berbasis konservasi. Metode pengembangan model 
mengambil prosedur Sugiyono pada fase pendahuluan. Validasi model dilakukan melalui focus group 
discussion dan instructional validity. Data-data dianalisis menggunakan cara pendekatan kualitatif dan 
digunakan untuk menghasilkan produk berupa silabus dan SAP Mata Kuliah Biologi Umum. Hasil 
penelitian berupa silabus dan SAP versi pertama. Nilai-nilai pendidikan berbasis konservasi dapat 
diakomodasi pada fitur kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian KD dan pencapaian tujuan 
pembelajaran  sebagai bentuk pengembangan silabus dan SAP. 

 
Kata kunci: karakter berbasis konservasi, satuan acara perkuliahan, silabus.  
 

ABSTRACT 
 

Competence and conservation-based curriculum have been using by Semarang State 
University (Unnes) since 2012/2013 school year. One of strategies to improve conservation-based 
character values is by integrate them in to learning process. This research problem is how to develop 
conservation -based character education values in the syllabus and unit lecture plan (ULP) of biology. 
This research aims to produce a first version model syllabus and ULP that contains the values of 
conservation-based character education. Model development method taking Sugiyono procedure in the 
preliminary phase. Model validation through focus group discussions and instructional validity. The data 
were analyzed using a qualitative approach and used to produce products such as syllabus and ULP of 
General Biology Lecture. The result is form the first version of the syllabus and ULP. The conservation -
based character education values can be accommodated on the features of the learning activities and 
the achievement of basic competense indicators and achievement of learning objectives as a form of 
syllabus and ULP development. 

 
Keywords: conservation-based character, syllabus, unit lecture plan. 

 

PENDAHULUAN 

Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengembangkan pendidikan dengan tujuan 

operasional antara lain menyiapkan tenaga ahli dan profesional di bidang ilmu kependidikan 

dan non kependidikan dengan memperhatikan mutu, relevansi, keefektifan, dan pemerataan.  

Di sisi lain, Handoyo & Tijan (2011) menyebutkan bahwa Unnes mengemban misi mulia untuk 

mengembangkan pendidikan karakter berbasis konservasi bagi para mahasiswanya. Melalui 

pendidikan tersebut disemaikan nilai-nilai karakter kepada mahasiswa dilandasi oleh niat baik 

untuk merawat, memelihara, menjaga, dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial serta 

nilai-nilai budaya.  Dengan demikian pendidikan karakter berbasis konservasi dapat dipandang 

sebagai upaya Unnes untuk meningkatkan mutu lulusannya. 

mailto:sridlo@yahoo.co.id


  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 270  

 

  Penanaman nilai-nilai sebagai sebuah karakteristik seseorang sudah berlangsung 

sejak dahulu kala. Akan tetapi, seiring dengan perubahan jaman, agaknya menuntut adanya 

penanaman kembali nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah wadah kegiatan pendidikan di setiap 

pembelajaran. Penanaman nilai-nilai tersebut dimasukkan (embeded) ke dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Setiap mata kuliah mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan 

ditanamkan dalam diri mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh adanya keutamaan fokus dari tiap 

matakuliah yang mempunyai karakteristik tersendiri.  

Mengambil pengalaman pendidikan dasar dan menengah, satuan pendidikan 

sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentuk 

karakter melalui program operasional. Nilai prakondisi (the existing values) yang dimaksud 

antara lain takwa, bersih, rapih, nyaman, dan santun. Meskipun telah terdapat 18 nilai 

pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas 

pengembangannya dengan cara melanjutkan nilai prakondisi yang diperkuat dengan beberapa 

nilai yang diprioritaskan dari 18 nilai di atas. Dalam implementasinya jumlah dan jenis karakter 

yang dipilih tentu akan dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Di antara berbagai nilai 

yang dikembangkan, dalam pelaksanaannya dapat dimulai dari nilai yang esensial, sederhana, 

dan mudah dilaksanakan. 

Unnes, sebagaimana dikemukakan Handoyo dan Tijan (2011) mengembangkan 

pendidikan karakter berbasis konservasi dengan delapan nilainya. Ke delapan nilai tersebut 

adalah: (1) religius, (2) jujur, (3) peduli, (4) toleran, (5) demokratis, (6) santun, (7) cerdas, dan 

(8) tangguh. Pendidikan karakter yang dikembangkan bersifat komprehensif, tidak hanya 

menyangkut persoalan kognitif, tetapi juga mengandung muatan afektif dan psikomotorik 

dengan maksud agar mahasiswa mampu menjadi agen masyarakat yang sehat, unggul, dan 

kompetitif. Kedelapan nilai tersebut di atas kemudian dipertegas kembali sebagaimana 

tercantum dalam Buku 1 Kurikulum Unnes 2012 yang berbasis kompetensi dan konservasi 

dimana ada 10 karakter yang menjadi penciri lulusan dengan menambah nilai nasionalis dan 

bertanggungjawab (Tim Pengembang Kurikulum Unnes 2012). Strategi implementasinya 

melalui dua cara, yaitu melalui pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan. 

Biologi sebagai sebuah jurusan telah mengembangkan model-model pembelajaran 

dengan strategi JAS (jelajah alam sekitar). Menurut Ridlo (2005) kegiatan penjelajahan 

merupakan suatu strategi alternatif dalam pembelajaran biologi. Kegiatan ini mengajak peserta 

didik aktif mengeksplorasi lingkungan sekitarnya untuk mencapai kecakapan kognitif, afektif, 

dan psikomotornya sehingga memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan, penguasaan 

berkarya, penguasaan menyikapi dan penguasaan bermasyarakat. Lingkungan sekitar dalam 

hal ini bukan saja sebagai sumber belajar tetapi menjadi objek yang harus diuntungkan 

sebagai akibat adanya kegiatan pembelajaran. Berdasarkan penjelasan tersebut sebenarnya 

strategi JAS telah menawarkan penanaman nilai-nilai konservasi, yaitu: melindungi, 
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mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari dan bijak objek-objek yang menjadi sumber 

belajar. 

Delapan nilai karakter berbasis konservasi diakui Handoyo dan Tijan (2011) sebagai 

nilai yang diambil berdasarkan best practice perlu didukung, digelorakan dan dikaji melalui 

penelitian oleh warga Universitas Negeri Semarang dimulai dari jurusan/ program studi. Nilai-

nilai pendidikan karakter berbasis konservasi dan penggunaan strategi pembelajaran JAS 

adalah menjadi tugas bersama para dosen biologi untuk mewujudkannya dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana membangun model silabus dan SAP yang selayaknya 

memuat kedua hal tersebut di atas, selain bercirikan JAS juga memuat nilai-nilai pendidikan 

karakter berbasis konservasi. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini didesain sebagai penelitian dan pengembangan. Sugiyono (2011) 

membagi siklus penelitian pengembangan menjadi tiga, yaitu: penelitian pendahuluan, 

pengembangan, dan evaluasi. Peneliti pengguna penelitian dan pengembangan boleh 

mengambil sebagian dari siklus (Borg & Gall 1983) meskipun pada akhirnya mereka 

menyarankan untuk melengkapi seluruh siklus tetapi dengan penelitian pada skala sempit 

(small-scale project) (Gall et al. 2007). Penelitian ini dikhususkan untuk fase penelitian 

pendahuluan berupa analisis kebutuhan yang akan digunakan sebagai dasar untuk memutar 

siklus perencanaan. 

Sumber informasi yang digunakan adalah silabus dan SAP yang telah dikembangkan 

pada semester genap tahun 2011/2012 dan peserta FGD (pengelola jurusan, badan 

konservasi, badan penjaminan mutu yang ada di jurusan, ahli pendidikan yang ada di jurusan, 

dan dosen jurusan biologi). FGD diperlukan dalam rangka mendiskusikan pengembangan 

komponen silabus dan SAP. Untuk memantapkan agar siklus perencanaan kelak dapat 

berlangsung maka diambil data hasil monitoring keterlaksanaan model silabus dan SAP 

rancangan siklus penelitian pendahuluan. 

Model yang dikembangkan adalah versi pertama silabus dan SAP dengan spesifikasi 

sesuai dengan model formulir format silabus dengan nomor dokumen FM-02-AKD-05 dan  

formulir format SAP dengan nomor dokumen FM-03-AKD-06, memuat pendidikan karakter 

berbasis kompetensi yang dapat dilihat pada rumusan SK, dan/atau KD, dan/atau indikator, 

dan/atau kegiatan pembelajaran dan/atau penilaiannya. 

Instrumen validasi isi didasarkan pada formulir format silabus dan SAP (FM-02-AKD-05 

dan FM-03-AKD-06). Peneliti membuat formulir verifikasi dan validasi dari kedua formulir 

tersebut sesuai kebutuhan produk yang dikehendaki. Pada beberapa langkah, peneliti juga 

berlaku sebagai instrumen. Peneliti adalah anggota tim pengembang kurikulum jurusan. 

Peneliti telah masuk dalam perkuliahan dan diskusi dengan dosen dan mahasiswa. Teknik 
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pengumpulan data menggunakan peneliti sebagai instrumen digunakan untuk mengambil data 

keterlaksanaan silabus dan SAP hasil workshop terutama  mengungkap alasan dibalik 

fenomena teramati. Data penelitian ini berupa hasil-hasil diskusi terbatas untuk menemukan 

kebutuhan pengembangan produk yang dikehendaki, dokumen silabus dan SAP, dan hasil 

validasi produk. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul 

kemudian direduksi, selanjutnya di-display-kan dan dianalisis kontennya untuk dinarasikan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menggunakan instrumen angket sesuai kebutuhan penelitian 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Terkait dengan kebijakan pembaharuan kurikulum 

Unnes yang berbasis kompetensi dan konservasi, semua silabus dan SAP belum 

menunjukkan rumusan indikator pencapaian KD yang memuat pendidikan karakter konservasi 

sehingga kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode dan teknik yang memungkinkan 

adanya penanaman nilai karakter konservasi belum banyak diekplorasi.  

Model pengembangan silabus dan SAP paling awal telah dikembangkan oleh 

peneliti/Kaprodi Pendidikan Biologi dan Kajur Biologi. Model kemudian disosialisasikan kepada 

para dosen jurusan biologi yang di dalamnya terdapat ahli pendidikan biologi, gugus penjamin 

mutu jurusan, anggota badan konservasi Unnes, dan dosen jurusan biologi. Pokok-pokok 

pikiran model pertama pengembangan perangkat pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Pertama, perangkat (silabus dan SAP) yang disediakan dosen diarahkan untuk membekali 

mahasiswa tentang pendidikan karakter dengan tujuan agar potensi intelektual yang mereka 

miliki diimbangi oleh kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual yang sangat dibutuhkan untuk 

berkompetisi pada level internasional. Kedua, pendidikan karakter berbasis konservasi di 

Unnes dimaksudkan bahwa penyemaian nilai-nilai karakter kepada mahasiswa harus dilandasi 

oleh niat baik untuk merawat, memelihara, menjaga, dan mengembangkan lingkungan fisik 

dan sosial serta nilai-nilai budaya demi terwujudnya kehidupan harmoni antara lingkungan 

hidup dan manusianya. Ketiga, pendidikan karakter bersifat komprehensif, tidak hanya 

menyangkut persoalan kognitif, tetapi juga mengandung muatan afektif dan psikomotorik. 

Semua merupakan upaya pendidikan untuk menyemaikan dan mengembangkan nilai-nilai 

religius, jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, dan tangguh ke dalam diri 

mahasiswa dengan maksud agar mereka mampu menjadi agen masyarakat yang sehat, 

unggul, dan kompetitif. Pokok-pokok pikiran tersebut dituangkan dalam kegiatan pembelajaran 

dan penilaian agar pengalaman belajar mahasiswa terlihat. 

Langkah selanjutnya telah diadakan diskusi jurusan mengenai integrasi visi konservasi, 

pendidikan karakter dalam kurikulum biologi untuk memantapkan hasil analisis konteks 

sebagaimana tersebut di atas. Hasil diskusi menghendaki integrasi pendidikan konservasi ke 

dalam pembelajaran hendaknya dengan strategi yang memungkinkan terbangunnya 
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pengetahuan mahasiswa (education about), sesuai dengan konteks atau pembelajaran 

kontekstual (education in), dan melaksanakan pembelajaran melalui aksi-aksi nyata (education 

for). Jurusan Biologi telah memiliki komitmen dengan kurikulum berpendekatan jelajah alah 

sekitar (JAS) yang senafas dengan karakter konservasi sehingga diperlukan penegasan 

kembali dan mempertajam ke dalam dokumen silabus dan SAP, yaitu pada kegiatan belajar. 

indicator pencapaian kompetensi, dan penilaian. 

Diskusi terbatas dengan para ahli pendidikan biologi, pihak Badan Konservasi Unnes 

(dihadiri langsung oleh ketua badan) dan pihak fakultas dalam hal ini Pembantu Dekan Bidang 

Administrasi Umum, menyatakan pengembangan kurikulum baru direncanakan akan berlaku 

mulai semester gasal 2012/2013 (Tim Pengembang Kurikulum Unnes 2012). Diskusi terbatas 

ini dimaksudkan untuk mencari strategi perumusan kegiatan belajar. indikator pencapaian 

kompetensi, dan penilaian. Hasil diskusi merekomendasikan untuk mencoba merumuskan 

pada mata kuliah biologi umum. Biologi umum diambil sebagai objek kajian awal karena 

merupakan mata kuliah umum fakultas sehingga banyak ditempuh oleh mahasiswa dan 

melibatkan banyak dosen. Dengan demikian sosialisasi hasil rintisan akan melibatkan banyak 

dosen pula.  

Langkah selanjutnya diselenggarakan sosialisasi hasil perancangan awal/embrio yang 

disiapkan oleh tim pengampu Matakuliah Biologi Umum sesuai hasil diskusi sebelumnya. 

Kegiatan berlangsung dalam bentuk workshop pengembangan SAP dan SAP biologi dan 

pendidikan biologi berkarakter konservasi. Hasil workshop belum memuaskan peneliti karena 

tim pengembang silabus dan SAP Biologi Umum kurang dapat bekerja maksimal. Diantara 

anggota tim masih mempertanyakan bagaimana menuangkan integrasi pendidikan karakter 

konservasi dalam silabus dan SAP. Tidak ada silabus dan SAP yang dapat dihasilkan sebagai 

„master‟ bagi pengembangan silabus dan SAP mata kuliah lain. Dengan keadaan seperti ini 

peneliti menerapkan strategi lain.  

Setelah  minggu ke-3 perkuliahan peneliti memfasilitasi para pengampu mata kuliah 

untuk workshop pengembangan silabus dan SAP.  Hasil workshop berupa silabus dan SAP. 

Silabus dan SAP yang dihasilkan selanjutnya dimonitor keterlaksanaannya dalam proses 

perkuliahan. Pengukuran terhadap kompetensi tidak dilakukan secara sengaja melalui tes. 

Keberhasilan pembelajaran dosen diamati melalui tampilan perilaku mahasiswa dalam 

perkuliahan. 

Hasil monitoring pada beberapa perkuliahan dan praktikum di laboratorium 

menunjukkan kebaikan sebagai berikut. Persiapan perkuliahan dilakukan secara bersama-

sama antara dosen dan mahasiswa. Bentuk karakter tanggung jawab ditunjukkan oleh 

kerelaan mahasiswa menyelesaikan tugas/mempersiapkan presentasi bahkan dengan 

berdiskusi dan berselancar di dunia maya di teras-teras gedung perkuliahan.  
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Perkuliahan berlangsung penuh gairah dengan metode diskusi. Mahasiswa sesuai 

kelompoknya telah melakukan kegiatan eksplorasi untuk menyiapkan sajian bahan disksusi. 

Rasa ingin tahu, toleransi, sikap cerdas, demokratis dan santun diperlihatkan oleh mahasiswa. 

Meskipun demikian ada beberapa dosen yang belum menyadari jika ia harus mengajarkan 

perkuliahan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dan konservasi. Melalui cross-ceck 

terhadap informan (beberapa dosen) terungkap bahwa perbedaan kurikulum berbasis 

kompetensi dan konservasi dengan kurikulum terdahulu belum sepenuhnya dipahami. 

Mahasiswa yang belajar dengan kurikulum „baru‟ juga tidak menyadari karena mereka juga 

mahasiswa baru sehingga belum pernah tahu kurikulum sebelumnya. Dengan alasan ini 

peneliti tidak mengungkap lebih dalam tentang ketidak-tahuan mahasiswa. 

Perkuliahan praktikum berlangsung sesuai tuntutan inkuiri dipandu oleh asisten dosen 

dari mahasiswa. Mahasiswa secara antusias (penuh rasa ingin tahu) melaksanakan tugas-

tugas praktikumnya. Perlakuan mahasiswa terhadap hewan uji coba belum sepenuhnya 

memperlihatkan dipenuhinya prinsip konservasi, pemanfaatan secara bijak dan lestari. Hal ini 

luput dari perhatian asisten dosen. Demikian pula perilaku-perilaku lain yang kurang 

menunjukkan karakter disiplin, santun, peduli dan tanggung jawab diperlihatkan mahasiswa. 

Beberapa mahasiswa mengeluarkan sapaan dan ucapan yang kurang baik terhadap 

temannya, meletakkan buku dan tas sembarangan, membiarkan tempat cuci alat dan bahan 

kotor, meletakkan sepatu tidak tertata. 

Pada akhir perkuliahan, dosen dan mahasiswa merayakan perkuliahan dengan 

memperlihatkan suka-cita, raut muka yang senang, dan keingin-tahuan yang lebih mendalam 

dari pihak mahasiswa bahkan sampai mereka keluar dari kelas. Dari diskusi terungkap bahwa 

banyak mahasiswa tidak tahu tentang kurikulum pembelajaran yang berbasis konservasi tetapi 

mereka sadar bahwa sedang belajar dengan cara-cara inkuiri. 

Strategi pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi melalui mata kuliah-mata kuliah 

yang digunakan di jurusan biologi adalah dengan pendekatan jelajah alam sekitar (JAS). JAS 

telah menjadi strategi pembelajaran sejak tahun 2005. JAS telah menawarkan penanaman 

nilai-nilai konservasi. Lingkungan sekitar sebagai objek kajian dalam hal ini bukan saja 

sebagai sumber belajar tetapi menjadi objek yang harus diuntungkan sebagai akibat adanya 

kegiatan pembelajaran. Dengan demikian kurikulum biologi dapat dikatakan telah sesuai 

dengan prinsip kesesuaian dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Unnes seperti 

dikemukakan Handoyo dan Tijan (2010). Oleh karena itu sebenarnya tidak dibutuhkan hal 

baru ketika kurikulum beralih menjadi bukan saja berbasis kompetensi tetapi juga berbasis 

konservasi. Jurusan biologi membutuhkan penegasan agar konservasi mewarnai kurikulum 

pembelajarannya. 

Mahasiswa tetap harus diberikan pendidikan karakter agar terbentuk mahasiswa yang 

unggul dan berwatak positif (Nawangsari, 2011). Yang dibutuhkan adalah action atau 
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tindakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah keteladanan dari dosen untuk senantiasa 

berperilaku baik. Dosen bukan saja sebagai pendidik tetapi sekaligus sebagai model bagi 

mahasiswa. Nilai-nilai pendidikan karakter konservasi hendaknya diakomodasi sebagai 

pengalaman belajar mahasiswa. Hal ini juga sesuai dengan prinsip konkret yang merupakan 

salah satu prinsip dasar pengembangan pendidikan karakter di Unnes seperti ditulis Handoyo 

dan Tijan (2010). Agar terdapat arah dan perencanaan yang jelas maka pada fitur kegiatan 

pembelajaran yang terdapat pada matrik silabus dan komponen SAP perlu dipertegas 

pencantuman nilai karakter konservasi. 

Silabus dan SAP merupakan gambaran dari pembelajaran yang akan diwujudkan. 

Dengan demikian keduanya dapat dipandang sebagai penegasan pula terhadap lingkungan 

belajar mahasiswa yang akan disediakan sebuah mata kuliah. Jurusan berkewajiban 

menyediakan lingkungan fisik dan sosial yang nyaman untuk pembelajaran. Dosen pengampu 

mata kuliah berkewajiban menyediakan lingkungan sosial, emosional, kognitif, dan holistik 

agar mampu membentuk karakter bagi mahasiswanya. Hal ini sebagaimana dikemukakan 

oleh Australian Government Departement of Health and Ageing (2009). Oleh karena itu setiap 

dosen hendaknya memahami bahwa mahasiswa sebagai pembelajar dewasa juga 

membutuhkan lingkungan belajar yang kondusif. 

Hasil monitoring keterlaksanaan perkuliahan menunjukkan bahwa dosen menyadari 

sepenuhnya bahwa mahasiswanya adalah orang dewasa. Mereka diajak untuk menjadi 

imaginative, analytical, common sense, dan dynamic thinker. Terbukti dengan tugas kaya yang 

diberikan oleh dosen, mereka diajak memikirkan persoalan dari sisi „mengapa‟, „apa‟, 

„bagaimana‟, dan „apabila‟. Strategi semacam ini oleh Departement of Health and Ageing 

(2009) dinamakan  The 4 Mat System.  Senyum, sapa, dan salam serta kepedulian dosen 

yang diperlihatkan ketika membuka, memfasilitasi, dan mengakhiri perkuliahan sebagaimana 

dinarasikan pada hasil monitoring di atas menjadi kunci kepuasan mahasiswa. 

Hasil monitoring keterlaksanaan perkuliahan menunjukkan masih banyak celah bagi 

dosen pengampu Matakuliah Biologi Umum untuk mengeksplorasi indikator nilai-nilai karakter 

konservasi. Bagaimana sebaiknya sebuah perkuliahan/praktikum dimulai dan dipersiapkan 

akan dapat dieksplorasi nilai religius, disiplin dan tanggung jawab. Pada saat mengelaborasi di 

kelas atau di laboratorium masih dapat ditanamkan nilai karakter cerdas, tangguh, toleransi, 

demokratis, dan santun. Indikator cerdas ditunjukkan oleh hasil ekplorasi mahasiswa terhadap 

sumber belajar dengan memilih karya ilmiah yang dapat dipercaya, berdiskusi secara ilmiah, 

menyediakan bahan praktikum yang sesuai, dan melaporkan hasil praktikum dengan benar. 

Ketangguhan ditunjukkan oleh sikap tidak mudah menyerah untuk melakukan tugas praktikum 

sampai didapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, rela berselancar internet di 

tempat yang kurang nyaman dan waktu lama (kadang sampai petang masih dijumpai 

mahasiswa di sepanjang teras gedung perkuliahan).  
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Pembelajaran orang dewasa sesuai pendapat Sweeney & Cromley (2002) dapat 

berlangsung efektif dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran aktif, metakognitif, 

menggunakan strategi pembelajaran langsung, menggunakan analogi dan contoh, teknik 

memori, multi sensori, belajar kelompok, pembelajaran berbasis masalah dan analisis tugas. 

Karakter-karakter sebagaimana karakter konservasi cenderung dapat dimunculkan jika 

digunakan strategi perkuliahan menggunakan cara-cara seperti jelajah alam sekitar (JAS) 

yang memiliki ciri seperti dijelaskan Sweeney dan Cromley (2002) di atas. Penjelasan 

penggunaan gaya-gaya seperti tersebut di atas juga ditegaskan oleh Handoyo dan Tijan 

(2011) agar digunakan sebagai strategi dalam pendidikan karakter konservasi. 

Karakter disiplin, tanggung jawab dan peduli merupakan karakter-karakter yang masih 

memerlukan perhatian dosen untuk ditegaskan. Hal-hal kecil sebagaimana dijumpai dalam 

ruang laboratorium dapat dengan mudah diatasi. Jurusan dapat mendesain tindakan agar 

terbentuk karakter (Grasmick et al. 2007). Sebagaimana juga ditulis oleh Handoyo & Tijan 

(2010) bahwa kegiatan pendidikan karakter di Unnes dilakukan dalam bentuk aktivitas dan 

pengalaman belajar yang konkret, praktis, dan memberikan pengalaman langsung kepada 

mahasiswa, melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan aktivitas 

kemahasiswaan. Diantara keduanya tidak ada yang paling penting, tetapi keduanya memiliki 

strategi masing-masing dalam menanamkan karakter luhur kepada mahasiswa. 

Jurusan/laboratorium dapat menyediakan lemari untuk menaruh tas dan buku praktikan. 

Mereka harus menyimpan tas dan perlengkapan lain yang tidak digunakan dalam praktikum. 

Mereka harus saling berbagi tempat dan menjaga barangnya dan kepunyaan temannya 

sehingga perilaku disiplin, tanggung jawab dan peduli bahkan toleran dapat dimunculkan. 

Pendidikan karakter di Unnes dilakukan terpadu diantara nilai-nilai yang dikembangkan 

(Handoyo & Tijan 2010). Dosen atau asisten atau laboran perlu selalu mengingatkan 

mahasiswa peserta praktikum agar berlaku bersih dan rapi sebagai wujud tanggung jawab 

terhadap diri dan lingkungannya. 

 Keberhasilan pembelajaran oleh dosen diperlihatkan oleh perayaan dengan suka cita 

baik oleh dosen maupun mahasiswa. Penampilan awal, kegiatan inti dan akhir pembelajaran 

yang diwarnai dengan antusiasme dan suka cita warga kuliah menunjukkan efektifitas 

pembelajaran yang dilakukan. Sesuai dengan pendapat Baxter (2007) bahwa pembelajaran 

yang efektif adalah lebih dari sekedar hasil pengajaran yang baik. Hal tersebut ditingkatkan 

dengan menyediakan lingkungan agar terjadi interaksi aktif antara fakultas, mahasiswa, dan 

rekan-rekan mahasiswa. Efektifitas belajar dicapai melalui penggunaan strategi kreatif yang 

dirancang tidak untuk menghibur tetapi untuk menginformasikan dan merangsang. Cara 

terbaik untuk membawa pembelajaran yang efektif adalah dengan mengenali mahasiswa 

sebagai individu yang unik, menyadari bahwa mereka memiliki cara tersendiri untuk 

mengetahui dan belajar, menciptakan situasi belajar yang mengakui keragaman, dan 
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memberikan pengalaman yang memberdayakan mahasiswa dengan ditantang untuk berpikir. 

Pembelajaran biologi menggunakan strategi JAS memungkinkan untuk mencapai 

pembelajaran yang efektif sehingga tinggal dibutuhkan penegasan terhadap penanaman nilai-

nilai karakter konservasi di dalamnya. 

 
SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian adalah bahwa nilai-nilai pendidikan berbasis konservasi dapat 

diakomodasi pada fitur kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian KD dan pencapaian 

tujuan pembelajaran  sebagai bentuk pengembangan silabus dan SAP sehingga 

menghasilkan silabus dan SAP. Jurusan Biologi tinggal memerlukan penegasan untuk 

memunculkan secara legal  nilai karakter konservasi dalam silabus dan SAP karena strategi 

JAS telah menyediakan kemungkinan terakomodasinya nilai-nilai tersebut. Berdasarkan 

simpulan di atas maka disarankan untuk menuntaskan siklus penelitian pengembangan sesuai 

hasil penelitian ini yang baru pada tahap pengembangan awal silabus dan SAP. Diperlukan 

penelitian-penelitian tentang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan terakomodasinya 

nilai-nilai karakter konservasi. Penelitian dapat dilakukan pada tataran model, pendekatan, 

strategi, metode, bahkan teknik atau taktik atau cara pembelajaran. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan terhadap  mahasiswa pendidikan Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES 
pada semester gasal tahun 2011/2012. Subyek penelitian adalah mahasiswa semester I sebanyak 30 
mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode experimental explorative yang dilakukan dengan pre 
dan post test tanpa kontrol. Penelitian menggunakan satu kelas mahasiswa peserta mata kuliah 
Penulisan Karya Ilmiah. Untuk mengetahui apakah pemberian mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah 
berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah, mahasiswa diminta 
menyusun karya ilmiah sebelum materi perkuliahan diberikan. Setelah pemberian materi kuliah dengan 
model pembelajaran  project based learning, mahasiswa kemudian diminta membuat karya ilmiah lagi.  
Hasil karya ilmiah sebelum dan sesudah pemberian materi perkuliahan kemudian dianalisis untuk 
mengetahui perbedaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkuliahan dengan model 
pengembangan project based learning sebanyak 13,33% mahasiswa masuk kriteria sangat mampu, 
23,33% mahasiswa mampu, 46,67% mahasiswa cukup mampu, dan sisanya sebanyak 16,67% memiliki 
kriteria kurang mampu. Secara keseluruhan ada peningkatan sebesar 23%. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa kegiatan penulisan karya ilmiah mampu meningkatkan kemampuan menulis 
karya ilmiah dengan baik. 
 
Kata kunci: karya ilmiah, kemampuan, mahasiswa pendidikan biologi. 
 

ABSTRACT 
 

The study was conducted on students of Biological education, Department of Biology UNNES in 
school year 2011/2012. Subjects were students of the first semester by 30 students. This study uses 
experimental explorative conducted with pre and post test without control. Research using one class 
student participants Scientific Writing course. To determine whether the Scientific Writing course affect 
students' ability in preparing scientific papers, students were given the task of drafting a proposal before 
learning. After giving the material learning with the project based learning instructional model, students 
were then asked to make proposal again. The proposal before and after the learning material was 
analyzed by deskriptive. The results showed that the lecture model development project based learning 
as much as 13.33% of the students qualify as very capable, 23.33% of the students were able, 46.67% 
of the students are quite capable, and the remaining 16.67% had a poor criterion. Overall there was an 
increase of 23%. The research concludes that scientific writing activities can improve writing skills with 
good scientific work. 
   
Keywords: ability, biology education students, scientific. 

 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa Biologi semester awal pada umumnya mengalami kesulitan dalam 

menyusun karya ilmiah terutama yang berhubungan penyusunan proposal penelitian. Kondisi 

tersebut disimpulkan berdasarkan data lapangan mengenai kemampuan menyusun karya 

ilmiah mahasiswa semester I yang diambil sebelum perkuliahan Penulisan Karya Ilmiah dalam 

kurun waktu 2009 hingga 2011. Tahun 2009 tercatat hanya lima proposal penelitian yang 

dikirim ke Dikti dari total empat rombongan belajar (rombel), sementara pada 2010 sebanyak 

10 proposal penelitian dikirim dari total empat rombel. Peningkatan terjadi pada 2011 di mana 
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sebanyak 30 proposal penelitian dikirim ke Dikti dari total lima rombel namun angka tersebut 

masih relatif kecil mengingat baru berkisar 20% dari jumlah mahasiswa Biologi semester I. 

Data di atas menunjukkan bahwa minat dan kemampuan menulis karya ilmiah pada 

mahasiswa semester awal masih sangat rendah. Padahal hal tersebut menjadi salah satu 

indikator kemampuan berpikir ilmiah mahasiswa. Kemampuan berpikir ilmiah seharusnya 

dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kecakapan hidup berupa kecakapan akademik, 

kecakapan berpikir, dan kecakapan sosial. Faktanya mahasiswa belum memiliki keterampilan 

berpikir tingkat tinggi yang salah satunya ditunjukkan dengan kemampuan berpikir ilmiah 

(Lisminingsih 2008). Ciri-ciri suatu tulisan bersifat ilmiah menurut Surachmad (1979) dapat 

ditulis berdasarkan fakta (data dan informasi) yang reliable (dapat dipertanggungjawabkan) 

serta sahih. Fakta tersebut juga dapat diukur (dibandingkan) menggunakan prinsip-prinsip ilmu 

yang relevan. Sifat-sifat tulisan ilmiah harus jujur dan terbuka, objektif (tidak berpihak pada 

siapapun), sistematis (diuraikan secara singkat dan jelas), logis dan rasional (masuk akal dan 

bisa diterima semua pihak), kritis (memperhatikan variabel-variabel yang ada), analitis 

(mengidentifikasi variabel yang ada, mengadakan analisis hubungan antara variabel, 

membuat analisis perbandingan, mengadakan kesimpulan), dinamis (mengikuti 

perkembangan), inovatif (menemukan hal yang baru), dan kreatif. 

Berpikir ilmiah menjadi hal yang penting untuk dimiliki setiap mahasiswa karena 

berpengaruh pada kemampuan mereka dalam berpikir logis dan sistematis. Menurut 

Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) logis berarti sesuai dengan 

logika, benar menurut penalaran, dan masuk akal. Sistematis berarti tidak bertele-tele dan 

tepat sasaran, serta menerangkan secara singkat dan jelas. Menurut Rachman et al. (2003) 

berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Oleh karena 

itu, untuk dapat memperoleh pengetahuan yang benar, seorang mahasiswa haruslah mau 

berpikir secara ilmiah.  Salah satu cara untuk menerangkan hasil berpikir adalah melalui 

penyusunan karya ilmiah.  

Menurut Riana dan Dwiloka (2005) karya ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang 

ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui 

kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. 

Ketika seorang mahasiswa memperoleh mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah yang diajarkan 

dengan pemberian teori dan praktek pembuatan karya ilmiah, diharapkan mereka dapat 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Hasil pembelajaran tersebut ditunjukkan dengan 

kemampuan menyusun karya ilmiah yang berasal dari berbagai sumber dan ditulis sesuai 

dengan kaidah yang benar sehingga gagasannya dapat dibaca oleh orang lain. Selanjutnya 

pembacalah yang akan menilai gagasan tersebut dan memutuskan apakah mereka menerima 

atau menolaknya. Oleh karena itu, dalam penyususan karya ilmiah mahasiswa mustinya 

mengetahui dengan baik sistematika penyusunan karya ilmiah agar pembaca lebih mudah 
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memahami apa yang disampaikan. Lisminingsih (2008) menyatakan bahwa penguasaan cara 

berpikir ilmiah merupakan suatu hal yang bersifat inspiratif bagi seorang ilmuwan. Tanpa 

menguasai cara berpikir ilmiah, maka kegiatan ilmiah yang baik tidak dapat dilakukan. 

Hiro (2006) menyatakan bahwa upaya meningkatkan prestasi belajar siswa merupakan 

salah satu tugas dan tanggungjawab seorang guru atau tenaga pendidik yang profesional. 

Oleh karena itu dosen harus berusaha untuk memaksimalkan potensi mata kuliah Penulisan 

Karya Ilmiah guna meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah mahasiswa. Hasil penelitian 

Budiyanto dan Hidayati (2011) terhadap 20 siswa MAN Brebes I menunjukkan bahwa siswa 

yang bukan anggota KIR memperoleh persentase keterampilan proses Sains sebesar 74% 

lebih rendah dibanding anak-anak peserta KIR sebesar 81%. Sedangkan persentase sikap 

ilmiah untuk anak-anak bukan anggota KIR sebesar 76,25% dengan kriteria baik dibanding 

sikap ilmiah yang dimiliki oleh anak-anak peserta KIR sebesar 84,16% dengan kriteria sangat 

baik. Begitu juga hasil tanggapan yang diberikan oleh pembimbing sangat positif terhadap 

keterampilan proses Sains dan sikap ilmiah pada kelompok peserta KIR. Hasil penelitian ini 

didukung dari penelitian Nuryatno (2007) pada SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 6 Yogyakarta. 

Di SMA 4 ada dua cara untuk membudayakan penelitian ilmiah. Pertama membentuk wadah 

penelitian yang dinamakan dengan Karya Ilmiah Remaja untuk menampung siswa yang punya 

bakat dan minat di bidang penelitian ilmiah baik IPA maupun IPS. Cara kedua ditempuh 

dengan mempelajari metodologi penelitian sebagai salah satu pelajaran yang harus diambil di 

kelas 1 dan 2. Di kelas 3 mereka diharuskan menghasilkan karya ilmiah yang dinilai oleh guru 

dan pembina. Sedangkan di SMA 6, cara yang ditempuh untuk membudayakan penelitian 

ilmiah ada dua cara. Pertama, membentuk wadah penelitian yang dinamakan dengan KIR. 

Siswa yang berminat cukup banyak, yaitu 130 siswa. Sedangkan cara yang kedua, hampir 

semua bidang studi diselipkan metodologi penelitian. Hasilnya, selama lima tahun SMA Negeri 

6 Yogya selalu menjadi finalis dan juara di tingkat nasional dalam lomba karya tulis dan 

penelitian ilmiah baik bidang IPA, IPS, dan teknologi. Sampai saat ini SMA 6 prestasinya 

belum ada yang bisa menandingi di tingkat nasional. Dengan demikian, materi pembelajaran 

karya ilmiah perlu dilakukan pada seluruh lapisan perguruan tinggi supaya bisa bersaing di 

kancah nasional maupun internasional.  

Pada kenyataannya mahasiswa semester I masih sangat kurang dalam menyusun 

suatu laporan maupun karya ilmiah. Hal itu bisa dilihat dari cara penulisan laporan maupun 

membuat suatu karya ilmiah, mereka masih mengalami kebingungan sehingga sering muncul 

laporan yang bersifat copy paste dari seniornya. Jika kebiasaan plagiat tersebut tidak segera 

ditangani maka akan menjadi permasalahan serius yang berakibat pada merosotnya sikap 

ilmiah mahasiswa. Hal-hal semacam itulah yang mendorong untuk diadakannya pengkajian 

kemampuan menulis bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa semester awal melalui 

perkuliahan mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah. Sehingga harapannya di tahun-tahun 
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berikutnya mahasiswa sudah terbiasa membuat laporan maupun menulis karya ilmiah dengan 

benar, dengan mengacu pada kriteria yang dikeluarkan oleh Direktorat Perguruan Tinggi. 

Surachmad (1979) mengungkapkan bahwa selama ini guru dalam memberikan atau 

mentransfer ilmu atau materi mungkin hanya mengejar aspek pengetahuan saja dan 

mengesampingkan sikap dan ketrampilan ilmiah. Salah satu cara untuk memaksimalkan 

kemampuan berpikir ilmiah pada mahasiswa adalah dengan meminta mereka untuk 

menyusun atau menulis karya ilmiah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazlitt (2008) 

bahwa saat seseorang berpikir ilmiah, tidak akan lengkap bilamana hal tersebut tidak disertai 

dengan sebuah penulisan karena menulis memang erat kaitannya dengan sebuah pemikiran. 

Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji kemampuan menulis karya ilmiah 

pada mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana kemampuan menulis karya ilmiah pada mahasiswa Pendidikan 

Biologi Universitas Negeri Semarang. Selain itu pemberian mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah 

melalui pengembangan model project based learning diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Negeri 

Semarang. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian berlangsung selama jam perkuliahan di Jurusan Biologi FMIPA UNNES, 

antara bulan Agustus 2011–Januari 2012. Populasi penelitian adalah mahasiswa Semester I 

Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang tahun ajaran 2011/2012, 

terdiri dari empat rombongan belajar (rombel). Sampel diambil sebanyak satu rombel dengan 

teknik random sampling. Pada kelas sampel, siswa diberikan tugas Penulisan Karya Ilmiah 

dengan membuat PKM sebanyak dua kali. Tugas pertama diberikan sebelum perkuliahan dan 

tugas kedua setelah perkuliahan. Jumlah sampel dalam satu rombel ada 30 orang mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan metode experimental yang dilakukan dengan pre dan post 

test tanpa kontrol. Penelitian ini menggunakan satu kelas mahasiswa peserta mata kuliah 

Penulisan Karya Ilmiah. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian mata kuliah 

Penulisan Karya Ilmiah terhadap kemampuan menyusun mahasiswa dalam menyusun karya 

ilmiah, mahasiswa diminta menyusun karya ilmiah sebelum materi perkuliahan diberikan. 

Untuk melihat hasilnya, mahasiswa kemudian diminta membuat karya ilmiah lagi setelah 

materi perkuliahan selesai diberikan. Hasil karya ilmiah sebelum dan sesudah pemberian 

materi perkuliahan kemudian dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perlakuan 

yang diberikan (Gambar 1). 
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Gambar 1.  Rancangan penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk menganalisis penelitian baik sebelum maupun 

sesudah perkuliahan menggunakan kriteria penilaian dari Dikti yang tertulis dalam Buku 

Pedoman. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan proposal karya ilmiah 

yang dibuat mahasiswa sebelum perkuliahan dan pasca perkuliahan pada mata kuliah 

Penulisan Karya Ilmiah.  Proposal karya ilmiah yang disusun mahasiswa dinilai dengan 

instrumen lembar penilaian (Tabel 1) dan dihitung skornya sebagai data yang akan dianalisis 

dan dibahas dalam laporan hasil penelitian. 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Usulan Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian. 
 

No. Kriteria Bobot Skor 

1 Kreativitas:   
Gagasan (orisinalitas, unik, dan bermanfaat) 15  
Perumusan Masalah (fokus dan atraktif) 15  
Tinjauan Pustaka (state of the art) 10  

2 Kesesuaian Metode Penelitian 15  
3 Potensi program:   

Kontribusi Perkembangan Ilmu dan Teknologi 20  
Potensi Publikasi Artikel Ilmiah/HKI 10  
Potensi Komersialisasi 5  

4 Penjadwalan Kegiatan dan Personalia:   
Lengkap, Jelas, Waktu, dan Personalianya Sesuai 5  

5 Penyusunan Anggaran Biaya:   
Lengkap Rinci, Wajar, dan Jelas Peruntukannya 5  

TOTAL 100  

Keterangan: skor yang diberikan : 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010 

Data kemampuan menulis karya ilmiah yang berupa gagasan, rumusan masalah, 

tinjauan pustaka, kesesuaian metode penelitian, kontribusi pengembangan ilmu dan teknologi, 

Mahasiswa peserta  
Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah (PKI) 

Penilaian Karya 
Ilmiah I 

Membuat Karya Ilmiah I Sebelum 
perkuliahan 

 

Sesudah 
perkuliahan 

 

Pemberian Materi Perkuliahan melalui 
model project based learning 

Penilaian Karya 
Ilmiah II 

Membuat Karya Ilmiah II 

Analisis Data 
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potensi publikasi artikel ilmiah (HAKI), potensi komersialisasi, penjadwalan kegiatan dan 

personalia, penyusunan anggaran biaya dianalisis  menggunakan rumus: 

        (Sudjana 2005) 

Keterangan: 
P : persentase tingkat kemampuan 
n : jumlah nilai yang diperoleh 
N : jumlah nilai maksimal 

Angka persentase (P) selanjutnya dikonfirmasikan pada kriteria sebagai berikut. 
25% ≤  P < 40%  =  tidak mampu 
40% ≤  P < 55%  =  kurang mampu 
55% ≤  P < 70%  =  cukup mampu 
70% ≤  P < 85%  =  mampu 
85% ≤  P < 100%  =  sangat mampu 

 

Hasil perhitungan skor proposal karya ilmiah mahasiswa tersebut kemudian dianalisis 

dengan mencari nilai dan total skor dengan metode sebagai berikut. 

 
 

Keterangan: 
N: Nilai; B: Bobot; S: Skor        

 

Setelah nilai dihitung dengan mengalikan bobot dan skor, tahap selanjutnya adalah 

mengkonfirmasikan nilai tersebut dengan tingkat kemampuan mahasiswa pada penyusunan 

proposal karya ilmiah dengan kriteria sebagai berikut. 

007 ≤  N < 140  =  tidak mampu 
141 ≤  N < 280  =  kurang mampu 
281 ≤  N < 420  =  cukup mampu 
421 ≤  N < 560  =  mampu 
561 ≤  N ≤ 700  =  sangat mampu 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian pada kegiatan perkuliahan Penulisan Karya Ilmiah pada mahasiswa semester I 

Pendidikan Biologi Universitas Semarang dilakukan secara klasikal dengan arahan dosen 

yang bersangkutan. Dosen harus memperhatikan kemampuan awal mahasiswa dalam 

pemilihan model pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Keterampilan di dalam membuat gagasan yang diamati dan dinilai, harus mencerminkan sifat-

sifat yang orisinil, menarik, dan inovatif. Data yang diperoleh dalam kemampuan menulis karya 

ilmiah diuraikan sebagai berikut. 

Kemampuan Membuat Gagasan 

Sebelum perkuliahan, mahasiswa yang masuk kriteria tidak mampu sebesar 3%, 

kurang mampu sebesar 53%, cukup mampu sebesar 43% dengan rerata 49% (kriteria kurang 

N = B x S 
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mampu). Nilai tersebut ternyata lebih rendah dibanding nilai setelah perkuliahan, di mana 

kriteria cukup mampu sebesar 30%, mampu sebesar 33%, dan sangat mampu sebesar 37%, 

dan rerata  71% (kriteria mampu). 

 
Kemampuan Membuat Rumusan Masalah 

Kemampuan menulis rumusan masalah menunjukkan hasil seperti terlihat pada Tabel 2. Nilai 

skor yang diperoleh sebelum perkuliahan dengan kriteria kurang mampu sebesar 60%, cukup 

mampu 40%, dan reratanya 48% kriteria kurang mampu. Nilai tersebut masih lebih rendah 

dibanding nilai setelah perkuliahan, di mana kriteria cukup mampu sebesar 30%, mampu 

sebesar 37%, dan sangat mampu sebesar 33%, dengan rerata 72% dalam kriteria mampu. 

 
Kemampuan Membuat Tinjauan Pustaka 

Kemampuan menulis tinjauan pustaka sebelum perkuliahan kriteria tidak mampu 

sebesar 3%, kurang mampu sebesar 57%, cukup mampu sebesar 33%, mampu sebesar 7% 

dan reratanya 49% kriteria kurang mampu. Nilai tersebut masih lebih rendah dibanding nilai 

setelah perkuliahan, di mana kriteria cukup mampu sebesar 47%, mampu sebesar 17%, dan 

sangat mampu sebesar 37%, dan reratanya 73% kriteria mampu. 

 
Kemampuan Membuat Metode Penelitian 

Kemampuan menulis metode penelitian menunjukkan bahwa sebelum perkuliahan 

jumlah mahasiswa dengan kriteria tidak mampu sebesar 3%, kurang mampu sebesar 63%, 

cukup mampu sebesar 30%, mampu sebesar 3%, dengan rerata 48% (kriteria kurang 

mampu). Nilai tersebut masih lebih rendah dibanding nilai setelah perkuliahan, di mana jumlah 

mahasiswa dengan kriteria cukup mampu sebesar 47%, mampu sebesar 17%, dan sangat 

mampu sebesar 37%, dan reratanya 72%  (kriteria mampu). 

 
Kemampuan Membuat Kontribusi Pengembangan IPTEK 

Kemampuan membuat kontribusi pengembangan IPTEK memperlihatkan pada kondisi 

sebelum perkuliahan jumlah mahasiswa dengan kriteria tidak mampu sebesar 3%, kurang 

mampu sebesar 73%, cukup mampu sebesar 23%, dan reratanya 36% (kriteria tidak mampu). 

Skor tersebut lebih rendah dibanding skor yang diperoleh setelah perkuliahan, di mana 

mahasiswa dengan kriteria cukup mampu mencapai 53%, kriteria mampu sebesar 20%, dan 

kriteria sangat mampu sebesar 27%, dengan rerata 70% (kriteria mampu). 

 
Kemampuan Membuat Potensi HAKI 

Sebelum perkuliahan, kemampuan membuat potensi HAKI oleh mahasiswa 

memperlihatkan skor dengan kriteria tidak mampu sebesar 3%, kurang mampu sebesar 73%, 

cukup mampu sebesar 23%, dengan rerata 46% (kriteria kurang mampu). Sedangkan skor 

yang diperoleh setelah perkuliahan, jumlah mahasiswa dengan kriteria cukup mampu sebesar 
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60%, skor mampu sebesar 10%, dan skor sangat mampu sebesar 30%, dengan rerata 

sebesar 67% (kriteria cukup mampu). 

 
Kemampuan Membuat Potensi Komersialisasi 

Skor yang diperoleh pada aspek kemampuan membuat potensi komersialisasi, kondisi 

sebelum perkuliahan menunjukkan jumlah mahasiswa dengan kriteria tidak mampu sebesar 

13%, kurang mampu sebesar 57%, cukup mampu sebesar 30%. Adapun reratanya sebesar 

45% masuk kriteria kurang mampu. Setelah perkuliahan, jumlah mahasiswa dengan kriteria 

cukup mampu sebesar 43%, kriteria mampu sebesar 23%, dan sangat mampu sebesar 33%. 

Reratapada aspek ini adalah 70% (kriteria mampu). 

 
Kemampuan Pembuatan Jadwal Kegiatan dan Personalia 

Kemampuan menyusun jadwal kegiatan dan personalia sebelum perkuliahan 

menunjukkan skor dengan kriteria tidak mampu sebesar 23%, kurang mampu sebesar 47%, 

cukup mampu sebesar 30%, dengan rerata sebesar 44% (kriteria kurang mampu). Setelah 

perkuliahan, jumlah mahasiswa yang mampu menyusun jadwal kegiatan dan personalia 

menjadi meningkat dengan skor kriteria cukup mampu sebesar 47%, kriteria mampu sebesar 

33%, dan kriteria sangat mampu sebesar 17%. Rerata skor pada aspek ini mencapai 66% 

dengan kriteria cukup mampu. 

 
Kemampuan Penyusunan Anggaran Biaya 

Sebelum perkuliahan, kemampuan mahasiswa dengan kriteria tidak mampu sebesar 

27%, kurang mampu sebesar 43%, cukup mampu sebesar 30%, serta reratanya 43% (kriteria 

kurang mampu). Setelah perkuliahan, skor meningkat dimana jumlah mahasiswa dengan 

kriteria kurang mampu tinggal 3%, cukup mampu sebesar 53%, dan kriteria mampu sebesar 

27%, sangat mampu sebesar 17%, dengan rerata 65% (kriteria cukup mampu). 

 
Kemampuan Secara Keseluruhan 

Rata-rata kemampuan awal mahasiswa Pendidikan Biologi dalam menulis proposal 

karya ilmiah sebelum perkuliahan dengan kriteria  cukup mampu, kurang mampu dan tidak 

mampu berturut-turut adalah 10%; 60% dan 30% dengan rerata 47% (kriteria kurang mampu). 

Setelah perkuliahan, persentase kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa pada masing-

masing kriteria meningkat, dengan kriteria sangat mampu sebesar 13,33%, mampu 23,33%, 

cukup mampu 46,67%, kurang mampu 66,67%, dengan kemampuan rata-rata akhir 

perkuliahan sebesar 70% dengan kriteria mampu. Dengan demikian ada peningkatan 

persentase kemampuan menulis karya ilmiah secara signifikan sebesar 23%. Ini membuktikan 

bahwa pemberian materi kuliah Penulisan Karya Ilmiah melalui pengembangan model project 

based learning mampu meningkatkan kualitas penyusunan proposal karya ilmiah lebih tinggi 

dibanding sebelum pemberian mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah. 
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Hasil analisis uji-t  diperoleh  thit lebih besar dari ttab, pada tingkat ketelitian 99%. 

sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan pada kemampuan 

menulis karya ilmiah mahasiswa antara sebelum  dan sesudah perkuliahan. Rendahnya 

kemampuan menulis sebelum pemberian mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah sesuai dengan 

pendapat Mayuni (2007) tentang fenomena rendahnya mutu pendidikan kita di tengah 

meningkatnya daya saing bangsa merupakan tantangan paling berat pada era global ini. Di 

masa mendatang orang yang buta huruf bukanlah orang yang tidak bisa baca tulis, tetapi 

orang yang tidak bisa belajar atau tidak bisa memprediksi keadaan. Memprediksi keadaan 

bisa dilalui dengan kegiatan penelitian. Dengan belajar, mahasiswa tidak saja mendapat ilmu 

pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dapat lebih penting mampu mengembangkan 

dirinya menjadi pribadi yang tangguh, kritis, mandiri, mampu bekerja sama sekaligus 

berkompetisi secara sehat. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan wahana belajar yang 

menyenangkan, baik di kampus maupun di rumah. Upaya tersebut akan terwujud apabila 

mahasiswa, dosen, dan anggota masyarakat mampu menciptakan suasana belajar yang 

stimulatif. Langkah dosen/guru untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi peserta 

didiknya sering terhenti pada tataran teori karena realitas di lapangan berkata lain. Bagaimana 

mungkin pembelajaran berbasis mahasiswa dapat dikembangkan di kelas yang berisi 40 

mahasiswa dengan sarana yang terbatas? Mungkinkah setiap siswa dapat bereksperimen, 

berdiskusi, membaca, melukis, atau berimajinasi menulis puisi di saat dosen / guru harus 

mengejar target kurikulum dalam waktu yang terbatas? 

Dalam kegiatan perkuliahan yang mengarah pada penemuan sendiri oleh mahasiswa, 

dosen perlu memfasilitasi cara berpikir ilmiah melalui pembelajaran pemecahan masalah riil di 

sekitar mahasiswa melalui penjelasan konseptual, dosen harus memberikan masalah praktis 

di sekitar kehidupan mahasiswa supaya mahasiswa mampu memecahkan masalah. 

Keberhasilan ini tidak lepas dari usaha penerapan model project based learning, 

sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan pikirannya dalam pembuatan karya ilmiah 

nyata yang sesuai dengan pendapat Kamdi (2008) yang meliputi empat tahap, yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tindak lanjut, serta tahap penilaian. Ada beberapa 

hambatan dalam pembelajaran berbasis proyek, di antaranya masalah kedislipinan, 

memerlukan waktu yang cukup banyak, adanya biaya tambahan, dosen merasa nyaman 

dengan kelas tradisional, dan banyaknya peralatan yang harus disediakan.  

 
SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran mata kuliah 

Penulisan Karya Ilmiah melalui model project based learning mampu meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam menulis gagasan, rumusan masalah,  tinjauan pustaka, 

metode penelitian, kontribusi pengembangan IPTEK, potensi HAKI, potensi komersialisasi, 
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penjadwalan kegiatan, dan penyusunan anggaran biaya. Peningkatan persentase kemampuan 

menulis karya ilmiah secara signifikan sebesar 23%. Secara keseluruhan model pembelajaran 

project based learning dapat meningkatkan kemampuan menyusun karya ilmiah pada 

mahasiswa semester I Program Studi Pendidikan Biologi Unnes tahun 2011/2012. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari  hingga Januari 2012 di lima lokasi di Wilayah 
Bogor.  Data burung diambil menggunakan metoda IPA (Indices  Ponctuels d’Abondance) selama 5-10 
menit per titik berukuran jari-jari 20 meter pada pagi hari (05.30-10.00WIB), sementara data amfibi 
diambil menggunakan VES (visual encountered survey) dengan desain jalur selama 30 menit per jalur 
sepanjang 100 meter pada malam hari (19.00-24.00 WIB).  Total dijumpai 50 spesies burung dari 42 
genus, 29 famili dan 12 ordo. Amfibi yang dijumpai sebanyak 10 spesies dari delapan genus, empat 
famili dan satu ordo.  Habitat kebun memiliki kekayaan spesies tertinggi untuk burung dan amfibi yaitu 
masing-masing 39 dan delapan spesies, kemudian di habitat sawah sebanyak 32 dan tujuh spesies, 
serta di habitat perumahan berjumlah 25 dan tujuh spesies. Nilai indeks keanekaragaman spesies 
tertinggi juga terdapat di habitat kebun baik untuk burung (H‟=2.79) maupun amfibi (H‟=1.64), sementara 
nilai indeks kemerataan spesies tertinggi untuk burung di habitat perumahan (E=0.81) dan amfibi di 
habitat kebun (E=0.79). Potensi kekayaan spesies burung dan amfibi di tiga habitat yang didominasi 
manusia, merupakan potensi yang tinggi untuk dijadikan objek pembelajaran biologi karena berada di 
lingkungan sekitar rumah tinggal sehingga memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah dipelajari, 
murah biayanya serta memberikan pemahaman sedini mungkin kepada para pelajar. 
  
Kata kunci: amfibi, burung, keanekaragaman, lanskap didominasi manusia (LDM), pembelajaran 
biologi 
 

ABSTRACT 

The research was conducted in February and January 2012 at five sites in the region Bogor. 
Data captured birds using methods IPA (Indices Ponctuels d'Abondance) for 5-10 minutes per 
measuring point radius of 20 meters in the morning (5.30-10.00 AM), while the data is retrieved using 
the amphibian VES (Visual encountered survey) with the design lane for 30 minutes per lane along the 
100 meters at night (19.00-24.00 PM). Total found 50 species of bird from 42 genera, 29 families and 12 
orders. Amphibians are found as many as 10 species in eight genera, four families and one order. The 
garden habitat had the highest species richness for birds and amphibians, respectively 39 and eight 
species, field habitat as many as 32 and seven species, as well as in residential habitats account for 25 
and 7 species. Highest diversity index values are also found in the garden habitat for birds (H '= 2.79) 
and amphibians (H' = 1.64), while the highest species evenness index value to birds in residential 
habitats (E = 0.81) and amphibian habitat gardens (E = 0.79). The potential for bird and amphibian 
species richness in the three human-dominated habitats, a high potential to be the object of learning 
biology because it is located in the neighborhood homes that have several advantages, that is easy to 
learn, low cost as well as provide insight to students as early as possible. 
  
Keywords: amphibians, birds, diversity, human-dominated landscapes (LDM), learning biology  

 

PENDAHULUAN 

Lanskap didominasi manusia (LDM) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai human 

dominated lanscape merupakan lanskap yang dicirikan dengan tingginya aktivitas manusia.  

Banyak ragam LDM baik di perkotaan (urban), pedesaan (rural) maupun yang terbentuk 
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diantara keduanya dengan berbagai macam penggunaan lahan seperti perumahan, 

perkebunan, persawahan atau kebun.  Keberadaan LDM menjadi sangat penting karena 

memiliki peranan penting sebagai habitat satwa liar.  Kawasan LDM diyakini dan terbukti 

mampu menjadi habitat bagi beragam spesies satwa dan tumbuhan, sehingga memiliki nilai 

penting bagi konservasi keanekaragaman hayati (Harvey et al. 2008), bahkan di masa 

mendatang, konservasi keanekaragaman hayati sangat tergantung juga pada pengelolaan 

LDM. 

Burung dan amfibi merupakan dua kelompok taksa satwa yang umum digunakan 

sebagai indikator suatu kondisi lingkungan.  Burung diketahui sebagai satwa yang dapat 

menggambarkan kondisi suatu habitat karena peka terhadap perubahan yang terjadi terutama 

unsur vegetasi sehingga dapat dilihat pola keanekaragaman burung di beragam tingkat 

suksesi vegetasi.  Sementara itu, amfibi dikenal sebagai satwa indikator yang sensitif terkait 

dengan kondisi iklim mikro terutama faktor air (Tockner et al. 2006; Wilson & McCrain 2005).  

Selain itu, burung merupakan satwa yang populer dalam budaya manusia, berbeda dengan 

amfibi yang relatif tidak populer.  Hal ini dapat terlihat dari nama daerah burung yang lebih 

beragam dan menunjuk spesies secara spesifik, dibandingkan nama lokal amfibi yang masih 

bersifat umum menunjuk beberapa spesies. 

Wilayah Bogor merupakan perpaduan perkotaan dan pedesaan dengan lanskap yang 

sangat beraneka ragam. Lanskap alami didominasi di bagian selatan oleh kawasan konservasi 

berupa Taman Nasional yaitu TN Gunung Gede Pangrango dan TN Gunung Halimun Salak.  

Beragam bentuk LDM, juga dominan dengan beragam bentuk baik Kota maupun Kabupaten 

Bogor.  Tiga bentuk LDM yang paling tinggi dominasi manusia yaitu perumahan, kebun dan 

sawah, menjadi fokus dalam kajian ini, untuk melihat potensi keanekaragaman jenis burung 

dan amfibi sebagai objek pembelajaran biologi yang berkarakter lingkungan. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan selama 12 bulan dari bulan  Februari 2011 sampai Januari 

2012.  Lokasi penelitian terdiri lima lokasi yaitu di dalam wilayah Kota Bogor dan Kabupaten 

Bogor (Gambar 1; Tabel 1). 

Alat yang digunakan mencakup (1) peta kawasan dan penggunaan lahan; (2) 

Geographical Positioning System (GPS); (3) binokuler (Bushnell 10x50); (4) Buku Panduan 

Burung oleh MacKinnon et al. 1998); (5) Buku Panduan Amfibi (Iskandar 1998); (6) stop 

watch; (7) meteran; (8) kamera; (9) alat tulis menulis.  Bahan penelitian yaitu peta citra dijital 

Landsat-7 ETM+ tahun 2003 dan peta topografi.  Objek penelitian yang diamati adalah seluruh 

spesies satwa liar mencakup burung dan amfibi serta habitatnya. 
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Gambar 1 Lokasi penelitian di Kabupaten dan Kota Bogor. 
(Sumber: Bakosurtanal, 2012, diolah) 

 
Tabel 1.  Lokasi dan habitat yang diteliti 
 

No. Lokasi Kecamatan Kabupaten/ Kota 
Jumlah Tipe Habitat 

Kebun  Sawah Perumahan 

1. Ciampea Ciampea Kabupaten Bogor 2 1 - 

2. Cikabayan Darmaga Kabupaten Bogor 2 1 1 

3. Darmaga Bogor Barat Kota Bogor 2 1 1 

4. Ciburial Ciomas Kabupaten Bogor - - 1 

5. Bogor Kota Bogor Tengah Kota Bogor - - 2 

 
Pengambilan data burung dilakukan dengan pengamatan langsung, yaitu dengan 

melihat langsung individu burung yang teramati serta melalui tanda lainnya seperti suara 

(Bibby et al. 2000).  Identifikasi spesies didasarkan pada Buku Panduan Lapangan Burung-

burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (MacKinnon et al. 1998).  Tata nama spesies 

mengikuti Sukmantoro et al. (2007). 

Metode yang digunakan yaitu metode titik hitung atau IPA (Indices Ponctuels    

d’Abondance) (Bibby et al. 2000).  Pengamatan dilakukan pada pagi hari antara pukul 05.30-

10.00 WIB.  Titik hitung yang digunakan berukuran jari-jari 20 m dengan waktu pengamatan 

antara 5-10 menit setiap titik (Gambar 2).  Pengamatan di setiap titik akan berhenti jika selama 

dua menit tidak lagi dijumpai individu baru. 

Metode yang digunakan adalah pengamatan langsung yaitu VES (visual encountered 

survey) dengan desain jalur.  Panjang jalur yaitu 100 meter dengan radius pengamatan kanan 

dan kiri jalur sangat bervariasi antara 0.5-3 meter tergantung kondisi habitat yang diamati.  
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Habitat yang terbuka, memiliki radius pengamatan lebih lebar dibandingkan habitat tertutup 

karena lebih mudah diamati (Gambar 3). 

 

Gambar 2 Ilustrasi penggunaan metode titik hitung untuk burung 

 
 

Jalur Pengamatan Wilayah yang diamati 

0 100 m   

 

Gambar 3 Ilustrasi penggunaan metode Visual Encountered Survey dengan disain jalur untuk 
pengambilan data amfibi. 

Metode yang digunakan adalah time search yaitu menjelajahi kawasan penelitian 

dengan standar penggunaan waktu tertentu.  Standar waktu yang digunakan adalah 120 

menit/ pengamat untuk jalur sepanjang 400 meter.  Oleh karena panjang tiap jalur adalah 100 

meter, maka pengamatan setiap jalur adalah 30 menit/pengamat.  Waktu pengamatan 

dilakukan pada periode 19.00-24.00 WIB.  Identifikasi spesies didasarkan pada Buku Panduan 

Lapangan Amfibi Jawa dan Bali (Iskandar 1998), sementara untuk tatanama mengikuti 

publikasi on-line oleh The Integrated Taxonomic Information System (ITIS) dari www.itis.gov. 

Analisa data satwa dilakukan setelah jumlah individu setiap spesies yang dijumpai 

distandarkan dengan membuat reratanya dalam satuan per hari pengamatan yaitu 120 menit 

untuk satu hari pengamatan.  Hal ini dilakukan karena lama waktu pengamatan yang berbeda 

untuk setiap lokasi tergantung kurva asimtot penemuan spesies yang didapatkan. 

 
Indeks Keanekaragaman Spesies (H‟) 

Nilai keanekaragaman spesies dilihat menggunakan indeks keanekaragaman spesies 

Shannon-Wiener (H‟)  : 

H’ = -∑ pi lnpi 

dimana pi = 
∑ burung spsesies ke-i 

∑ total burung 

dengan pi = proporsi individu pada spesies ke-i 
 
 

 
r = 

20m 
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Indeks Kemerataan (E) 
Untuk menentukan proporsi kelimpahan spesies burung dan amfibi dari masing-masing 

gradien habitat digunakan indeks kemerataan (Index of Equitability or evennes), yaitu (Pielou 

1969, 1975 dalam Magurran 2004): 

E    =    H’ / ln s 

Dengan s  =  jumlah spesies 
 
Dominasi Spesies 

Penentuan nilai dominasi (D) berfungsi untuk menetapkan jenis dominan atau bukan. 

Ditentukan dengan menggunakan rumus menurut Van Helvoort (1981), yaitu: 

D = 
ni 100% 
N 

Dengan D = 0-2 % spesies tidak dominan 
 D = 2-5 % spesies subdominan 
 D = > 5 % spesies dominan 

 
Status Konservasi Spesies 

       Status konservasi didasarkan atas konservasi global IUCN (The International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources), perdagangan internasional CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) serta 

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 

 
Komposisi Guild Burung dan Kelompok Amfibi 

Pengelompokan berdasarkan pakan, cara mencari makan, tempat mencari makan dan 

strata tempat mencari makan didasarkan pada Connor et al. (2000).  Sementara untuk 

pengelompokan amfibi, didasarkan pada Iskandar (1998). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kondisi Habitat 

Habitat kebun umumnya ditanami berbagai macam sayuran seperti bayam 

(Amaranthus sp.), kangkung (Ipomoea reptana), ubi jalar (Ipomoea batatas), singkong 

(Manihot utilissima), caisim (Brassica rapa), kacang panjang (Vigna sinensis), dan talas bogor 

(Colocasia gigantea).  Beberapa spesies pohon juga djumpai diantara pematang kebun seperti 

petai (Parkia speciosa), pisang (Musa sp.) dan bambu (Bambusa sp.). Sebagian habitat kebun 

ditumbuhi semak belukar dengan ketinggian antara 30-200 cm. Terdapat beberapa berupa 

aliran sungai kecil serta terdapat beberapa genangan air yang dibuat untuk menyiram 

tanaman sayuran.  Serasah relatif tidak dijumpai dan kondisi tanah agak kering. 

Habitat sawah yang diamati kondisinya sangat beragam, mulai lahan siap tanam, lahan 

dengan tanaman umur dua minggu, satu bulan, dua bulan dan tanaman menjelang panen 

hingga lahan bekas panen dengan tumpukan jerami. Terdapat beberapa jenis tanaman lain 
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seperti pisang (Musa sp.), bambu (Bambusa sp.) dan tebu (Saccharum sp.) terutama di bagian 

pematang yang berbatasan dengan pengairan.  Terdapat Situ Panjang yaitu danau kecil di 

tengah habitat sawah di Darmaga. 

Habitat perumahan memiliki beragam tanaman pekarangan baik tanaman hias, pohon 

peneduh maupun buah-buahan. Pohon berukuran besar yang ada diantaranya mahoni 

(Swietenia mahagoni), petai (Parkia speciosa) maupun rambutan (Nephelium lappaceum).  

Jenis tanaman lainnya diantaranya palem raja (Roystonea regia), bunga daun kupu-kupu 

(Bauhinia purpurea), cempaka (Michelia champaca), nangka (Artocarpus heterophylus), jambu 

air (Eugenia aquea), jambu batu (Psidium guajava), kelapa (Cocos nucifera), dan bambu 

(Bambusa sp.).  Hampir tidak ada sumber air di dalam habitat perumahan, kecuali di Ciburial 

terdapat sungai kecil dengan lebar + 30 cm.  Beberapa kubangan air hanya terbentuk secara 

tidak permanen jika hujan.  

 
Kekayaan Spesies 

Kekayaan spesies yang dijumpai di seluruh lokasi penelitian yaitu 50 spesies burung 

dari 29 suku dan 13 ordo.  Sementara kekayaan amfibi yang dijumpai yaitu 10 spesies dari 

empat suku dan satu ordo.  Spesies burung paling tinggi dijumpai di habitat kebun yaitu 39 

spesies dan paling rendah di habitat perumahan yaitu 25 spesies.  Hal yang sama terjadi juga 

untuk amfibi, spesies tertinggi dijumpai di habitat kebun sebanyak delapan spesies dan 

terendah di dua habitat lainnya masing-masing tujuh spesies (Gambar 4). 

 

 
Gambar 4 Grafik kekayaan spesies burung (atas) dan amfibi (bawah) di lokasi penelitian. 
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Kekayaan spesies burung yang dijumpai, membentuk satu pola yaitu menurun menurut 

tingkat suksesinya.  Habitat kebun sebagai habitat dengan suksesi lanjut menempati kekayaan 

spesies burung maupun amfibi yang paling tinggi, kemudian menurun di habitat sawah dan 

menurun kembali di habitat perumahan.  Pola seperti ini sangat umum ditemukan banyak 

peneliti seperti Sartika et al. (2009), Loehle et al. (2005), maupun Pineda et al. (2005). 

 
Keanekaragaman dan Kemerataan Spesies 

Nilai indeks keanekaragaman spesies untuk seluruh lokasi adalah 2.83 untuk 

komunitas burung dan 1.76 untuk komunitas amfibi.  Jika dilihat menurut tipe habitat, maka 

nilai indeks keanekaragaman spesies tertinggi didapat di habitat kebun sebesar 2.79 dan yang 

terendah di habitat sawah sebesar 2.39 untuk komunitas burung.  Sementara untuk komunitas 

amfibi, didapat pola yang sama, bahwa nilai indeks keanekaragaman spesies tertinggi didapat 

di habitat kebun sebesar 1.64 dan yang terendah di habitat sawah sebesar 1.28. 

Nilai indeks kemerataan spesies yaitu 0.61 untuk burung dan 0.63 untuk amfibi.  Jika 

dilihat menurut tipe habitat, maka nilai indeks kemerataan spesies tertinggi didapat sebesar 

0.81 untuk komunitas burung di habitat perumahan dan 0.79 untuk komunitas amfibi di habitat 

kebun (Gambar 5). 

 

 
Gambar 5 Grafik nilai indeks keanekaragaman spesies (atas) dan indeks kemerataan spesies 

(bawah) burung dan amfibi di lokasi penelitian. 
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Dominasi Spesies 

Sebagian besar spesies burung termasuk kategori tidak dominan yaitu mencapai 72% 

di habitat sawah dan perumahan. Sementara untuk komunitas amfibi, sebagian besar 

termasuk kategori dominan yaitu mencapai 57% di habitat sawah dan perumahan (Tabel 2). 

 
Tabel 2.  Jumlah spesies menurut kategori dominasi 
 

Satwa Kategori Kebun Sawah Perumahan 

Burung Dominan 5 3 5 
 Sub-dominan 6 6 8 
 Tidak dominan 28 23 12 
Amfibi Dominan 5 4 4 
 Sub-dominan 2 0 2 
 Tidak dominan 1 3 1 

 
Spesies burung yang dominan di tiga habitat adalah Walet linchi Collocalia linchi.  

Terdapat spesies yang dominan di dua tipe habitat yaitu Cucak kutilang (Pycnonotus 

aurigaster) yang dominan di habitat kebun dan perumahan, sementara Bondol jawa (Lonchura 

leucogastroides) dan Bondol peking (Lonchura punctulata) dominan di habitat kebun dan 

sawah.  

 
Komposisi Guild Burung 

Terdapat dua belas guild burung di seluruh lokasi penelitian, yang memanfaatkan lima 

kelompok pakan utama, yaitu daging, serangga, buah, nektar dan biji.  Serangga merupakan 

sumber pakan yang paling banyak dimanfaatkan. Jumlah spesies burung menurut kategori 

guild terlihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Jumlah spesies burung menurut kategori guild di lokasi penelitian 

No. Guild Kode Guild Jumlah Spesies 

A Pemakan Buah F 3 

B Pemakan Biji G 4 

C Pemakan Daging C 7 

D Pemakan Serangga 
  

1 Pemakan serangga di bagian tajuk TFGI 7 

2 Pemakan serangga di bagian dahan dan ranting BGI 1 

3 Pemakan serangga di daerah semak SFGI 7 

4 Pemakan serangga di serasah atau lantai hutan LGI 1 

5 Pemakan serangga sambil terbang FCI 6 

E Pemakan campuran 
  

1 Pemakan serangga dan nectar IN 3 

2 Pemakan vertebrata lain dan serangga CI 4 

3 Pemakan serangga dan buah IF 6 

4 Pemakan biji dan serangga SEI 1 

 
 
Daftar spesies burung yang ditemukan di setiap habitat terlihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4.  Daftar spesies burung yang ditemukan di setiap habitat 

No. Ordo / Suku / Spesies Nama Indonesia  
Habitat 

 
Kebun Sawah Perumahan 

 
Ciconiiformes 

    

 
Ardeidae 

    
1 Ardeola speciosa Blekok sawah 1 0 0 

2 Ixobrychus sinensis Bambangan kuning 1 0 0 

3 
Ixobrychus 
cinnamomeus 

Bambangan merah 1 1 0 

 Falconiformes     

 Accipitridae     

4 Accipiter trivirgatus Elang-alap jambul 1 1 0 

 Galliformes     

 Phasianidae     

5 Coturnix chinensis Puyuh batu 1 0 0 

 Turniciformes     

 Turnicidae     

6 Turnix suscitator Gemak loreng 1 1 0 

 Gruiformes     

 Rallidae     

7 
Amaurornis 
phoenicurus 

Kareo padi 1 1 1 

 Charadriiformes     

 Scolopacidae     

8 Gallinago megala Berkik rawa 1 1 0 

 Columbiformes     

 Columbidae     

9 Steptopelia chinensis Tekukur biasa 1 1 1 

10 Geopelia striata Perkutut jawa 1 0 0 

 Cuculiformes     

 Cuculidae     

11 Cacomantis sonneratii Wiwik lurik 1 1 1 

12 Cacomantis merulinus Wiwik kelabu 1 1 1 

13 Cuculus sepulcralis Wiwik uncuing 0 1 0 

14 Surniculus lugubris Kedasi hitam 0 1 0 

15 Centropus bengalensis Bubut alang-alang 1 1 0 

 Caprimulgiformes     

 Caprimulgidae     

16 Caprimulgus macrunus Cabak maling 1 0 0 

 Apodiformes     

 Apodidae     

17 Collocalia linchi Walet linchi 1 1 1 

18 Apus affinis Kapinis rumah 1 0 0 

 Coraciiformes     

 Alcedinidae     

19 Alcedo meninting Raja-udang meninting 1 1 1 

20 Halcyon cyanoventris Cekakak jawa 1 1 1 

21 Todirhamphus chloris Cekakak sungai 1 1 1 

 Piciformes     

 Picidae     

22 Picoides moluccensis Caladi tilik 0 1 0 

 Passeriformes     

 Hirundinidae     

23 Hirundo tahitica Layang-layang batu 0 1 1 
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24 Hirundo striolata Layang-layang loreng 1 1 0 

 Campephagidae     

25 Lalage nigra Kapasan kemiri 1 0 0 

 Aegithinidae     

26 Aegithina tiphia Cipoh kacat 1 1 1 

 Pycnonotidae     

27 Pycnonotus aurigaster Cucak kutilang 1 1 1 

28 Pycnonotus goiavier Merbah cerukcuk 1 1 0 

 Oriolidae     

29 Oriolus chinensis Kepodang-kuduk hitam 0 0 1 

 Corvidae     

30 Corvus enca Gagak hutan 1 0 0 

 Timaliidae     

31 Pellorneum capistratum Pelanduk topi-hitam 1 0 0 

32 Malacocincla sepiarium Pelanduk semak 1 1 1 

 Acanthizidae     

33 Gerygone sulphurea Remetuk laut 0 0 1 

 Sylvoidae     

34 Orthotomus sutorius Cinenen pisang 1 1 1 

35 Orthotomus sepium Cinenen jawa 1 1 1 

 Cisticolidae     

36 Prinia flaviventris Perenjak rawa 1 0 0 

37 Prinia familiaris Perenjak jawa 0 0 1 

38 Prinia polychroa Perenjak coklat 1 0 0 

39 Cisticola juncidis Cici padi 1 1 0 

 Rhipiduridae     

40 Rhipidura javanica Kipasan belang 1 0 0 

 Artamidae     

41 Artamus leucorhynchus Kekeb babi 0 0 1 

 Nectariniidae     

42 Anthreptes malacensis Burung-madu kelapa 0 0 1 

43 Nectarinia jugularis Burung-madu sriganti 1 1 1 

44 
Arachnothera 
longirostra 

Pijantung kecil 1 1 0 

 Dicaeidae     

45 Prionochilus percussus Pentis pelangi 0 1 0 

46 Dicaeum trochileum Cabai jawa 1 1 1 

 Zosteropidae     

47 Zosterops palpebrosus Kacamata biasa 1 0 1 

 Passeridae     

48 Passer montanus Burung-gereja erasia 0 1 1 

 Estrildidae     

49 
Lonchura 
leucogastroides 

Bondol jawa 1 1 1 

50 Lonchura punctulata Bondol peking 1 1 1 

 39 32 25 

 
Komposisi Kelompok Amfibi 

Secara umum, terdapat tiga kelompok amfibi yaitu amfibi akuatik, terestrial dan 

arboreal.  Spesies paling banyak yaitu amfibi akuatik sebanyak enam spesies dan paling 

sedikit adalah amfibi arboreal yaitu hanya satu spesies (Gambar 6). Tabel 5 memperlihatkan 

daftar ampfibi yang ditemukan di lima lokasi penelitian. 
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Gambar 6 Grafik persentasi komposisi spesies amfibi menurut kelompok hidupnya. 
 
Tabel 5.   Daftar spesies amfibi yang ditemukan di setiap habitat 

No. Ordo / Suku / Spesies Nama Indonesia  
Habitat 

 
Kebun Sawah Perumahan 

 
Anura 

    

 
Bufonidae 

    

1 
Duttaphrynus 
melanostictus 

Kodok buduk 1 1 1 

2 
Ingerophrynus 
biporcatus 

Kodok puru hutan 1 1 1 

3 Phrynoidis aspera  Kodok buduk sungai 1 1 0 

 Ranidae     

4 Hylarana chalconota Kongkang kolam 1 1 1 

5 Hylarana erythraea Kongkang gading 0 0 1 

6 Odorrana hosii Kongkang racun 1 0 0 

 Dicroglossidae     

7 Fejervarya cancrivora Katak sawah 1 1 1 

8 Fejervarya limnocharis Katak tegalan 1 1 1 

9 Occidozyga lima Bancet hijau 0 1 0 

 Rhacophoridae     

10 
Polypedates 
leucomystax 

Katak pohon 
bergaris 

1 0 1 

   8 7 7 

 
Objek Pembelajaran Biologi 

Kekayaan spesies burung dan amfibi yang dapat dijumpai di tiga tipe habitat yang 

berada di sekitar rumah tinggal, merupakan objek yang relatif mudah dijumpai serta dapat 

ditemukan secara langsung, sehingga menjadi contoh nyata mengenai kekayaan hayati yang 

ada di sekitar tempat tinggal. Pengenalan spesies burung dan amfibi beserta segala 

karakteristiknya (seperti: bentuk, warna, suara, pakan, perilaku, ekologi dan lainnya) dapat 

diajarkan secara langsung kepada para pelajar. 

Keunggulan yang didapat dengan menggunakan objek pembelajaran yang langsung 

dapat dilihat dan diamati di sekitar tempat tinggal, di antaranya: (1) mudah dipelajari; (2) 
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murah dalam pembiayaan, dan (3) memberikan pemahaman sedini mungkin kepada para 

pelajar. 

Mudah dipelajari karena objek pembelajaran dapat dikenali secara langsung.  

Pengenalan spesies burung dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan Buku 

Panduan Lapangan Burung yang tersedia saat ini. Untuk kasus wilayah Bogor, dapat 

menggunakan Buku Panduan Lapangan Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan 

Kalimantan oleh MacKinnon et al. (1998) yang saat ini sudah lebih mudah diperoleh.  

Pengenalan spesies amfibi dapat lebih mudah dilakukan untuk spesies-spesies yang ada di 

sekitar tempat tinggal.  Kemudahan lain yaitu bahwa individu amfibi dapat ditangkap dan 

diidentifikasi serta dibandingkan dengan Buku Panduan Lapangan Amfibi Jawa dan Bali yang 

disusun oleh Iskandar (1998). 

Keunggulan lain yaitu murah dalam biaya, karena untuk mengidentifikasi dan 

mengenal spesies burung dan amfibi di sekitar tempat tinggal, tidak memerlukan biaya untuk 

identifikasi di laboratorium, namun dapat langsung dilakukan di tempat.  Selain itu, objek yang 

ada di sekitar tempat tinggal tidak memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak karena 

berdekatan dengan tempat tinggal. Selain itu, peralatan yang dibutuhkan relatif sederhana dan 

murah dan dapat digunakan secara bergantian. 

Burung dan amfibi yang hidup di sekitar tempat tinggal, akan memberikan pemahaman 

lebih mudah mengenai objek yang dapat terlihat, terdengar dan terasa langsung.  Oleh karena 

itu, keberadaan burung dan amfibi akan memberikan pemahaman bahwa kekayaan hayati 

burung dan amfibi merupakan bagian tidak terpisahkan di dalam lingkungan hidup sekitar 

tempat tinggal. Selanjutnya, diharapkan akan tertanam jiwa konservasi sebagai salah satu 

manfaat yang didapat dari pembelajaran biologi ini. 

  

SIMPULAN 

Kekayaan spesies yang dijumpai di seluruh lokasi penelitian yaitu 50 spesies burung 

dari 29 suku dan 13 ordo.  Sementara kekayaan amfibi yang dijumpai yaitu 10 spesies dari 

empat suku dan satu ordo.  Seluruh spesies burung dan amfibi tersebut memiliki potensi tinggi 

sebagai objek pembelajaran biologi yang berkarakter lingkungan. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian bertujuan untuk mengembangkan karakter ilmiah siswa melalui penggunaan lembar 
kerja berbasis higher order thinking skills dalam pembelajaran Biologi pada siswa kelas X di Madrasah 
Aliyah Nudia Semarang. Nilai laporan penggunaan lembar kerja siswa menunjukkan semua siswa 
mendapatkan nilai  ≥ 75 sedangkan karakter yang terukur dalam pembelajaran meliputi: jujur, cermat, 
teliti dan tanggungjawab. Simpulan hasil penelitian adalah bahwa penggunaan lembar ker-ja siswa 
berbasis higher order thinking skills dalam pembelajaran Biologi dapat me-ngembangkan karakter ilmiah 
siswa kelas X di Madrasah Aliyah Nudia Semarang.  

 
Kata kunci: higher order thinking skills, karakter ilmiah, lembar kerja siswa. 
 

ABSTRACT 
 
The use of a worksheet based Higher Research aims to develop students scientific character 

through use of spreadsheet based higher order thinking skills in teaching biology in grade X in Madrasah 
Aliyah Nudia Semarang. Value of the usage report worksheet shows all students get a value of ≥ 75, 
whereas the scientific character of the terekspresikan by the students in the study of Biology include: 
honest, meticulous, thorough and responsibility. A summary of research results is that the use of the 
student worksheet based on higher order thinking skills in Biology learning can develop scientific grade 
character X in Madrasah Aliyah Nudia Semarang.   

 
Keywords: higher order thinking skills, scientific character, student worksheets. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam pembelajaran biologi diharapkan siswa mempelajari konsep melalui kegiatan 

penemuan dengan menerapkan metode ilmiah. Kegiatan ilmiah dalam pembelajaran dapat 

dilakukan melalui kegiatan praktikum. Tujuan praktikum agar siswa dapat mengkaji proses 

yang terjadi pada objek pembelajaran melalui kegiatan ilmiah dengan menggunakan 

seperangkat alat dan bahan yang tepat. Proses mengkaji proses ilmiah yang melatih siswa 

bersikap objektif, jujur, terbuka, dan teliti tentu membutuhkan lembar kerja yang dapat 

menciptakan berbagai karakter ilmiah siswa. Melalui kegiatan praktikum dapat membina siswa 

untuk melakukan analisis dari hasil percobaan atau pengamatan dengan menumbuhkan sikap 

ilmiah yang kritis dan bertanggungjawab.  

Temuan dalam pelaksanaan praktikum Biologi di Madrasah Aliyah Nudia Semarang 

adalah ketika siswa mempersiapkan dan melakukan praktek tidak ditemukan kesulitan, namun 

pada saat siswa diminta mengkaitkan hasil atau temuan dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari sebagian besar siswa tidak mampu menjelaskan keterkaitannya. Selain 

itu, pada saat siswa diminta untuk menjelaskan temuan praktek, tidak mampu menjelaskan 

data secara logis dan sekedar membaca apa yang telah ditulis dalam lembar pengamatan. 
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Berdasarkan penilaian guru terhadap laporan praktikum, terdapat kelemahan yang ditemui 

pada sebagian besar laporan bahwa bagian pembahasan tidak secara jelas mendeskripsikan 

dan mengartikan data pengamatan. Kelemahan ini mempengaruhi penilaian laporan yang 

rata-rata belum mencapai nilai 85.  

Berdasarkan temuan guru ketika melaksanakan pembelajaran telah teridentifikasi 

permasalahan utama siswa yaitu kesulitan dalam menganalisis data atau temuan praktikum 

sehingga tidak mampu menyusun pembahasan dengan baik. Kegiatan praktikum selama ini 

digunakan dari lembar kerja siswa (LKS) dari berbagai penerbit. Kelemahan ditemukan pada 

lembar kerja siswa diantaranya tujuan kurang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai, 

prosedur kerja terlalu rinci sehingga siswa tidak memiliki kreatifitas dalam melakukan 

percobaan, tempat menyajikan data sederhana dan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan 

dapat dijawab tanpa melakukan praktikum. Penggunaan lembar kerja siswa yang tidak 

mendukung kemampuan mengembangkan berpikir kritis menjadi penyebab utama lemahnya 

kemampuan siswa dalam menganalisis hasil praktikum.    

Pertanyaan di lembar kerja praktikum cenderung  lebih banyak menguji aspek ingatan 

yang tentu saja tidak sesuai dengan kerja ilmiah yang dilakukan siswa sehingga tidak mampu 

mengembangkan sikap ilmiah. Semestinya siswa setingkat Madrasah Aliyah  harus mulai 

dilatih berpikir tingkat tinggi sesuai dengan usianya.   Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 

higher order thinking skill  (HOTS) berada pada level analisis, evaluasi, dan mencipta dari 

suatu proses ilmiah. Dari kegiatan analisis hasil praktikum karakter siswa dapat ditumbuhkan 

mengingat berpikir tingkat tinggi meliputi upaya siswa dalam pemecahan masalah dan 

membuat keputusan. 

 Setelah dilakukan refleksi dari permasalahan belajar siswa maka, diperlukan lembar 

kerja praktikum yang bermuatan higher order thinking skill (HOTS) agar kerja ilmiah yang 

dilakukan siswa dapat menciptakan dan melatih siswa untuk bersikap kritis dari proses yang 

jujur, teliti dan objektif. Mengingat keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan dalam kegiatan 

praktikum agar siswa mampu menganalisis timbulnya beberapa dampak yang membuat 

masalah bagi manusia dan lingkungannya. Keterampilan berpikir kritis dalam penggunaanya 

untuk memecah-kan masalah  melalui kegiatan praktikum.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan karakter ilmiah siswa melalui 

penggunaan lembar kerja berbasis higher order thingking skills dalam pembelajaran biologi 

pada siswa kelas X di Madrasah Aliyah Nudia Semarang. Mengembangkan karakter ilmiah 

siswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan siswa dalam menerapkan metode 

ilmiah dalam bentuk praktikum agar dapat menumbuhkan sikap jujur, objektif, terbuka dan 

kritis.  

 Siswa SMA harus dilatih berpikir tingkat tinggi sesuai dengan usianya. Keterampilan 

berpikir dikelompokkan menjadi keterampilan berpikir dasar dan keterampilan berpikir 
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kompleks atau tingkat tinggi. Dalam hal ini keterampilan berpikir dasar meliputi 

menghubungkan sebab akibat, mentransformasi, menemukan hubungan dan memberikan 

kualifikasi. Proses berpikir tingkat tinggi meliputi pemecahan masalah, membuat keputusan, 

berpikir kritis dan berpikir kreatif (Presseisen 1985 dalam Kamalia &  Widjajanto  2011).    

 Indikator keterampilan berpikir kritis dibagi menjadi lima kelompok (Ennis dalam 

Kamalia & Widjajanto 2011) yaitu; memberikan penjelasan sederhana, membangun 

keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut serta mengatur strategi 

dan taktik.  Keterampilan pada kelima kelompok berpikir kritis ini dirinci lagi sebagai berikut:  

a). Memberikan penjelasan sederhana terdiri dari keterampilan memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan.  b). Membangun keteranpilan 

dasar terdiri dari menyesuaikan dengan sumber, mengamati dan melaporkan hasil observasi.  

c). Menyimpulkan terdiri dari keterampilan mempertimbangkan kesimpulan, melakukan 

generalisasi dan melakukan evaluasi.  d). Membuat penjelasan  lanjut contohnya mengartikan 

istilah dan membuat definisi.  e). Mengatur strategi dan taktik contohnya menentukan suatu 

tindakan dan berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi. Keterampilan berpikir kritis 

siswa antara lain dapat dilatih melalui pemberian masalah yang bervariasi. Ada berbagai 

konsep dan contoh keterampilan berpikir yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan. 

Untuk menguji keterampilan berpikir siswa, soal-soal untuk menilai hasil belajar Biologi 

dirancang sedemikian rupa sehingga siswa mampu menyelesaikan permasalahan melalui 

kegiatan ilmiah. Di dalam pembelajaran Biologi dinyatakan bahwa Biologi bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (BSNP 2006), berarti siswa harus 

selalu diajak untuk belajar menggunakan proses berpikir untuk menemukan konsep-konsep.   

Pada standar kompetensi mata pelajaran Biologi dinyatakan bahwa Biologi diarahkan 

untuk inkuiri dan berbuat, sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Berdasarkan hal itu, maka sebaiknya kegiatan 

pemecahan masalah selain untuk menguji daya ingat dan pemahaman dan penerapan harus 

juga dapat menguji siswa sampai tingkat HOTS atau menguji proses analisis, sintesis dan 

evaluasi. Kegiatan ini dapat dirancang dengan melihat kata kerja operasional seperti 

menganalisis, mendeteksi, mengukur dan menominasikan. 

Beberapa keterampilan berpikir kritis dan indikator soalnya adalah sebagai berikut; 

menfokuskan pada penyelesaian masalah, menganalisis argumen, mempertimbangkan yang 

dapat dipercaya, mempertimbangkan laporan observasi, membandingkan kesimpulan, 

menentukan kesimpulan, mempertimbangkan kemampuan induksi, menilai, mendefinisikan 

konsep, mendefinisikan asumsi, dan mendeskripsikan 

Berpikir sains dapat membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi ini dapat dibekalkan untuk membentuk karakter bangsa. Misalnya bila 
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warga negara mampu berpikir kritis, maka tak akan begitu mudah terjadi benturan kelompok-

kelompok sosial seperti tawuran, karena setiap individu dalam masyarakat tidak akan mudah 

tertipu oleh isu. Menurut Moore dan Parker (2009) berpikir kritis memiliki sejumlah 

karakteristik, yaitu: (1) menentukan informasi mana yang tepat atau tidak tepat; (2) 

membedakan klaim yang rasional dan emosional; (3) memisahkan fakta dari pendapat;(4) 

menyadari apakah bukti itu terbatas atau luas; (5) menunjukkan tipuan dan kekurangan dalam 

argumentasi orang lain; (6) menunjukkan analisis data atau informasi; (7) menyadari 

kesalahan logika dalam suatu argumen; (8) menggambarkan hubungan antara sumber-

sumber data yang terpisah dan informasi; (9) memperhatikan informasi yang bertentangan, 

tidak memadai, atau bermakna ganda; (10) membangun argumen yang meyakinkan berakar 

lebih pada data daripada pendapat, (11) memilih data penunjang yang paling kuat; (12) 

menghindarkan kesimpulan yang berlebihan, (13) mengidentifikasi celah-celah dalam bukti 

dan menyarankan pengumpulan informasi tambahan; (14) menyadari ketidakjelasan atau 

banyaknya kemungkinan jawaban suatu masalah; (15) mengusulkan opsi lain dan 

mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan; (16) mem-pertimbangkan semua 

pemangku kepentingan atau sebagiannya dalam mengusulkan penyebab tindakan; (17) 

menyatakan argumen dan konteks untuk apa argumen itu; (18) menggunakan bukti secara 

betul dan tepat untuk menyanggah argumen; (19) menyusun argumen secara logis dan 

kohesif; (20) menghindarkan unsur-unsur luar dalam penyusunan argumen; (21) menunjukkan 

bukti untuk mendukung argumen yang meyakinkan. 

     Pada milenium ke-3 di abad ke-21 ini bangsa Indonesia harus siap menghadapi 

tantangan global. Masalah-masalah global banyak dirasakan oleh bangsa Indo-nesia masa 

kini, di antaranya pertentangan antar kelompok sosial yang tak terkendali, kesenjangan yang 

makin besar antara pihak kaya dan miskin di dunia dan perlunya investasi besar dalam bidang 

intelektual manusia. Dalam hal ini bangsa-bangsa di dunia, termasuk di dalamnya bangsa 

Indonesia sangat bergantung pada penggunaan sains dan teknologi secara bijaksana. 

Kemampuan ini bergantung pada karakter, sebaran, dan keefektifan pendidikan yang diterima 

masyarakat. Tujuan utama pendi-dikan yang diperlukan adalah mempersiapkan manusia 

untuk mengarahkannya dalam mengisi kehidupan secara bertanggungjawab (Liliasari 2010). 

Pembelajaran sains dapat menolong siswa untuk mengembangkan pemahaman dan 

kebiasaan berpikir. Pendidikan sains juga harus mempersenjatai siswa ketika diminta 

berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dengan sesama warga negara agar dapat 

melindungi masyarakat yang sangat terbuka, sehingga bebas dari keadaan bahaya 

(Rutherford & Ahlgren 1990 dalam Liliasari 2011). 

Pelajaran dikembangkan untuk mendidik siswa sehingga mampu mengem-bangkan 

kemampuannya dalam mengobservasi dan melakukan eksperimen serta berpikir taat asas. 

Hal ini didasari oleh tujuan  sains yakni mengamati, memahami, dan memanfaatkan gejala-
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gejala alam. Kemampuan observasi dan eksperimentasi ini lebih ditekankan pada kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Namun demikian karena keterbatasan alat percobaan di laboratorium 

dan banyaknya topik-topik Sains yang abstrak,  sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep-konsepnya (Treffinger 1982).  

Biologi sebagai salah satu bidang IPA menyediakan berbagai pengalaman belajar 

untuk memahami konsep dan proses sains. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan 

mengamati, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara baik dan benar 

dengan selalu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, mengajukan 

pertanyaan, menggolongkan dan menafsirkan data, serta mengkomuni-kasikan hasil temuan 

secara lisan atau tertulis, menggali dan memilah informasi yang relevan untuk menguji 

gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari (Subandi 2007). Biologi 

dikembangkan melalui kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar.  

Siswa tidak dapat mengembangkan pemahamannya terhadap konsep-konsep biologi 

tertentu, karena antara perolehan pengetahuan dan prosesnya tidak terintegrasi dengan baik 

dan tidak memungkinkan untuk menangkap makna secara fleksibel, sehingga siswa tidak 

mampu menggunakan konsep yang dimilikinya untuk menjelas-kan fenomena dalam 

kehidupan yang berhubungan dengan konsep dan fakta yang sudah dihafal (Rosmaini et al. 

2004). Sebagai konsekuensinya, pembelajaran biologi di sekolah diharapkan mampu 

memberikan pengalaman kepada siswa, sehingga memungkinkan siswa melakukan 

penyelidikan tentang fenomena biologi. Belajar biologi seharusnya dapat mengakomodir 

kesenangan siswa dan kepuasan intelektual bagi siswa dalam usaha membongkar dan 

memperbaiki berbagai konsep yang dimilikinya. Pembelajaran biologi lebih bermakna jika 

memungkinkan siswa untuk menjelajahi perubahan konsep. Pembelajaran diartikan sebagai 

proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke 

arah yang lebih baik atau terjadi proses belajar pada siswa. 

 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan di Madrasah 

Aliyah Nudia Semarang yang beralamat di Gunungpati Kota Semarang. Penelitian dilakukan 

pada semester gasal 2012. Jangka waktu penelitian empat bulan dari Juli sampai dengan 

Oktober 2012. Sasaran penelitian siswa kelas X Madrasah Aliyah Nudia Semarang. Penelitian 

tindakan kelas, dirancang dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri dari empat 

tahapan yaitu; perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tahapan masing-masing 

siklus dirancang sebagai berikut.  

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan adalah sebagai berikut. 
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a. Mengkaji teori-teori yang mendukung tentang keterampilan berpikir kritis, pendidikan 

karakter yang sesuai dalam kegiatan praktikum Biologi, 

b. Merancang praktikum dengan menggunakan lembar kerja yang telah dibuat guru, 

c. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Praktikum (RPP), 

d. Menyusun instrumen yang terdiri dari: observasi kegiatan praktikum, sikap siswa dan 

penilaian laporan praktikum (tertulis dan mengkomunikasikan).  

e. Mendiskusikan dengan rekan dosen dan guru sejawat yang diminta menjadi observer, 

f. Memvalidasi lembar kerja yang akan digunakan pada pakar media pembelajaran Biologi. 

Pelaksanaan tindakan dalam kegiatan praktikum yang dirancang terbagi dalam dua 

siklus. Kegiatan pembelajaran dirancang selama empat kali pertemuan, dengan tahapan 

pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. 

a. Siswa melakukan praktikum dengan lembar kerja yang dirancang memfasilitasi sikap ilmiah 

dan kemampuan menganalisis serta berpikir tingkat tinggi, 

b. Proses praktikum dengan menerapkan sikap ilmiah siswa, dalam penelitian ditekankan 

pada kejujuran, objektif, terbuka dan kritis, 

c. Siswa melaporkan kegiatan praktikum secara tertulis dan lisan.   

Proses mengobservasi untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan pada saat 

pembelajaran. Kegiatan ini meliputi: penilaian keterampilan proses praktikum siswa, sikap 

ilmiah siswa, laporan praktikum dan kinerja guru. Kegiatan mengobservasi dilakukan oleh tim 

peneliti dan dibantu dua orang guru mitra.  

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu laporan kerja ilmiah siswa, sikap ilmiah 

siswa menggunakan angket, dan kinerja guru dalam pembimbingan praktek menggunakan 

instrumen kinerja. Kriteria keberhasilan yang ingin dicapai yaitu: 85% sikap ilmiah siswa 

dengan kategori baik dan rata-rata nilai praktikum ≥ 75. 

.   
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini terdiri dari tiga macam data, meliputi; laporan 

kerja ilmiah siswa dalam bentuk mengerjakan lembar kerja, sikap ilmiah siswa dan kinerja guru 

dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian selama dua siklus penelitian tindakan kelas ini 

disajikan sebagai berikut. 

Kegiatan ilmiah yang dilakukan siswa pada siklus satu yaitu melakukan pengumpulan 

informasi tentang virus melalui pencarian informasi di perpustakaan, selanjutnya menyusun 

laporan tertulis. Laporan tertulis kemudian dinilai (Tabel 1).  
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Tabel 1. Nilai laporan kerja ilmiah siswa pada siklus 1 

Kelompok Nilai 

I 70 
II 80 
III 82 
IV 78 
V 88 

 
Kemampuan siswa dalam kerja ilmiah dalam penelitian ini ditargetkan 85% siswa mendapat 

nilai ≥ 75. Nilai laporan menunjukkan empat (80%) dari lima kelompok mendapatkan nilai ≥ 75 

sehingga belum mencapai 85% karena masih terdapat satu kelompok yang mendapatkan nilai 

kurang dari 75. 

 Siklus kedua untuk kerja ilmiah siswa dengan melakukan praktek mengamati bakteri 

pada akar tanaman kacang-kacangan. Nilai laporan praktek disajikan pada Tabel 2 dengan 

menggunakan instrumen penilaian yang sama dengan siklus 1.  

 
Tabel 2. Nilai laporan kerja ilmiah siswa pada siklus 2 

Kelompok Nilai 

I 76 
II 75 
III 78 
IV 80 
V 82 

 
Berdasarkan nilai laporan praktek memperlihatkan bahwa terjadi penurunan nilai laporan 

dibandingkan dengan siklus 1. Faktor yang menyebabkan adalah tingkat kesulitan kegiatan 

pada siklus ke 2 lebih tinggi, yaitu membutuhkan keterampilan penggunaan mikroskop dan 

memahami konsep bakteri.  Perbandingan nilai laporan siklus-1 dengan siklus ke 2, disajikan 

di Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Diagram perbandingan nilai laporan kerja ilmiah siswa pada siklus-1 dan siklus-2 
 

Sikap ilmiah siswa dalam penelitian ini diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang 

dapat diukur dalam kerja ilmiah siswa. Sikap ilmiah yang berkarakter dikumpulkan melalui 

angket pada setiap siklus. Data sikap siswa dalam dua siklus disajikan pada Tabel 3. 
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Berdasarkan angket sikap siswa pada siklus-1 dan ke 2 menunjukkan bahwa lebih dari 75% 

siswa memberikan tanggapan positif atau setuju dengan 10 pernyataan yang bersifat positif. 

Berdasarkan lembar observasi kinerja guru, beberapa temuan observer berkaitan dengan 

kinerja guru pada siklus-1 dan siklus ke 2 disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 3. Sikap ilmiah berkarakter pada siswa setelah melakukan kegiatan ilmiah pada 

pembelajaran Biologi 
  

 
Pernyataan 

Jumlah Siswa (%)  
yang menjawab setuju 

Siklus 1 Siklus 2 

Ketika belajar Biologi diperlukan lembar kerja yang digunakan siswa 
dalam kegiatan belajar  

18 (78) 18 (78) 

Materi pembelajaran Biologi lebih mudah dipahami jika menggunakan 
lembar kerja 

21 (91) 17 (74) 

Siswa dapat menyampaikan informasi atau data kerja ilmiah dengan 
jujur apa adanya 

23 (100) 23 (100) 

Siswa dapat memberikan penjelasan dari data hasil kegiatan di dalam 
lembar kerja dengan cermat 

17 (74) 20 (87) 

Siswa mencoba untuk memberikan argumen dari setiap data/informasi 
yang diperoleh dari kerja ilmiah dengan penuh tanggungjawab 

15 (65) 18 (78) 

Saya telah dapat memisahkan fakta dengan teliti dari pendapat setelah 
guru menggunakan lembar kerja dalam pembelajaran 

19 (81) 21 (91) 

Siswa sangat tertarik menyelesaikan pemecahan masa-lah yang ada 
di lembar kerja dengan sungguh-sungguh 

20 (87) 16 (70) 

Ketika menyelesaikan masalah siswa menggunakan data/informasi 
yang telah diperoleh dengan sebenarnya 

23 (100) 23 (100) 

Siswa menjadi lebih berani membuat keputusan setelah dalam 
pembelajaran menggunakan lembar kerja 

15 (65) 16 (70) 

Siswa terlibat dalam kegiatan menyimpulkan pembelajaran  12 (52) 10 (43) 

Rata-rata 18 (78) 18 (78) 

 

Siswa secara berkelompok melakukan pengumpulan informasi melalui kegiatan eksplorasi 

tentang penularan dan pencegahan penyakit karena virus. Setelah berkegiatan ilmiah, siswa 

secara berkelompok menyusun laporan. Berdasarkan nilai laporan dari lima kelompok, empat 

kelompok telah mendapatkan nilai di atas 75. Artinya bahwa siswa telah memiliki kemampuan 

menyusun laporan ilmiah dengan baik. Kemampuan ini dimiliki siswa akibat adanya lembar 

kerja siswa yang mudah dimengerti. Selain itu, juga adanya pertanyaan yang mengajak siswa 

untuk menje-laskan maksud data hasil eksplorasi.  

Berdasarkan lima aspek penilaian laporan kerja ilmiah, untuk aspek sistematika semua 

kelompok telah menyusun laporan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan. Kesesuaian 

sistematika menunjukkan siswa disiplin dalam menyajikan hasil kerja yang telah ditetapkan. 

Keterampilan siswa dalam menyusun laporan kerja ilmiah dalam penelitian ini memang tidak 

hanya ditekankan pada sistematika tetapi juga pembiasaan yang mendidik melalui tertib dan 

disiplin dalam menyajikan laporan kerja. Penyajian hasil kegiatan pada siklus-1 sudah sesuai 

karena disajikan dalam bentuk tabel dengan diberikan penjelasan yang singkat.  
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Tabel 4. Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran Biologi pada siklus-1 dan siklus ke 2  
 

 
Aspek yang diobservasi 

Hasil Observasi 

Siklus-1 Siklus-2 

Memfasilitasi interaksi 
belajar antar siswa 

Siswa terlihat dapat bekerja sama 
untuk melakukan kegiatan ilmiah, 
namun dominasi siswa tertentu 
masih terlihat di semua kelompok 

Mengarahkan siswa untuk saling 
berbagai informasi efektif untuk 
menciptakan diskusi antar 
sesama siswa 

Mendorong siswa 
berpikir kritis 

Siswa melakukan analisis data 
dari hasil pengamatan objek 
pembelajaran tetapi masih 
kesulitan untuk menjelaskan 
hubungan antar data yang 
diperoleh 

Siswa diajak untuk menjelaskan 
setiap data yang ditemukan, 
kemudian mulai dikaitkan 
dengan data lainnya sehingga 
dapat menghubungkan dengan 
lebih baik 

Memfasilitasi siswa 
menyelesaikan 
permasalahan  

Bimbingan intensif  ke kelompok 
siswa sehingga siswa dapat 
menyelesaikan permasalahan  

Memfasilitasi diskusi kelas 
melalui arahan agar siswa dapat 
menyelesaikan permasalahan  

Membimbing 
pembelajaran yang 
berkarakter 

Penekanan pendidikan karakter 
dilakukan melalui informasi lisan 
dan tertulis kepada siswa 

Menambahkan dengan 
memberikan informasi bahwa 
teliti, jujur, cermat, 
bertanggungjawab sebagai 
bentuk karakter siswa  

Memberikan penguatan Telah memberikan penekanan 
pada konsep yang penting sesuai 
indikator pencapaian hasil belajar 

Penekanan dilakukan melalui 
penguatan lisan dan terulis agar 
siswa mencapai tujuan belajar 

 

Jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa dari penilaian yang dilakukan 

pada siklus 1 masih menunjukkan adanya kesulitan, karena jawaban masih ada yang belum 

sesuai dengan harapan. Jawaban siswa masih ada yang belum sesuai dengan data/informasi 

yang diperoleh ketika siswa melakukan eksplorasi. Faktor yang menyebabkan masih terdapat 

jawaban yang tidak tepat adalah dikarenakan siswa tidak memanfaatkan temuan observasi 

sebagai dasar menjawab pertanyaan.  

Dalam lembar kerja siswa, kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan tentang 

virus menunjukkan sudah baik. Fakta dan data selama melakukan eksplorasi menjadi dasar 

setiap kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di lembar kerja. Siswa 

telah memiliki kemampuan secara cermat untuk menggunakan hasil kerja sebagai dasar 

penyelesaian permasalahan. Karakter yang muncul untuk aspek ini menunjukkan bahwa siswa 

dalam pembelajaran Biologi, apabila diberikan kesempatan untuk mengatasi permasalahan 

melalui kerja ilmiah, pada dasarnya siswa mampu menyelesaikan dengan baik. Aspek terakhir 

yang dinilai pada laporan yaitu kerapian. Dari laporan yang dikumpulkan terlihat bahwa tingkat 

keterbacaan informasi adalah tinggi, karena laporan disusun secara rapi oleh kelompok siswa.   

Beberapa kelemahan laporan kerja ilmiah pada siklus 1 dijadikan bahan perbaikan 

untuk pelaksanaan pembelajaran siklus 2. Perbaikan yang dilakukan pada siklus 2 

berdasarkan refleksi siklus 1 yaitu: agar siswa dapat menjawab pertanyaan yang terdapat di 

lembar kerja siswa, adalah guru perlu memberikan bimbingan agar siswa dapat 

memanfaatkan hasil kerja ilmiah sebagai dasar menjawab pertanyaan. Strategi tersebut dipilih 
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agar siswa memiliki kebiasaan positif berupa menggunakan hasil kegiatan sebagai bahan 

memberikan argumen yang logis. 

Usaha perbaikan yang dilakukan pada siklus 2 telah berdampak positif. Dari penilaian 

laporan kerja ilmiah siklus ke 2, semua kelompok siswa mendapatkan nilai laporan minimal 75. 

Berdasarkan nilai laporan kerja ilmiah siswa, yang dikaitkan dengan usaha mengembangkan 

berpikir sains, maka kerja ilmiah siswa dapat membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini dapat dibekalkan untuk membentuk karakter siswa dari 

pembelajaran Biologi. Siswa yang mampu berpikir kritis tercermin dari kemampuan 

menyelesaikan permasalahan, dapat melatih siswa berpikir rasional, sehingga dari belajar 

Biologi siswa dapat menampilkan diri sebagai warga masyarakat yang berkarakter.  

 Hasil penelitian berikutnya berkaitan dengan sikap siswa yang di pernyataan angket 

telah mengintegrasikan unsur pendidikan karakter yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

Biologi. Semua siswa menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam laporan sesuai dengan 

temuan selama kegiatan eksplorasi. Ketika guru menilai laporan tidak ditemukan adanya 

penyimpangan penyajian informasi, sehingga siswa melalui kegiatan ilmiah telah jujur dalam 

menyampaikan hasil observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa belajar dengan berlatih 

mengembangkan sikap ilmiah tidak hanya mampu mengembangkan sikap berpikir kritis siswa 

melainkan pendidikan karakter seperti sifat jujur. 

 Sebagian besar siswa telah mampu menjelaskan data hasil kegiatan di dalam lembar 

kerja. Kemampuan mendeskripsikan data atau informasi menunjukkan siswa mengerti dengan 

kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan penilaian laporan, pada siklus 1 menggambarkan 

siswa telah mendeskripsikan temuan selama observasi dengan baik. Kelemahan yang masih 

ada sesuai hasil penilaian pada aspek menghubungkan antar data temuan di lembar kerja 

siswa sebagian siswa belum mampu. Namun dari usaha siswa mencoba dan bahkan telah 

merasa menjelaskan hasil kerja ilmiah menunjukkan siswa telah berlaku cermat karena selain 

mengumpulkan data juga telah menjelaskannya.    

 Ketika diskusi kelas, siswa dibimbing oleh guru untuk memberikan argumen sesuai 

temuan selama observasi. Berdasarkan angket sikap siswa, sebagian besar siswa telah 

memberikan argumen atau pendapat ketika diskusi dengan memanfaatkan hasil kerja ilmiah. 

Sikap tanggungjawab diperlihatkan siswa dalam diskusi kelas sehingga melatih siswa selain 

mampu bersikap kritis juga tanggungjawab. Sesuai dengan munculnya karakter positif siswa 

selama belajar, merupakan dampak dari pengisian lembar kerja siswa yang mengarahkan 

agar siswa menyelesaikan permasalahan Biologi dan diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan ide atau gagasan secara terbuka, namun guru harus melakukan bimbingan 

secara intensif agar nilai-nilai karakter selama pembelajaran muncul dari siswa.  

Berdasarkan penelitian ini pembelajaran Biologi dapat menolong siswa untuk 

mengembangkan pemahaman dan kebiasaan berpikir yang menggambarkan karakter siswa 
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melalui belajar. Perlu yang dikembangkan kemampuan siswa dalam mengob-servasi dan 

melakukan eksperimen serta berpikir taat prosedural. Hal ini didasari oleh tujuan sains yakni 

mengamati, memahami, dan memanfaatkan gejala-gejala alam. Kemampuan observasi dan 

eksperimentasi ini lebih ditekankan pada kemampuan berpikir kreatif siswa dalam bentuk 

penyelesaian masalah melalui ide kreatif sehingga lahir solusi dari kerja ilmiah yang dilakukan. 

Sikap ilmiah siswa yang berkarakter tentu tidak terlepas dari usaha guru dalam 

memfasilitasi belajar. Usaha guru dalam penelitian ini nyata dalam bentuk bimbingan, 

himbauan kepada siswa agar bekerja dengan cermat, teliti dan menyampaikan segala temuan 

apa adanya ternyata efektif untuk mulai mewujudkan nilai karakter melalui pembelajaran. 

Angket sikap siswa mencerminkan layanan yang diterimanya selama pembelajaran sudah 

baik. Siswa merasakan dampak nyata dari suatu kerja ilmiah yang tidak sekedar bagian dari 

upaya memahami materi pembelajaran namun mengem-bangkan sikap ilmiah dan nilai 

karakter.  

 Sesuai dengan tujuan pembelajaran Biologi dalam kurikulum, bahwa diharapkan dapat 

membentuk sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa  akhirnya menyadari 

keindahan, keteraturan alam, dan meningkatkan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. Ciri utama pembelajaran Biologi yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu dimulai 

dengan pertanyaan atau masalah dilanjutkan dengan arahan guru untuk menggali informasi, 

mengkonfirmasikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan mengarahkan pada tujuan 

apa yang belum dan harus diketahui. Jadi terlihat bahwa siswa akan dapat menemukan 

jawaban sendiri dari masalah atau pertanyaan yang timbul diawal pembelajaran. Pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh tidak dengan jalan mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi 

dengan jalan menemukan dan menganalisis sendiri sebagai hasil keman-dirian belajar. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan lembar 

kerja berbasis higher order thinking skills dalam pembelajaran Biologi dapat mengembangkan 

karakter ilmiah siswa kelas X di Madrasah Aliyah Nudia Semarang.  
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ABSTRAK 
 

Penelitian tentang pembelajaran konsep Natural Phenomena berbasis Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) pada mata pelajaran sains dilakukan dengan mengubah strategi pembelajaran dan 
suasana belajar dengan menerapkan pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM) yang 
dikemas dalam CD interaktif.  Penelitian ini difokuskan pada penguasaan konsep dan ketrampilan 
proses ilmiah siswa serta kinerja siswa dan guru. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 RSBI Wiradesa 
kabupaten Pekalongan pada siswa kelas VII A (n=30) sebagai subyek penelitian. Post test dilakukan di 
setiap akhir siklus untuk mendeteksi penguasaan konsep siswa. Jumlah butir test 35 butir  pilihan ganda 
10 butir  isian dan 5 butir uraian. Instrumen untuk mendeteksi ketrampilan proses ilmiah, kinerja siswa 
dan guru, menggunakan lembar observasi. Hasil penelitian pemahaman konsep di atas KKM pada 
siklus I, II dan III berturut-turut adalah  83,33%; 20% dan 90%. Sedangkan keterampilan proses ilmiah 
siswa pada siklus I dan II berada pada persentase skor ≤ 80. Kinerja siswa pada siklus I, II dan III 
berada pada level 76,67%; 83,33% dan 96,67%. Kinerja guru berturut-turut berada pada persentase 
skor 90%, 94% dan 95%. Hasil ini  menunjukan bahwa pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat  
dalam kemasan  CD interaktif mampu meningkatkan pemahaman konsep Natural Phenomena siswa 
SMP Negeri 1 RSBI Wiradesa Pekalongan. Ketrampilan proses ilmiah siswa berada pada kategori 
trampil dan kinerja guru dan siswa berada pada kategori baik. 
  
Kata kunci: CD interaktif, keterampilan proses ilmiah, natural phenomena, sains teknologi masyarakat. 

 

ABSTRACT 

This research about the learning of Natural Phenomena Concept on the basis of Action 
Research at the science subject was done to change the learning strategy and the learning atmosphere 
by applying Scince, Thechnology and Sociaty approach in interactive CD. Based reseach focused on 
the mastery of concept and scientific process skill of the students and the student’s and teacher’s 
performace. This research was done at SMPN 1 RSBI Wiradesa with the reseach subject of  the first 
year students. Post test was done in every end of the cycle to detect the student’s mastery. The test 
concisted of 35  multiple choice items, 10 fill in the blank items and 5 essay items. The instruments used 
to detect the Scientific process skill, student’s and  teacher’s performance used obsevation sheets.The  
reseach result reviewed that the concept comprehension above passing grade at the cycles 1, 2 and 3 
are: 83.33%; 20% dan 90%. While the scientific prosses skill of the students at cycle 1 and 2 is ≤ 80. 
The student’s performance at cycle 1, 2 and 3 is at the level of 76. The scientific process skill of the 
students is at the category of skillfull and the student’s and teacher’s performace is at good catagory.  

  
Keywords: interactive CD, natural phenomena, scientific process skil, science technology and society. 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan suatu proses pemberian pengalaman, disamping fungsi 

utamanya sebagai media penyampaian  suatu materi. Pengalaman tersebut berlaku baik bagi 

siswa dalam hal mempelajari materi maupun guru dalam hal eksplorasi metode pembelajaran 

(Marianti 2002). Hal tersebut juga berlaku bagi sekolah-sekolah RSBI (Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional). Dalam hal perencanaan, pemerintah telah membekali sekolah-sekolah 

RSBI dengan suatu kurikulum yang sama dengan Sekolah Standar Nasional (SSN) yaitu 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang membawa konsekuensi logis 

pada upaya proses pembelajaran, termasuk di dalamnya pembelajaran biologi di sekolah 

Implementasi strategi/model pembelajaran dalam penerapan KTSP menuntut adanya 

strategi “baru” yang lebih memberdayakan siswa sebagai subjek belajar. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian Meyers (2011), bahwa pengembangan keterampilan siswa yang 

terintegrasi dengan model pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa 

secara nyata. Guru berperan membantu siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan  

dengan berbagai model dan pendekatan pembelajaran. Model dan pendekatan yang 

dimaksud memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya dan  

mengajarkan siswa tentang learning how to learn (belajar bagaimana mempelajari sesuatu). 

Salah satu bentuk pendekatan yang menjadi dasar pembelajaran guru-guru sains dalam 

National Science Teacher Association (NTSA) adalah pendekatan Sain, Teknologi dan 

Masyarakat (STM). Pendekatan STM mencakup pemecahan masalah yang lebih ditekankan 

pada permasalahan yang ditemukan siswa sehari-hari, yang dalam pemecahannya 

menggunakan langkah-langkah ilmiah. Dengan demikian siswa akan lebih mudah untuk 

melakukan penalaran terhadap bahan pelajaran dan memicu munculnya kreativitas siswa. 

Sejak tahun pelajaran 2009/2010, SMP Negeri 1 Wiradesa, beralih status menjadi  

SMP RSBI. Status ini tercapai berkat bantuan dana APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan 

APBD Kabupaten Pekalongan. Menurut kepala SMP 1 Wiradesa, Aji Suryo Sumanto, M.Pd 

(wawancara pribadi), semua dana difokuskan untuk kegiatan akademik siswa, guru dan 

perbaikan manajemen sekolah. Pada awal kegiatan pengembangan, disediakan dua ruang 

yang akan dibuat menjadi kelas percontohan sekaligus sebagai persiapan SBI. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sering  kekurangan waktu untuk membahas 

setiap materi ajar karena harus menyampaikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 

untuk materi yang sama dengan alokasi waktu yang sama. Untuk mengatasi kendala tersebut 

akhirnya guru menyampaikan materi dalam bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia saja. 

Jika menggunakan bahasa Inggris saja, pemahaman siswa terhadap materi ajar sangat 

rendah tetapi jika menggunakan bahasa Indonesia saja maka sama saja dengan SSN.  Hasil 

kesepakatan bersama guru Biologi untuk mengatasi kendala waktu tersebut adalah 

menggunakan  CD interaktif.  Untuk  pelaksanaan  dibuat dua buah CD interaktif untuk materi 

„Natural Phenomena‟. CD  yang pertama berisi  materi yang dikemas secara padat, jelas dan 

menarik dengan bahasa pengantar  bahasa Inggris dan di tayangkan di sekolah sedangkan  

CD kedua berfungsi sebagai tugas terstruktur untuk materi yang akan diajarkan. CD ini berisi 

permasalahan-permasalahan dalam „Natural Phenomena‟ yang mengerucut pada satu konsep 

yang jelas, dalam rangka persamaan konsep. Pembahasan permasalahan dilakukan dalam 

bentuk diskusi kelompok, dilanjutkan dengan diskusi kelas untuk mengkaji setiap 

permasalahan sehingga lebih terarah. 
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Dengan melakukan proses belajar sesuai rancangan  di atas, diharapkan  siswa akan 

lebih mandiri dan lebih  aktif. Selama mempelajari CD, siswa dikondisikan untuk  mengalami 

suatu proses  pembelajaran dengan pendekatan STM. Dari proses tersebut siswa telah 

mengalami suatu pembelajaran bermakna artinya siswa telah secara langsung memperoleh 

pengalaman belajar. Pengalaman belajar  merupakan kegiatan fisik maupun mental yang 

dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan bahan ajar. Karena pada dasarnya pembelajaran 

tatap muka maupun pengalaman belajar, dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. 

(Depdiknas 2003). 

Pendekatan STM ini selanjutnya dikembangkan dalam bentuk silabus dan RPP (lesson 

plan), karena dari pengamatan dan hasil wawancara dengan guru biologi terungkap bahwa 

pengembangan silabus biologi disusun menurut kemampuan  guru. Artinya, guru menyusun 

dan mengembangkan silabus dengan pertimbangan mudah, praktis, materi tercapai sesuai 

alokasi waktu, tidak memerlukan banyak biaya.  Hal tersebut kurang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2006 yang menyebutkan, bahwa silabus dan sistem penilaian disusun berdasarkan 

prinsip yang berorientasi pada pencapaian kompetensi (Depdiknas 2003). Silabus dan RPP 

yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan suatu wacana dan bentuk pembelajaran 

dengan pendekatan STM yang membuat siswa mendapatkan pengalaman belajar 

internasional. Dengan kata lain, sebagai suatu bentuk kurikulum nasional yang bercita rasa 

internasional. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan 

berkolaborasi dengan guru SMP Negeri 1 Wiradesa. Penelitian dirancang dalam bentuk  

penelitian tindakan kelas yang berdurasi  tiga siklus. 

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: ketrampilan proses ilmiah siswa 

dalam melakukan eksperimen; hasil belajar siswa diukur berdasarkan  nilai tugas, nilai student 

worksheet dan post test;  kinerja siswa meliputi  melakukan percobaan, menyajikan data dan 

menarik simpulan; kinerja guru meliputi  mempersiapkan pembelajaran, pengelolaan kelas, 

penggunaaan bahasa dalam pembelajaran, penerapan pendekatan dan media, serta 

pemberian refleksi. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama tiga siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari empat langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Guru  melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti yang telah 

direncanakan. Peneliti bersama observer  lain bertugas melakukan pengamatan proses 

pembelajaran. Selanjutnya, peneliti bersama guru  melakukan evaluasi pembelajaran. Hasil 

temuan selama proses pembelajaran yang  belum maksimal dilakukan,  mendapat perhatian 

dan perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Hasil evaluasi terhadap tindakan yang diterapkan 
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dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun lesson plan dan worksheet agar pembelajaran 

berikutnya menjadi lebih baik. 

Sumber data adalah guru dan siswa SMP Negeri 1 Wiradesa yang menjadi sampel 

penelitian. Jenis data meliputi, nilai hasil belajar siswa, ketrampilan proses siswa, tanggapan 

siswa, kinerja siswa dan guru dalam pembelajaran yang menerapkan  pendekatan STM. 

Kondisi awal dan hambatan dalam proses pembelajaran diambil melalui wawancara dengan 

guru Biologi SMP Negeri 1 Wiradesa. Aktivitas siswa diukur dengan menggunakan lembar 

observasi ketrampilan proses ilmiah. Tingkat pencapaian kompetensi siswa diukur dengan 

memberikan tes kepada siswa di akhir pembelajaran. Tanggapan siswa mengenai penerapan 

media pembelajaran dengan lembar kuosioner. Kinerja guru dengan lembar observasi kinerja 

guru. 

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif presentase. Data keterampilan proses 

siswa dalam diskusi dan eksperimen dilakukan dengan memberikan skor dengan skala 5 pada 

rubrik penilaian, skor kemudian diubah dakam bentuk nilai (Arikunto 2006). Aktivitas siswa 

termasuk  sangat trampil apabila memperoleh nilai A (85 - 100%); trampil memperoleh nilai B 

(70 - 84%); cukup trampil memperoleh nilai C (60 – 69%); kurang trampil memperoleh nilai D 

(50 -59%); dan tidak trampil memperoleh nilai E (< 50%). 

                                        P=   

Data pencapaian kompetensi siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan rumus (dimodifikasi dari Arikunto 2006). 

                                        NA =   

Keterangan: NA = Nilai akhir; A = Nilai tugas; B = Nilai student worksheet; C = Nilai Post test.  
 

Penilaian kinerja siswa dan guru  dilakukan dengan pemberian skor pada setiap item, 

skor pada item diubah dalam bentuk nilai, nilai tersebut ditentukan berdasarkan persentase 

skor menurut Arikunto (2006). Pendapat siswa tentang penerapan media audiovisual dinilai 

berdasarkan data angket tanggapan/penilaian siswa dan danalisis secara deskriptif. 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah tercapainya hasil belajar siswa minimal 85% 

siswa mencapai KKM; keterampilan proses ilmiah siswa,  minimal 80% siswa mencapai kriteria 

terampil; minimal separuh jumlah siswa memberikan tanggapan yang positif terhadap media 

audiovisual dalam pembelajaran; tercapainya kinerja guru dengan kriteria minimal baik; dan 

tercapainya kinerja siswa dengan minimal 80% siswa mencapai kriteria minimal baik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penilaian ketrampilan siswa diperoleh melalui lembar observasi. Data hasil observasi 

ketrampilan siswa selama melakukan eksperimen  memberikan gambaran, siswa terampil 

dalam melakukan eksperimen seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Persentase keterampilan proses ilmiah siswa 

Siklus 

Kriteria 

Sangat 
Terampil (%)  

Terampil 
(%) 

Cukup 
Terampil (%) 

Kurang 
(%) 

Jelek 
(%) 

Siklus 1 13,33 86,67 0 0 0 
Siklus 2 10 70 10 0 0 

 

Data hasil belajar siswa memberikan gambaran bahwa indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan telah tercapai yakni minimal 85% siswa memperoleh nilai diatas KKM, seperti 

terlihat pada Gambar 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinerja siswa meliputi kinerja dalam perencanaan (merancang eksperimen) dan produk 

(laporan hasil eksperimen). Kinerja siswa pada siklus ke-1 menunjukan belum memenuhi 

indikator 80%, sedangkan pada siklus ke-2 dan siklus ke-3 kinerja siswa sudah memenuhi 

indikator, selengkapnya dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Persentase kinerja siswa 

Siklus 

Kriteria 

Sangat baik 
(%) 

Baik (%) Cukup Baik 
(%) 

Kurang 
(%) 

Jelek    
(%) 

Siklus 1 6,67 70 20 3,33 0 
Siklus 2 30 53,33 16,67 0 0 
Siklus 3 26,67 70 3,33 0 0 

 

Kinerja guru meliputi kinerja dalam perencanaan pembelajaran sampai pada kegiatan 

menutup kegiatan dan mengajak siswa untuk menyimpulkan  hasil pembelajaran.  Kinerja guru 

dari siklus ke-1, -2 dan -3, menunjukan kriteria yang baik, hasil selengkapnya pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Persentase kinerja guru 

Kinerja guru Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

Jumlah skor 90 94 95 

Kriteria Baik Baik Baik 

 

Hasil tanggapan siswa mengenai pembelajaran STM dengan CD interaktif menunjukan 

hasil yang positif, siswa mengatakan tertarik mengikuti pelajaran dengan CD. Hasil kuosioner 

siswa ditampilkan pada Tabel 4.  Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I, II, dan III 

secara berturut-turut adalah 76,9; 67,8 dan 88,7. Jumlah siswa yang tuntas belajar pada siklus 

I, II, dan III, secara berturut-turut adalah 83,33%; 20%; dan 90%. Hal ini jelas menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa pada siklus I maupun II belum memenuhi KKM klasikal  sebesar 

85%, tetapi akhirnya tercapai  pada siklus III. 

 
Tabel 4. Hasil kuosioner siswa mengenai CD interaktif dalam pembelajaran 

Pernyataan Ya Tidak 

Siswa mempelajari CD dirumah 24 6 

Siswa mempelajari CD bersama anggota kelompok lain 15 15 

Seluruh anggota kelompok mempelajari CD 13 17 

Siswa merasa perlu mempelajari CD 29 1 

Siswa tertarik mengikuti pelajaran dengan CD 30 0 

Siswa memahami materi Natural Phenomena dengan berbantuan 
CD interaktif 

25 5 

Pembelajaran dengan CD terasa mudah 27 3 

Suasana pembelajaran dengan CD interaktif menyenangkan 23 7 

Siswa termotivasi mengikuti pembelajaran 30 0 

Siswa aktif dalam pembelajaran 20 10 

Siswa termoyivasi untuk mencari informasi terkait materi 25 5 

Materi yang disampaikan lengkap 18 12 

Siswa merasa perlu menerapkan metode ini untuk materi lain 18 12 

 

Menurut analisis peneliti, ada dua faktor utama yang menjadi penyebab turunnya 

prestasi siswa pada siklus II yaitu:  pertama, kendala bahasa yang digunakan dalam media CD 

yang membuat siswa tidak mudah memahami isi dari materi yang ada di dalam CD. Jadi 

walaupun siswa telah melihat isi dari CD itu lebih dari sekali, belum tentu semuanya mampu 

memahami pesan-pesan yang disampaikan. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa 

mereka telah melihat tayangan CD yang diberikan guru tetapi faktanya siswa tidak mampu 

menjawab pertanyaan guru yang berkaitan dengan isi materi di dalam CD. Misalnya apa nama 

bagian mikroskop yang ditunjuk oleh guru dan apa fungsi bagian tersebut? Pertanyaan-

pertanyaan ini tidak mampu dijawab oleh sebagian siswa karena pendidikan tingkat sekolah 

dasar  juga tidak menyiapkan siswa secara khusus untuk masuk RSBI termasuk kemampuan 

bahasa Inggris siswa. Kedua, topik ini merupakan topik baru bagi siswa kelas VII karena 
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jenjang pendidikan sebelumnya tidak memberikan mereka pengalaman untuk mengamati 

objek dengan bantuan mikroskop. Pembelajaran merupakan suatu proses pemberian suatu 

pengalaman, disamping fungsi utamanya sebagai media penyampaian atau pendiskusian 

suatu materi. Pengalaman tersebut berlaku baik bagi siswa dalam hal mempelajari materi 

maupun bagi guru dalam hal eksplorasi metode pembelajaran (Marianti 2002). Selain itu, 

konsepsi terdahulu tentang sesuatu yang telah dimiliki siswa merupakan hal yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran.  Konsep baru yang dipelajari siswa akan lebih mudah 

diterima siswa jika dikaitkan dengan skema pengetahuan  yang telah dimilikinya, sehingga 

terjadi proses asimilasi dan asosiasi (Depdiknas 2002). Dalam penelitian ini, siswa belum 

memiliki konsepsi tentang mikroskop dan cara penggunaannya sehingga proses asimilasi dan 

asosiasi tidak mudah terjadi pada sebagian siswa. 

Pada siklus III, materi yang dibahas adalah work safety. Hasil belajar siklus III telah 

melampaui KKM yakni 90% siswa mencapai nilai ≤75. Hasil ini dapat dicapai karena perbaikan 

pembelajaran yang dilakukan oleh tim seperti; lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia 

untuk mengatasi kendala bahasa, CD yang seharusnya diamati di rumah, ditayangkan sekali 

lagi di kelas sebelum pembelajaran dimulai, sehingga siswa memiliki kesiapan awal yang 

sama atau hampir sama. Penegasan guru bahwa akan dilakukan pretest pada pembelajaran 

berikutnya juga berkontribusi pada hasil yang dicapai pada siklus III. Hasil penelitian 

sebelumnya juga menegaskan bahwa meningkatnya hasil belajar siswa juga disebabkan 

karena pemanfaatan media berbasis komputer dalam pembelajaran Biologi (Ghani & Abdullah 

2006). Hal yang sama dinyatakan oleh Kumar et al (2008), bahwa media ini dapat digunakan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian 

Atkinson dalam Ulpah (2007), menunjukkan bahwa pembelajaran dengan media berbasis 

komputer selama 20 menit mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan 

dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakannya. 

Keterampilan proses ilmiah merupakan keterampilan siswa dalam mengolah suatu 

masalah dan menyelesaikannya sesuai dengan metode ilmiah. Pada siklus I, siswa diajak 

untuk membahas konsep “scientific methode” dengan mengkaji permasalahan natural 

phenomena yang terjadi di lingkungan siswa seperti “environmental problem”. CD 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa untuk dipelajari sebagai tugas rumah berisi 

permasalahan lingkungan seperti banjir, penebangan hutan dan reboisasi, sedangkan CD 

yang ditayangkan di kelas adalah eutrofikasi Rawah Pening dan teknik penanggulangannya 

dengan  pendekatan STM. Model pembelajaran ini  telah berhasil membuat siswa mencapai 

nilai keterampilan proses masuk dalam kategori baik yaitu di atas 80%.  

Pada siklus II siswa mempelajari mikroskop dan how to used microscope to observe 

object. CD pembelajaran yang diberikan kepada siswa berisi deskripsi tentang bagian-bagian  
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dan fungsi bagian-bagian dari mikroskop dan bagaimana menggunakan dan  memelihara 

mikroskop.   

Hasil penelitian baik siklus I dan II ini sejalan dengan pandangan umum para ahli yang 

menyatakan bahwa proses pembelajaran yang sesuai disertai dengan penerapan media CD 

akan membuat  siswa lebih mandiri dan lebih  aktif. STM adalah salah satu pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selama mempelajari CD, selain konsep scientific 

methode yang perlu dipahami, siswa mengalami suatu proses  pembelajaran multidisiplin 

melalui  pendekatan STM. Dengan pendekatan ini, siswa telah mengalami suatu  

pembelajaran yang  bermakna artinya siswa secara langsung  memperoleh pengalaman 

belajar yang sangat berguna bagi kehidupannya kelak, yaitu pemecahan masalah lingkungan 

khususnya eutrofikasi rawa pening yang berdampak multiplikatif dengan memanfaatkan 

teknologi yang ramah lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Begitu pula 

dengan pembelajaran pada siklus II, siswa belajar bagaimana menggunakan mikroskop 

dengan benar, teknologi yang berkembang dalam dunia mikroskop dan manfaat mikroskop 

dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Hal ini sesuai dengan pandangan yang 

menganggap STM sebagai proses pembelajaran yang senantiasa sesuai dengan konteks 

pengalaman manusia (NSTA 1990).  

Tanggapan siswa terhadap media audiovisual termasuk kategori cukup baik, karena 

80% siswa telah berupaya untuk mempelajari media audiovisual di rumah dengan frekuensi 

satu kali sebanyak 60% siswa, dan sisanya (40%) dua kali. Hampir semua siswa (96,67%) 

menyatakan perlu mempelajari dan memahami isi media CD di rumah, dan tertarik mengikuti 

pelajaran dengan media audiovisual, serta menganggap bahwa media ini dapat membuat 

mereka lebih mudah memahami materi walaupun hasil belajar pada siklus II sangat jauh dari 

KKM. Seluruh siswa bahkan menyatakan termotivasi oleh adanya CD pembelajaran, karena 

materi yang dikemas menarik, lengkap dan sesuai dengan apa yang harus dipelajari.  

Pernyataan para siswa SMP 1 Wiradesa ini sangat menarik untuk dicermati karena  tidak 

sesuai dengan hasil belajar yang dicapai pada siklus I dan II. Menurut analisis peneliti  karena 

hadirnya variabel-variabel lain yang tidak mudah diatasi oleh  peneliti seperti kepemilikan 

laptop/komputer, letak rumah orang tua siswa yang tidak memudahkan siswa untuk 

menyelesaikan home works dan alasan lainnya. Perlu diketahui bahwa sebagian besar siswa, 

(±75%) berasal dari keluarga-keluarga yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi dan 

hanya sebagian kecil saja (±25%) berasal dari orang tua  yang secara ekonomi mampu 

(sumber: sekolah). 

Berdasarkan hasil pengamatan kinerja guru selama pembelajaran siklus I, II dan III 

diketahui bahwa guru telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan baik tetapi 

kinerja siswa pada siklus I relatif belum meningkat. Fakta ini muncul karena berbagai kendala 

yang dihadapi sebagian siswa seperti yang telah dinyatakan sebelumnya termasuk keadaan 
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ekonomi orang tua siswa. Selain itu ketegasan guru dalam mengontrol setiap tugas yang 

diberikan pada siswa belum cukup memadai untuk mendorong siswa   melakukan tugas-tugas 

dalam bentuk home works. Pada siklus II dan III sistem ini sudah diperbaiki dengan cara 

memberikan pretest untuk mengontrol apakah siswa benar-benar telah mempelajari CD 

dirumah dan menayangkan kembali CD tersebut di awal pembelajaran seperti yang telah 

disepakati pada akhir siklus II. Hasilnya kinerja siswa meningkat sampai 96,67%  pada siklus 

III. Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan 

agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik (Mulyasa 2003). Dengan 

kata lain guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswa berupa variasi pendekatan, penyediaan 

media pembelajaran yang kreatif, kesempatan melakukan eksplorasi, dan yang terpenting 

adalah membimbing dan memotivasi siswa  agar mencapai tujuan belajarnya. Semua ini telah 

dilakukan pada siklus III pada konsep work safety yang berdampak positif dengan tercapainya 

KKM secara  klasikal. 

 
SIMPULAN 

Penerapan pendekatan sains, teknologi dan masyarakat (STM) dalam kemasan CD 

interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam konsep ’Understand the natural 

phenomena concept by means of scientific procedure’, meningkatkan  keterampilan proses 

ilmiah siswa, mendapatkan tanggapan positif siswa tentang  penerapan media pembelajaran 

audiovisual, serta  meningkatkan kinerja guru dan siswa. 
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PELAKSANAAN SIDANG PARALEL  
BIDANG PENDIDIKAN 

 
Moderator   : Dra. Wiwi Isnaeni, M.Si 
Notulen   : Heru Susilo 

 
Pemakalah 1: Setyo Eko Atmojo 

Pertanyaan (oleh Mahendra):  
1. Apa lesson study?  

Jawab : Lesson studi adalah cara pembinaan terhadap guru atau dosen 
2. Bagaimana penerapannya?  

Jawab: tahap pembinaan pada dosen/guru melalui empat tahap, dan setiap siklus terdiri 
atas tiga tahap yaitu plan, do, dan see 

3. Bagaimana penerapan lesson studi sehingga membuat siswa tidak terlambat kuliah? 
Jawab: Pada penerapan lesson study terdapat beberapa indikator yang harus dicapai 
oleh siswa, dan salah satu indikatornya adalah siswa memiliki motivasi untuk kuliah IPA. 
Motivasi diukur dengan lembar observasi dan angket. Pada lembar observasi salah satu 
aspek yang dimunculkan adalah keterlambatan mahasiswa, sehingga dengan penilaian 
aspek tersebut mencegah siswa untuk terlambat kuliah. 

4. Mengapa yang disampaikan adalah hasil implementasi pada mahasiswa?  
Jawab: yang disampaikan dalam penelitian ini adalah implementasi lesson study 
terhadap hasil perkuliahan karena memang tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas perkuliahan sehingga yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
hasil dari implementasi lesson study pada pembelajaran. 

 
Pemakalah 2: Nita Noriko 
 
*Note: tidak ada pertanyaan Untuk Ibu Nita 
 
Pemakalah 3: Adreas Priyono 
Pertanyaan  (oleh Tyas): 
1. Penerapan pembelajaran PAKEM seringkali terkendala waktu. Bagaimana mengatasinya 

menurut  Bapak? 
Jawab:  
Ya, memang banyak kendala dalam melaksanakan pembelajaran PAKEM. Kegalauan 
yang dialami oleh saudara Tyas sama dengan yang pernah saya alami. Tetapi seorang 
guru harus optimis dalam melaksanakan pembelajaran PAKEM agar dapat memutus 
pembelajaran yang konvensional 

 
Pemakalah 4: Tri Cahyanto 
Pertanyaan: 
1. Apa perbedaan peserta didik dan siswa?  

Jawab:  
Secara prinsip sama, di SMK menggunakan isitilah peserta didik termasuk di tingkat SD-
SMA hanya pembiasaan saja. 

2. Apakah orientasi pembelajaran di SMK?  
Jawab:  
Orientasi Pendidikan di SMK berbeda dengan orientasi pendidikan di SMA. Jika di SMA 
orientasinya akademik yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sedangkan 
pendidikan di SMK orientasinya adalah BMW yaitu Bekerja, Melanjutkan, dan wirausaha. 
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Pemakalah 5: Suratmi  
Pertanyaan: 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanyaan guru didominasi C1 dan C2. Hal 

tersebut apakah disebabkan karena guru tidak tahu ataukah memang strategi guru 
demikian?  
Jawab: Guru beralasan bahwa soal disesuaikan dengan indikator dan bukan merupakan 
strategi dari guru, selain itu guru juga kesulitan dalam mengembangkan pertanyaan 
tingkat tinggi. 
 

2. Bagaimana tips dalam menggunakan pertanyaan tingkat tinggi?  
Jawab: Kiatnya adalah guru mempersiapkan dan menuliskan pertanyaan-pertanyyan 
tingkat tinggi dan jawabannya pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
 

3. Mengapa memilih konsep ciri dan peranan archae bacteria?  
Jawab: karena pada konsep tersebut terdapat proses yang bertujuan untuk 
melaksanakan pengamatan atau eksperimen misalnya praktikum yoghurt. selain itu 
konsep tersebut juga belum diteliti oleh peneliti lain.  

 
Pemakalah 6: Sri Ngabekti 
Pertanyaan: 
1. Apakah PPB lebih mengutamakan pendidikan karakter? Di PPMS dikembangkan oleh 

kyai yang tidak lulus SD?  
Jawab:  
Ya, PPB lebih mengutamakan pendidikan karakter dan tindakan peduli 
lingkungan/sosial/budaya daripada aspek pengetahuan. Hal ini pula yang 
membedakanya dengan PLH 
Pengembangan pondok oleh pemimpin yang tidak lulus SD, tetapi hasilnya bagus. 
Karena ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi juga 
nonformal dan informal. Selain itu belajar dari alam dan kearifan lokal dapat 
menghasilkan pelopor lingkungan yang bagus. 
 

2. PPB selain diaplikasikan di pondok pesantren di mana? 
Jawab: pondok pesantren yang memiliki sekolah umum SD, MI, SMP, MTS, SMA,         
MA serta juga sekolah-sekolah islam berasrama. 
 

3. Apakah PPB dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah non islam? 
Jawab: Bisa, karena sekolah-sekolah non islam penataan lingkungannya juga bagus, 
bersih dan disiplin.  
Di sekolah sekolah yang mayoritas beragama hindu misalnya ada larangan memotong 
pohon 
Tidak ada satupun agama yang membolehkan perusakan lingkungan, hanya 
implementasinya tidak mudah. 

 
Pemakalah 7: Saiful Ridlo  
Pertanyaan: 
1. Apakah pengembanganan nila karakter bisa dilaksanakan dilingkungan SMA dan 

Bagaimana tips untuk melaksanakan di lingkungan  Sekolah?  
Jawab: Bisa.  Tips: Dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan karakter konservasi 
pada SAP, perangkat pembelajaran meliputi SILABUS dan RPP. 
 

2. Sejauh mana usaha penggalakan kurikulum berbasis konservasi? 
Jawab: usaha penggalakan kurikulum berbasis konservasi di jurusan pendidikan biologi 
Unnes antaralain ditunjukan dengan model pendekatan Jelajah Alam Sekitar. JAS 
merupakan produk milik Pendidikan biologi yang sudah diperkenalkan sejak tahun 2005. 
Dalam penerapan pendekatan Jelajah Alam Sekitar terdapat nilai-nilai konservasi.  
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Pemakalah 8: Kuntoro Budiyanto 
Pertanyaan: 
1. Yang dievaluasi adalah karya ilmiah, bagaimana anda yakin itu adalah hasil karya 

mahasiswa?  
Jawab: Ya yakin, karena selama proses perkuliahan setiap minggu atau setiap 
pertemuan dilakukan evaluasi 

 
Pemakalah 9: Insan Kurnia 
Pertanyaan Sri Ngabekti:  
1. Mengapa yang digunakan dalam objek pembelajaran adalah amfibi yang tidak populer? 

Berarti tidak sesuai dengan buku paket. 
Jawab: maksudnya adalah Amfibi tidak populer secara budaya dimasyarakat, yaitu dilihat 
dari tidak umumnya nama lokal amfibi di masyarakat. 
 

2. Bagaimana jika disusun LKS atau Buku amfibi tersebut agar pembelajaran lebih 
kontekstual?  
Jawab: untuk penyusunan buku, saya temasuk masih belajar mengenai amfibi dan belum 
belum ekspert. Sedangkan untuk pengembangkan buku adalah tidak mudah. Kendala 
utama penyusunan Buku adalah pada gambar/foto kecuali untuk kepentingan terbatas 
sehingga dapat menggunakan gambar dari sumber lain. 
 

Pertanyaan Kukuh Santosa: 
1. Bagaimana penerapan pembelajaran dengan pengenalan burung secara langsung 

sementara waktu jam pelajaran terbatas?  
Jawab: penerapan burung dan amfibi sebagai objek pembelajaran biologi lebih 
difokuskan di luar jam sebagai kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan di masyarakat. 
 

2. Mengapa potensi burung dan amfibi tidak dipilih berdasarkan perannya dalam 
ekosistem?  
Jawab: sudah disajikan dalam makalah dalam kaitan dengan guild selain diprioritaskan 
berdasarkan kelimpahannya 

 
Pemakalah 10: Endah Peniati 
Pertanyaan Siti Rohana:  
1. Bagaimana bentuk LKS anda yang dapat meningkatkan karakter ilmiah siswa?  

Jawab: LKS yang memfasilitasi siswa agar dapat melakukan kegiatanpraktikum 
berdasarkan tuntutan LKS untuk melakukan metode ilmiah. LKS ini menuntut siswa 
dapat melakukan analisis dan sintesis (berpikir tingkat tinggi), serta siswa dapat 
berkreasi menyusun laporan (misal diminta membuat poster) 
 

Pertanyaan Fatria:  
2. Apa perbedaannya dengan LKS yang biasanya?  

Jawab: LKS biasa tidak memfasilitasi siswa untuk berpikir analisis dan sintesis, 
sedangkan LKS HOTS dibuat untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

 
Pemakalah 11:  Krispinus Kedati Pukan 

 
Pertanyaan Kukuh Santosa:  
1. Berapa KKM di sekolah?; apakah dengan treatment itu hasil belajar meningkat? 

Jawab:  75. Ya benar, meningkat. 
 

2. Bagaimana mengetahui peningkatan pemahaman pada siswa, apa ukurannya? 
Jawab: melalui hasil belajar yang diperoleh dari hsil post test pada setiap siklus. Atau 
dari jumlah siswa yang mencapai KKM. Secara keseluruhan peningkatan itu terukur 
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dengan adanya indikator keberhasilan yaitu jika 85% siswa mencapai nila ≥ KKM. Seperti 
yang saya sampaikan bahwa pada siklus ke dua diketahui bahwa siswa yang mencapai 
KKM sangat sedikit hal ini disebabkan karena memang materi yang diberikan pada 
setiap siklus berbeda. 
 

3. Jika materi yang diberikan setiap siklus itu berbeda, bagaimana dapat diketahui 
peningkatannya? Mungkin akan lebih tepat jika diganti dengan ketuntasan KKM bukan 
peningkatan hasil belajar.  Mengapa peneliti tidak menetapkan KKM lebih tinggi? 
Jawab: hal tersebut dapat dilakukan harus berdasarkan kondisi siswa di sekolah 
tersebut. 
 

Pertanyaan Sri Ngabekti: 
4. CD interaktifnya seperti apa?  

Jawab: CD interaktif ini berisi tentang video fenomena alam dan video penggunaan 
mikroskop yang dikemas dengan pendekatan sains, teknologi dan masyarakat. Peneliti 
menyediakan 2 CD untuk setiap sub topik yang isinya tentang materi yang akan 
dibelajarkan. CD pertama dipelajari di sekolah sedangkan CD ke dua sebagai tugas 
terstruktur yang dipelajari di rumah. CD interaktif dapat membuat siswa menjadi aktif 
karena dilengkapi dengan soal-soal evaluasi. 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 328  

 

ANALISIS HUTAN SEKUNDER DI TAMAN NASIONAL 
GUNUNG MERBABU, JAWA TENGAH 

  
Purwaningsih 

Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi-LIPI, Jawa Barat 
e-mail: purazali@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian ekologi tumbuhan di daerah Selo dan Cuntel, Taman Nasional 
Gunung Merbabu, Jawa Tengah dengan menggunakan metode petak kuadrat. Pada ketinggian 1800-
2400 m dpl dibuat tujuh petak masing-masing berukuran 0,25 ha., Selo (tiga petak) dan Cuntel (empat 
petak). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan Gunung Merbabu sudah mengalami degradasi 
jenis tercermin dari jenis tumbuhan yang tersisa sebagian besar merupakan jenis tanaman perkebunan. 
Pada petak di Selo tercatat hanya 12 jenis, 11 marga dan 11 suku sedangkan di Cuntel tercatat 11 
jenis, 10 marga dan sembilan suku. Jenis yang sangat mendominasi adalah Acasia decurrens, Schima 
wallichii dan Pinus mercusii. Di daerah Cuntel pada ketinggian 1800 m dpl dikuasai oleh Acasia 
decurrens bahkan jenis ini bersifat invasif karena sebaran jenis ini telah mencapai ketinggian 3000m 
dpl. Jenis tumbuhan asli yang masih tercatat di antaranya Engelhadtia spicata, Lithocarpus sp dan 
Cyathea contaminan. 

  
Kata kunci: Acasia decurrens, Cuntel, hutan sekunder, Selo, Taman Nasional Gunung Merbabu. 
 

ABSTRACT 
 

A study of the plant ecology in "Selo" and "Cuntel" secondary forest of Merbabu National Park-
Central Java, by using the method of quadratic plot. At an altitude of 1800-2400 m asl set up seven plots 
each measuring 0.25 ha, at  Selo (3 plots) and Cuntel (4 plots). The results showed that the Merbabu 
forest has been degraded, that was reflected in the remaining plant species is largely a plantation tree 
species. In the plots of Selo recorded only 12 species, 11 genera and 11 families while Cuntel recorded 
11 species, 10 genera and 9 families.  Acacia decurrens, Schima wallichii and Pinus mercusii were the 
species very dominating. In Cuntel area at an altitude of 1800 m asl dominated by Acacia decurrens 
even invasive species because of the distribution of this species has reached a height of 3000 m above 
sea level. Native plant species are still listed among Engelhadtia spicata, and Cyathea contaminans 
Lithocarpus sp. 
 
Keywords: Acacia decurrens, Cuntel, National Park Merbabu, secondary forest, Selo. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah salah satu negara yang masih menyimpan 60% area hutan yang 

tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Akan tetapi hutan yang tersisa ini terus mengalami 

degradasi dan kecepatan berkurangnya kawasan hutan meningkat dari waktu ke waktu, 

bahkan pada kawasan hutan yang dilindungi terutama dilokasi yang berdekatan dengan 

tempat pemukiman. Hutan di kawasan konservasi menyimpan jenis-jenis flora dan fauna yang 

terancam punah dan juga jenis-jenis endemik. Namun, walaupun sudah dinyatakan sebagai 

taman nasional atau kawasan konservasi itu tidak bisa menjamin adanya pelestarian 

ekosistem (Verburg et al. 2006). Perlu disadari bahwa kawasan konservasi sangat penting 

bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya karena berfungsi sebagai penyangga kehidupan 

dalam satuan ekosistem sumberdaya alam dan bertindak sebagai daerah tangkapan air. Oleh 

mailto:purazali@yahoo.co.id
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karena itu kawasan konservasi memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam upaya 

mewujudkan implementasi pilar-pilar konservasi. 

Gunung Merbabu telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional tahun 2004 oleh 

Menteri Kehutanan dengan No SK 135/MenHut-II/2004 yaitu luasnya 5725 ha. Gunung 

Merbabu sebelum menjadi Taman Nasional dikelola oleh Perum Perhutani (Anonim, 2007a). 

Luas tutupan vegetasi di Gunung Merbabu meliputi semak belukar (2575 ha), tanaman 

perkebunan (1935 ha), pemukiman (38 ha), padang rumput (1066 ha), sawah tadah hujan 

(126 ha) dan daerah kering (337 ha) (Dewi, 2009). Balai Penelitian Kehutanan Solo tahun 

2007 melaporkan bahwa daerah Gunung Merbabu hampir semuanya didominasi oleh semak 

belukar. Hutan alami telah mengalami perubahan fungsi sebelum menjadi Taman Nasional 

dan hampir setiap tahun mengalami kebakaran di lereng-

lereng gunung. Kawasan TNGM mempunyai fungsi 

ekologi, yang menjadikan areal ini sangat penting sebagai 

pelestarian keanekaragaman hayati, baik ditingkat 

ekosistem, species, maupun genetik (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Peta Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGM) 

 
Dalam tulisan ini akan diungkapkan komposisi jenis hutan sekunder dan struktur hutan 

serta tipe-tipe vegetasi yang ada di Taman Nasional Gunung Merbabu. Tujuannya  adalah 

untuk melihat tipe vegetasi dan keanekaragaman jenis yang terdapat di kawasan tersebut. 

Gunung Merbabu berasal dari gabungan kata meru (gunung) dan abu (abu) yang 

merupakan gunung api yang bertipe strato yang pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797 

(Anonim 2009). Secara geografis terletak pada koordinat 7º27‟13” LS dan 110º26‟22” BT 

dengan ketinggian 3145 m dpl.  Gunung Merbabu mempunyai dua puncak yaitu Kenteng 

Songo (3145 m) dan puncak Sarif (3020 m) dan mempunyai lima buah kawah, yaitu: kawah 

Condrodimuko, kawah Kombang, kawah Kendang, kawah Rebab, dan kawah Sambernyowo 

(Anonim 2007b.). Secara administratif  masuk dalam tiga wilayah kabupaten, Kab. Magelang, 

Kab. Boyolali dan Kab. Semarang.  Secara umum Gunung Merbabu terbentuk dari batuan 

piroklastik (bersifat lepas) dan bentuk lahan ini dapat menyimpan air melalui bekas aliran lava. 

Oleh karena itu ketersediaan air dari pegunungan melimpah bahkan di musim kemarau 

panjang.  

Curah hujan di daerah Gunung Merbabu rata-rata 2000-3000 mm/tahun, hal ini 

menunjukkan bahwa curah hujan tergolong tinggi dan bisa dikategorikan dalam tipe hutan 

hujan tropika. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari 100-260 mm dengan curah hujan 

tertinggi pada bulan Nopember-Desember dan terrendah pada bulan Juli-Agustus (Schmidt & 

Ferguson 1951). Ada lima tipe tanah di Gunung Merbabu yaitu latosol, regosol, litosol, 

http://id.wikipedia.org/wiki/1560
http://id.wikipedia.org/wiki/1797
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organosol dan renzina, tetapi yang paling menonjol adalah tipe latosol yang  kaya akan besi, 

aluminium dan silika. 

Ada beberapa tipe hutan yang ada di Gunung Merbabu antara lain: hutan semi-

montane (ketinggian 1500-2000m); hutan pegunungan (ketinggian >2000m); hutan alpin 

(ketinggian >3000m). Vegetasi di masing-masing tipe hutan, di semi-montane banyak ditanami 

pinus, Acassia decurens dan puspa sedangkan sisa-sisa hutan lindung dapat dijumpai di 

ketinggian >2000 m dan kebanyakan tertutup oleh semak belukar.  

 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat yaitu dengan membuat 

7 petak dengan ukuran masing-masing 0,25 ha. Di daerah Selo yang terletak di bagian selatan 

Gunung Merbabu termasuk dalam wilayah Kabupaten Boyolali dibuat petak pada ketinggian 

1800-2300 m dpl dan untuk daerah Cuntel yang terletak di sebelah utara termasuk dalam 

wilayah Kabupaten Salatiga dari ketinggian 1700-2400m. Petak Selo 1 pada ketinggian 1800 

m, Selo 2 pada ketinggian 2000 m, dan Selo 3 pada ketinggian 2300 m dpl. Sedangkan pada 

petak Cuntel 1 di ketinggian 1700 m, Cuntel 2 pada ketinggian 1900 m, Cuntel 3 pada 

ketinggian 2100 m, dan Cuntel 4 pada ketinggian 2400 m dpl. Masing-masing petak dibagi lagi 

menjadi 25 petak dengan ukuran 10x10 m. Pada setiap subpetak dilakukan pengukuran 

diameter dan tinggi batang untuk semua pohon yang ada di dalam subpetak. Pohon yang 

telah diukur diambil contoh daunnya untuk dilakukan identifikasi di Herbarium Bogoriense. 

Analisis data yang diperoleh antara lain nilai penting jenis, kerapatan pohon, luas bidang dasar 

per ha, nilai indeks diversitas dari Shannon, serta indeks kekayaan jenis dari Menhiennick. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi floristik  

Secara keseluruhan didalam petak cuplikan seluas1,75 ha tercatat sebanyak 727 

individu pohon 90% dapat diidentifikasi hingga tingkat jenis dan hanya 10% (2 Jenis) yang 

belum berhasil diidentifikasi. Dari 727 individu pohon yang tercatat hanya terdapat 18 jenis, 17 

marga dan 15 suku. Berdasarkan jumlah jenis yang tercatat menunjukkan tingkat 

keanekaragaman jenis yang sangat rendah, dibandingkan dengan daerah gunung Salak 112 

jenis dalam 1 ha, Gunung Ceremai 57 jenis dalam 1,2 ha dan Gunung Halimun 116 jenis 

dalam 1 ha (Tabel 1.) (Wiharto 2007; Purwaningsih & Yusuf 2008; Simbolon 2001). 

Rendahnya jumlah jenis di kawasan ini mungkin ada kaitannya dengan tingkat kerusakan 

hutan maupun gangguan yang lebih berat akibat aktivitas masyarakat. Meski tidak ada konsesi 

hutan maupun pembalakan liar secara luas, tetapi pembukaan kawasan hutan untuk dialihkan 

menjadi kebun sayur, hutan Pinus dan hutan Acasia dapat berpengaruh terhadap populasi dan 

kekayaan jenis. Begitu juga tingkat heterogenitasnya yang rendah pula terlihat dari sebaran 
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nilai frekuensinya (Gambar 2) dan kekayaan jenis yang rendah ini terlihat dari nilai indeks 

diversitas dan indeks kekayaan jenis (Tabel 1.). Terlihat beberapa jenis seperti Acasia 

decurrens mempunyai persentase frekuensi yang tinggi (60%) dan Schima wallichii (21%), ini 

menunjukkan bahwa pada daerah tersebut keanekaragaman jenisnya relatif seragam juga 

bisa dilihat dari nilai indeks kemerataan yang sangat rendah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.  Histogram persebaran frekuensi jenis 

 
Tabel 1.  Perbandingan jumlah jenis dengan luas petak tertentu yang tercatat dibeberapa 

lokasi penelitian di Jawa.  
 

Lokasi penelitian 
Luas petak 
(Ha) 

Jumlah 
jenis 

Sumber 

Gunung Merbabu  1,75 19 Lokasi penelitian 
Gunung Ciremai  1.2 57 Purwaningsih & Yusuf 2008 
Gunung Salak (2) 1.0 112 Wiharto, 2007 
Gunung Halimun (3) 1.0 116 Simbolon, 2001 

 

Tabel 2 menunjukkan jumlah jenis, luas bidang dasar kerapatan pada masing-masing 

petak di Selo dan Cuntel. Ternyata di daerah Selo hutannya sedikit lebih baik daripada di 

Cuntel. Pada petak Cuntel 1 di ketinggian 1700 m dpl. sebaran Acasia decurrens lebih meluas 

dan hanya jenis ini yang mendominasi. Jenis Acasia decurrens menjadi invasif karena 

sebarannya di gunung Merbabu sudah meluas sampai pada ketinggian 3000m. Dahulunya 

jenis ini ditanam oleh Perhutani dan dalam perkembangbiakannya menyebar sendiri dengan 

perantaraan api kebakaran, biji-biji akasia akan cepat berkecambah (Purwaningsih 2010). Di 

daerah Cuntel tingkat kerusakan hutan lebih besar dan hampir setiap tahun kebakaran. Di 

daerah Selo jumlah jenis dan jumlah individu pohon yang tercatat lebih banyak dari daerah 

Selo.  
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Tabel 2.  Beberapa parameter dari hasil penelitian vegetasi hutan sekunder di Selo dan 
Cuntel, Taman Nasional Gunung Merbabu 

 

 
Selo-1 Selo-2 Selo-3 

Cuntel
1 

Cuntel
2 

Cuntel
3 

Cuntel
4 

Jumlah jenis 4 7 7 1 5 7 5 
Kerapatan 752 460 176 456 192 540 332 
Luas Bidang dasar 21,99 30,1 14,47 7,76 7,44 14,66 8,47 
Indek diversitas Shanon 0,85 0,44 1,65 0,00 1,26 0,50 0,35 
Indek kemerataan 0,61 0,23 0,85 0,00 0,78 0,26 0,22 
Indek kekayaan jenis 
Menhinnick 0,15 0,33 0,53 0,05 0,36 0,30 0,27 

 
Dari seluruh suku yang tercatat terlihat bahwa Fabaceae, Lauraceae, Proteaceae dan 

Symplocaceae tercatat sebagai suku yang anggota jenis pohonnya masing-masing dua jenis, 

sedangkan suku lainnya hanya beranggotakan hanya hanya jenis pohon (Tabel 3). Meskipun 

dengan anggota jenis pohon lebih banyak tetapi selain suku Fabaceae (418 individu pohon) 

mempunyai jumlah individu pohon yang sedikit seperti suku Lauraceae hanya tercatat jumlah 

individunya dua pohon, Proteaceae dan Symplocaceae tercatat masing-masing enam pohon. 

Suku-suku dengan jumlah individu pohon terbesar tersebut umumnya hanya diwakili satu jenis 

ada beberapa suku yang jumlah individunya besar seperti suku Theaceae (119 pohon), 

Juglantaceae (114 pohon), Cupreaceae (17 pohon), dan Pinaceae (11 pohon) (Tabel 3). 

Berdasarkan Nilai Penting jenis (NP) dan luas bidang dasar (LBD) jenis pohon yang dominan 

pada berbagai ketinggian adalah Acasia decurrens (Fabaceae). Dominasi jenis ini terlihat 

berdasarkan Nilai Penting (NP) yang selalu menempati urutan pertama pada setiap ketinggian 

(Tabel 4). Pada hampir semua ketinggian sebagian besar jenis utamanya terdiri atas jenis-

jenis sekunder yang merupakan jenis eksotis (bukan jenis asli), hanya jenis Engelhardia 

spicata mempunyai NP= 34,3 cukup dominan dan merupakan jenis asli. Kondisi hutan di 

kawasan ini merupakan habitat yang telah terganggu (berbatasan dengan kebun sayur, 

tembakau dan lain-lain). Selanjutnya pada ketinggian >2000 m di daerah Selo jenis yang 

mendominasi Cypressus benthamii (NP=99,99), sedangkan di daerah Cuntel yang 

mendominasi adalah Acasia (NP=245,1) dan pinus (NP=38,75).  Hutan terganggu (hutan 

sekunder) di Gunung Merbabu dapat dibagi kedalam dua kelompok komunitas yaitu: (1). 

Kawasan sangat terganggu yang didominasi oleh komunitas semak belukar (ketinggian 1700-

1900 m); (2).  Kawasan terganggu yang didominasi komunitas hutan sekunder (>2000 m). 

 
Tabel 3.  Daftar jenis dengan nilai kerapatan(K), frekuensi (F), luas bidang dasar (LBD)  dan 

NP (nilai penting) yang tercatat di tujuh petak penelitian Gunung Merbabu. 

Jenis Suku K F LBD NP 

Acacia decurrens Fabaceae 403 106 9,38 137,69 
Schima walichii Theaceae 119 36 7,93 62,38 
Engelhardia spicata Juglandaceae 114 19 2,76 34,53 
Cupressus benthamii Endl. Cupressaceae 17 13 2,43 17,30 
Pinus mercusii Pinaceae 11 9 1,96 12,94 
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Albizia Montana Fabaceae 15 13 0,63 10,18 
Cyathea contaminans Cyatheaceae 10 8 0,54 6,94 
Glochidion rubrum Blume. Euphorbiaceae 9 6 0,22 4,71 
Dodonaea viscosa Miq.. Sapindaceae 5 4 0,08 2,74 
Helicia serrata (R.Br.) Bl. Proteaceae 5 2 0,08 1,85 
Symplocos fasciculate Symplocaceae 4 2 0,04 1,58 
Nauclea purpurescens Korth. Rubiaceae 4 1 0,06 1,23 
Casuarina junghuhniana Casuarinaceae 2 2 0,02 1,22 
Symplocos cochicinensis Lour. 
Mour Symplocaceae 2 1 0,02 0,80 
Ficus benjamina Moraceae 2 1 0,02 0,77 
Cinnamomum iners Reinw. Lauraceae 1 1 0,05 0,75 
Lithocarpus sp. Fagaceae 1 1 0,01 0,61 
Litsea sp. Lauraceae 1 1 0,01 0,60 
Sauraia nudiflora Actinidaceae 1 1 0 0,58 
Helicia robusta Proteaceae 1 1 0 0,58 

  
727 228 26,22 300 

 
 

Struktur hutan 

 Struktur hutan dapat tercermin dari persebaran vertikal (tinggi pohon) dan horizontal 

(diameter pohon). Berdasarkan pengelompokan kisaran kelas diameter menunjukkan di Selo  

82% individu pohon berada pada kisaran kelas diameter kecil (diameter 10-30 cm) dan hanya 

sebagian kecil (18%) memiliki diameter besar (>30 cm) (Gambar 3A).  Jenis yang memiliki 

diameter besar umumnya ditempati Schima wallichii sedangkan beberapa lainnya terdiri atas 

jenis Acasia deccurens dan Cupressus benthamii.  Untuk  daerah Cuntel pohon berdiameter 

kecil lebih besar (95%) dan yang berdiameter besar hanya 0,5% semuanya Acasia decurrens. 

Besarnya jumlah individu pohon berukuran kecil merupakan cerminan dinamika hutan tropis 

yang terdiri atas berbagai tingkatan umur dan jenis penyusunnya. 

Pola demikian merupakan ciri khas keadaan hutan tropik yang sering mengalami 

gangguan. Di sisi lain berdasarkan kelas tinggi pohon menunjukkan sebagian besar (74%) 

terdapat pada kisaran tinggi 10-15 m., tinggi 15–25 m (26 %). (Gambar 3B). Pohon dengan 

tinggi >20 m di Selo umumnya ditempati  oleh jenis Shima wallichii dan di Cuntel hanya dua 

pohon yang mencapai 25m yaitu Pinus.  

    
       

Gambar 3. (A) Kelas diameter pada dua lokasi penelitian; (B) Kelas tinggi pohon pada dua 
lokasi penelitian 
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ABSTRAK 
 

Kawasan hutan suaka marga satwa Gunung Syawal khususnya di sekitar Cihaurbeuti adalah 
salah satu kawasan hutan alami yang masih tersisa dan baik di Jawa Barat. Informasi tentang 
keanekaragaman jenis tumbuhannya masih minim. Hasil pencuplikan data menggunakan petak tercatat 
111 jenis, 53 marga dari 35 suku (pohon, belta, herba, semak). Jenis Garcinia parvifolia nilai penting 
(NP=27,53%), Ficus variegata (NP=22,34%), Macaranga semiglobosa (NP=22,05%) dan Ficus 
involucrata (NP=16,79%) adalah jenis-jenis yang mengusai tingkat pohon dan belta dengan kerapatan 
masing-masing 363 individu/ha dan 217 individu/ha. Suku Fagaceae, Lauraceae, Moraceae, Meliaceae, 
Rutaceae, Magnoliaceae, Euphorbiaceae adalah suku-suku yang mendominasi. Jenis Straulogyne 
elongata, Elatostema sinuata, dan Schymatoglotis calyptrata, adalah jenis-jenis yang mendominasi 
untuk tumbuhan bawahnya.  
 
Kata Kunci: Cihaurbeuti, Jawa Barat, keanekaragaman, suaka marga satwa, tumbuhan. 
 

ABSTRACT 
 

Forest wildlife Gunung Syawal Cihaurbeuti area is one of the good natural forests in West Java. 
Which information of plant species diversity is low. The results of sampling data using plots recorded 
111 species, 53 genus  of 35 family (trees, saplings, herbs, shurbs). The Garcinia parvifolia index value 
(IV=27,53%), Ficus variegata (IV=22,34%), Macaranga semiglobosa (IV=22,05%) and Ficus involucrata 
(IV=16,79) were main species of trees and belta with density 363 individuals/ha and  217 individuals/ha 
respectively. The Fagaceae, Lauraceae, Moraceae, Meliaceae, Rutaceae, Magnoliaceae, 
Euphorbiaceae were the dominant family. Straulogyne elongata, Elatostema sinuata, and 
Schymatoglotis calyptrata, are dominan species for under ground plants. 

 
Keywords: Cihaurbeuti, diversity, flora, forest wildlife, West Java. 

 

PENDAHULUAN 

Bentangan hutan alami (lanskap) dengan segala kekayaan alamnya merupakan 

anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada dasarnya untuk memenuhi segala kebutuhan 

hidup manusia.  Dan manusia-lah  ditakdirkan sebagai peminpin (khalifah) dimuka bumi ini, 

yakni untuk mengelola, memanfaatkan dan melindunginya, khususnya pada kawasan hutan 

alam yang ada dengan memperhatikan segala kaidah-kaidah konservasi yang benar dan 

bijaksana. Oleh karena itu, akibat dari pengelolaan kawasan hutan alam tersebut tidak 

berdampak yang lebih parah terhadap lingkungan sekitar dan terhadap yang lainnya.   

Kekhawatiran  para  ahli  dan aktivis lingkungan terhadap rusaknya dan musnahnya  

hutan-hutan  tropika alami dari muka bumi ini, dapat dimengerti khususnya di kawasan hutan 

alami, karena selain berdampak terhadap lingkungan sekitar, juga berdampak pada 

lingkungan global. Selain itu, data informasi-informai tentang biodiversitas yang terkandung di 

mailto:Asep.sadili@gmail.com
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dalam kawasan hutan alam tropik khususnya di Indonesia sampai saat ini masih dianggap 

kurang dan minim. 

Keadaan kawasan hutan alami di Jawa, khususnya di Jawa Barat saat ini sungguh 

mengalami tekanan yang serius. Pengeksplotasian masih  terus berlanjut, terutama oleh 

masyarakat lokal untuk diambil kayunya dan perluasan perladangan atau persawahan serta 

yang lainnya, bahkan sampai menuntut pelegalan hak atas tanah yang mereka kelola itu. 

Salah satu kawasan hutan alam yang masih tersisa dan relatif baik serta  berstatus legal di 

Jawa Barat adalah Suaka Marga Satwa Gunung Syawal (SM Gn. Syawal)  yang berlokasi di 

Ciamis.  

Jenis-jenis hewan liar yang dilindungi di SM Gn. Syawal adalah aset bagi kawasan 

tersebut,  juga aset nasional  bahkan untuk dunia karena persebarannya tidak akan meluas 

lagi ke beberapa daerah lain, mengingat hamparan hutan alam yang menyatu dengan SM Gn. 

Syawal sudah tidak ada lagi, sehingga sangat perlu dipertahankan keberadaanya saat ini. 

Kawasan hutan alami sebagai habitatnya hewan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan lagi 

bagi hewan tersebut dan kelestariannya akan bergantung pada kondisi vegetasi jenis-jenis 

tumbuhan tersebut yang ada pada saat ini. Menurut Welty (1982) dalam Rohman (1997) 

mengatakan bahwa, struktur vegetasi dan keanekaragaman jenis tumbuhan sangat 

berpengaruh terhadap keanekaragaman jenis satwa. 

Dalam rangka peningkatan upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan 

ekosistimnya khususnya pada hutan alam disekitar SM Gn. Syawal, maka dilakukan kajian 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan analisa vegetasi pada hutan tersebut, mengingat 

informasi dari keanekaragaman jenis tumbuhan di SM Gn. Syawal masih minim dan sedikit 

bahkan belum ada khususnya  disekitar Cihaurbeuti ini. Oleh karena itu, hasil kajian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi penting dan masukan untuk 

kepentingan pertimbangan pengelolaan jangka panjang berkelanjutan sehingga kawasan SM 

Gn. Syawal umumnya dan blok Cihaurbeuti khususnya akan terjaga kelestariannya dimasa-

masa yang akan datang sebagai habitat utama dari jenis-jenis fauna dilindungi, yang saat ini 

sudah tertekan oleh adanya penyempitan kawasan hutan.  

 
METODE PENELITIAN 

Kondisi umum SM Gn. Syawal 

Kawasan ini  ditetapkan sebagai kawasan lindung berdasarkan SK Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 420/Kpts/Um/1979 tanggal 4-7-1979 dengan luas 5.400 Ha. Secara 

geografis terletak pada 7º 15‟ lintang selatan (LS) dan 180º 21‟ bujur timur (BT) dengan 

ketinggiannya mulai 600-1.764 m dpl. Kawasan SM Gn. Syawal dibagi dalam dua resort yaitu 

Gn. Syawal Utara dan Gn Syawal Timur yang termasuk Bidang wilayah III Ciamis, seksi VI 

Tasikmalaya, dibawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Secara 
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administrasi pemerintahan, SM  Gn Syawal dikelilingi oleh wilayah Kecamatan Panjalu, 

Kawali, Cipaku, Cikoneng, Cihaurbeuti, Sadananya, dan Panumbangan dengan 

Kabupatennya Ciamis (BBKSDA 2012 dan Komunikasi pribadi). 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian 
 
Keadaan iklim di kawasan SM Gn. Syawal termasuk tipe B berdasarkan klasifikasi dari 

Schmidt dan Ferguson, dengan curah hujan rata-rata 3.360 mm per tahun, dan temperatur 

udara berkisar antara 19º–27º Celsius. Topografi umumnya bergelombang, berbukit terjal dan 

bergunung serta puncak tertinggi adalah Gunung Syawal 1.764 m dpl. Kemiringan lereng di 

bagian tengah antara 20-30%. Dari kawasan ini mengalir air menuju sungai Citanduy dengan 

anak-anak sungai diantaranya Sungai Cibaruyon, Cipalih, dan Ciguntur. Banyaknya sungai 

yang mengalir dari kawasan ini, secara hydrologis mempunyai arti penting sebagai sumber air 

disekitarnya khususnya kota Ciamis. Selain sumber air kawasan hutan SM Gn. Syawal  

merupakan habitat utama beberapa satwa penting  seperti meong congkok (Fellis 

bengalensis), babi hutan (Sus vitatus), macan kumbang (Panthera pardus), kancil (Tragulus 

javanicus), trenggiling (Manis javanicus), kera (Macaca fascicularis), bajing (Sciurus sp), lutung 

(Tracyphitecus auratus), macan tutul (Panthera pardus), kijang (Muntiacus muntjak), kalong 

(Pteropus vamyrus), elang lurik (Spilornia cheela), saeran (Dicrurus leucophaeus), dan lain-

lain (BBKSDA 2012). 

Kawasan hutan alam yang dijadikan tempat pencuplikn data dilakukan di sekitar areal 

kaki Gn. Syawal bagian selatan. Akses ke lokasi kajian dapat menggunakan kendaraan roda 

empat  dari kampung terdekat yaitu Cikujang, Desa Cikujang, Kecamatan Cihaurbeuti, 

Kabupaten Ciamis. Dari kendaraan terakhir roda empat sampai pada kawasan penelitian  

kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sepanjang ±1 km melewati jalan setapak pada 

lahan eks Perum Perhutani sebagai perluasan kawasan SM Gn. Syawal yang saat ini masih 

digarap  oleh rakyat setempat berupa persawahan dan kebun sayuran (Gambar 1). 
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Kondisi hutan dilokasi kajian, terutama pada areal perbatasan-perbatasan dengan 

lahan masyarakat sangat riskan untuk di rusak, karena hal ini sisa-sisa tebangan pohon  besar 

maupun kecil masih dapat dijumpai dan dimungkinkan akibat dari mudahnya akses 

masyarakat untuk masuk ke kawasan hutan alami tersebut menggunakan jalan setapak.  

Lokasi pencuplikan data petak ekologi terletak di sekitar Tegal Awi, Pasir Ipis, dan 

Datar Balandongan. Posisi titik geografi pada titik 07‟.13.24.5” LS dan 108.15.28.6” BT (984 

dpl) dan titik 07‟.12.39.4” LS dan 108.15.35.0” BT (1071 dpl). Selain itu, kawasan hutan ini 

merupakan sumber mata air utama untuk persawahan dan untuk masyarakat sekitar Cikujang. 

Lokasi kajian termasuk juga dalam zona transisi untuk tumbuhan dataran rendah dan 

tumbuhan hutan dataran tinggi (ketinggian ±1.000 m dpl.).  

Kajian dilakukan dengan menggunakan metoda kwadrat (petak) berukuran 20 x 50 m 

(1.000 m2) dari beberapa lokasi tipe vegetasi yang berbeda. Setiap petak cuplikan dibagi 

menjadi 10 sub-petak ukuran 10x10 m untuk pohon (diameter >10 cm), kemudian dalam sub 

petak (10x10 m) dibuat petak berukuran 5x5 m (diameter <10 cm) yang diletakkan secara 

bersistem (Gambar 2). Seluruh pohon dan anak pohon dalam petak cuplikan diukur diameter 

batangnya ±130 cm (dbh= diameter bark hight). Bagi batang berbanir mencapai 130 cm diukur 

diatas banirnya ±10 cm. Setiap jenis yang diukur diidentifikasi jenis lokal atau ilmiah. Jenis-

jenis yang tercatat dan belum teridentifikasi jenis ilmiahnya dilapangan sebagian daun, ranting, 

bunga, dan buah dikumpulkan dibuat herbarium untuk pengidentifikasian selanjutnya sebagai 

spesimen bukti (voucher). Spesimen diidentifikasi dengan membandingkan pada koleksi 

herbarium yang sudah ada di Herbarium Bogoriense. Pengecekan validasi nama ilmiah  

mengacu pada publikasi terakhir dalam terbitan Flora Malesiana.  

Analisis data yang dilakukan meliputi kerapatan (K), dominansi (D), dan frekuensi (F) 

yaitu untuk menentukan jenis utamanya sebagai penyusun vegetasi hasil kajian berupa nilai 

penting (NP). Analisis data lainnya yang dilakukan dalam kajian ini meliputi indeks kekayaan 

jenis (IKJ), indeks dominansi jenis (D), indeks keanekaragaman jenis (H‟), serta indeks 

Mischung (Q) yang mengacu pada Alikodra (1990); Cox (1967); Crawley (1986); Dombois dan 

Ellenberg (1974); Greig-Smith (1964). Magurran (1988); dan Odum (1971). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Skema petak cuplikan berukuran 20 x 50 m diletakan tegak lurus. Petak 10 x 10 m 
untuk pohon(diamter ≥10 cm) dan petak 5 x 5 m untuk belta (diamter ≤10 cm). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biodiversitas 

Kondisi hutan di tiga lokasi kajian (Tegal Awi, Pasir Ipis, dan Datar Balandongan) relatif 

masih baik, namun masih ditemukan sisa-sisa tebangan. Hasil keseluruhan yang terdata 

sebanyak  111 jenis, 53 marga dari 35 suku.  Jumlah jenis tersebut termasuk kedalam katagori 

pohon (diameter >10 cm), anak pohon (diameter <10 cm) dan semak atau herba. Suku 

terbanyak jenisnya adalah Lauraceae (11 jenis), Moraceae (7 jenis), Euphorbiaceae (enam 

jenis) dan Fagaceae (lima jenis). Pada petak cuplikan tercatat jenis kaliandra (Calyandra sp) 

dan aprika (Maeopsis eminii). Kedua jenis tersebut adalah introduksi, dan sangat perlu 

diwaspadai keberadaanya supaya tidak menjadi tumbuhan invasive bagi jenis asli SM Gn. 

Syawal, khususnya di sekitar hutan lokasi kajian (Tabel 1).   

Tabel 1. Parameter data untuk katagori pohon (diameter ≥10 cm) dikawasan hutan blok 
Cihaurbeuti, SM Gn. Syawal, Ciamis-Jawa Barat. 

 

No. 
plot 

Kerapatan/
ha 

Jumlah 
jenis 

Koeffisien 
Mischung (Q) 

Indek 
kekayaan 

jenis 

Luas bidang 
dasar (m

2
) 

Indek 
diversitas 

1 300 21 1.43 1.26 1.86 0.70 

2 430 28 1.54 1.39 2.97 0.65 

3 530 19 2.79 1.16 3.92 0.36 

4 320 14 2.29 1.24 2.32 0.44 

5 340 14 2.43 1.08 2.23 0.41 

6 320 22 1.45 1.27 3.02 0.69 

7 380 17 2.24 1.14 3.78 0.45 

8 410 28 1.46 1.40 2.29 0.68 

9 310 22 1.41 1.30 2.29 0.71 

10 280 18 1.56 1.19 1.42 0.64 

11 210 14 1.50 1.10 1.18 0.67 

12 370 26 1.42 1.37 1.70 0.70 

13 480 25 1.92 1.30 4.92 0.52 

14 310 10 3.10 0.87 3.24 0.32 

15 450 19 2.37 1.30 4.11 0.42 

Total 5440 297 28.90 18.37 41.25 8.36 

Rataan 363 20 1.93 1.22 2.75 0.56 

 
Selain jenis yang tercatat dalam petak cuplikan, hasil pengecekan lapangan pada 

lokasi Jontor Palahlar ditemukan jenis palahlar (Dipterocarpus haseltii) dari suku 

Dipterocarpaceae dengan populasi sedikit (kerapatan <20 individu/ha). Keberadaan jenis 

Palahlar di Jawa sudah jarang ditemukan dan hanya terdapat dibeberapa kawasan hutan 

konservasi seperti TN Gn. Halimun-Salak, TN. Gede Pangrango, dan TN Ujung Kulon. Oleh 

karena itu jenis tersebut perlu  mendapatkan perhatian serius bagi pengelola kawasan (Bidang 
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Wilayah III Ciamis) untuk dijaga keberadaanya jangan sampai punah mengingat akses jalan 

masyarakat sekitar kawasan hutan Cihaurbeuti sangat mudah dan riskan untuk ditebang 

dijadikan bahan bangunan atau yang lainnya.  

 
Struktur Tegakan Vegetasi Pohon  

Struktur tegakan vegetasi adalah sebaran individu dalam lapisan tajuk diartikan 

sebagai sebaran pohon per satuan luas dalam berbagai kelas diameter. Kawasan hutan alami 

SM Gn. Syawal Ciamis Resort Blok Cihaurbeti yang dicuplik tergolong hutan primer terganggu 

yaitu lokasi Tegal Awi dan Pasir Ipis, sedangkan  di sekitar Datar Balandongan tergolong 

hutan primer alami. Disebut hutan primer terganggu karena ditunjukan oleh banyaknya jenis-

jenis pohon yang berdiameter kecil ≤50cm sebesar 91,99% dan diameter >50 sebesar 8,01%, 

serta mempunyai tegakan pohon cukup merata serta tutupan kanopinya relatif rapat. Untuk 

hutan primer alami (Datar Balandongan) jenis-jenis pohon diameter >50 cm lebih tinggi dari 

hutan primer terganggu (87.91%) dan diameter <50 cm (12,09%). Jenis tersebut di antaranya 

kipancar (Garcinia parvifolia) berdiameter ±126cm; pasang apu (Quercus gemeliflora) 

berdiameter ±121 cm; pasang pelat (Lithocarpus elegans) berdiameter ±118 cm. 

Jenis kategori pohon berdimeter ≥10 cm dari setiap petak cuplikan bervariasi (Tabel 1). 

Jumlah jenis terbanyak terdapat pada petak 3 (53 individu) dan petak 13 (48 individu) dengan 

rata-rata sebanyak 480 individu/ha. Petak tertinggi jenisnya terdapat pada petak ke-2 dan ke-8 

masing masing sebanyak 28 jenis. Petak ke-14 (10 jenis), petak ke-4, 5,  dan 11 (11 jenis). 

Luas bidang dasar tertinggi dimiliki petak ke-13 (4,92 m2) dan petak ke-15 (4,11 m2), 

sedangkan petak terendah adalah 11 (1,18 m2) dan petak 10 (1,42 m2). Kemudian untuk tinggi 

total pohon terendah ±5 m dan tertinggi ± 35 m dengan rata-rata tinggi ±15,85 m. Untuk tinggi 

bebas cabang terendah ±3 m dan tertinggi ± 27 m dengan rata-rata tinggi ± 8,56 m. Jenis tajuk 

tertinggi >25 m adalah beleketebe (Sloanea sigun), huru apu (Litsea javanica), kihujan 

(Engelhardia spicata), pasang batu (Quercus pyriformis), dan pasang apu (Quercus 

gemiliflora).  

Pada petak 1-10 di hutan primer terggangu ketinggian lokasi ± 950 m dpl terdapat  

jenis-jenis bagi hutan sekunder sebagai tumbuhan pioneer seperti suku Euphorbiaceae 

diantaranya; jenis pongporang (Glochideon gromerulatum),  gadog (Bischofia javanica), 

kanyere gede (Bridelia glauca), kicareh (Macaranga semiglobosa), mara (Macaranga triloba), 

tangkorong (Ostodes paniculata) dan harendang (Mallotus paniculatus). Selain dari suku 

Euphorbiaceae terdapat juga suku Rutaceae yaitu kisampang (Euodia latifolia) serta suku 

Urticaceae yaitu nangsi (Villebrunia rubescens). Dengan demikian pada hutan tersebut 

menandakan dibeberapa lokasi telah terjadi bukaan tutupan kanopi sangat luas sehingga 

cahaya matahari bisa langsung menembus lantai hutan dan merangsang biji-biji dorman 

dalam tanah dari jenis pionir untuk tumbuh dan berkembang bergabung dengan jenis-jenis 
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hutan primer alami seperti dari suku Lauraceae, Fagaceae, Meliaceae, Sapotaceae atau suku 

lainnya sebagai penghuni kawasan hutan primer alami.  Pada hutan lokasi Pasir Ipis (petak 1-

5) jenis utamanya dikuasai oleh leles (Ficus variegata NP=22,34%), dan kiara (Ficus 

involucrate NP=16,79%). Sedangkan di sekitar Awi Lega jenis utamanya dikuasai oleh 

kipancar (Garcinia parvifolia NP=27,53%), dan kicareh (Macaranga semiglobosa NP=22,05%). 

 
Gambar 3. Grafik persebaran kelas diameter batang pohon (diameter >10 cm) dikawasan 
hutan blok Cihaurbeuti, SM Gn Syawal, Ciamis-Jawa Barat.  
 
Keterangan: 1 (dbh 10-14,9cm), 2 (dbh 15-19,9cm), 3 (dbh 20-24,9cm), 4 (dbh 25-29,9cm), 5 

(dbh 30-34,9cm), 6 (dbh 35-39,9cm), 7 (dbh 40-44,9cm), 8 (dbh 45-49,9cm), 9 
(dbh 50-54,9cm), 10 (dbh 55-59,9cm), 11 (dbh 60-64,9cm), 12 (dbh 65-69,9cm), 
dan 13  (dbh 70-74,9cm), 14 (dbh 75-79,9 cm), 15 (dbh 80-84,9 cm),   16 (dbh 
85-89,9 cm), 17 (dbh 90-94,9 cm), 18 (dbh 95-99,9 cm),  dan 19 (dbh  >100 cm). 

 
Pada areal cuplikan 11-15 yaitu pada areal Balandongan (ketinggian  ± 1,250 m dpl) 

tegakan pohonnya memperlihatkan jenis-jenis tumbuhan hutan primer tua untuk daerah 

dataran tinggi (sub montane), yaitu terdapatnya jenis dari suku pasang-pasangan (Fagaceae) 

dan suku huru-huruan (Lauraceae). Pada lokasi ini diameter pohon  >100 cm dapat dijumpai di 

dalam petak. Jenis pohon berdiamater ≥50 cm sebagian besar dari suku Fagaceae dan 

Lauraceae. Jenis pohon berdiamater ≤50 cm lebih banyak dari suku Moraceae, Meliaceae, 

Rutaceae,  Magnoliaceae, dan Euphorbiaceae. Dari suku-suku  tersebut merupakan penyusun 

tegakan vegetasi hutan alami dataran tinggi Jawa.  

Selain hidup pada hutan-hutan terganggu anggota jenis dari suku Moraceae, Fabaceae 

dan Euphorbiaceae memiliki kemampuan yang tinggi untuk beradaptasi diberbagai tipe hutan, 

oleh karena itu suku tersebut merupakan indikator untuk kawasan hutan yang telah mengalami 

gangguan sebelumnya, walaupun umumnya dapat hidup pada hutan-hutan primer tua 

(Whitmore 1984). 

Pohon-pohon berdiamter besar terutama pada petak 11-15 banyak ditumbuhi lumut 

dan jenis-jenis epifit seperti Ficus sp, Freycinetia sp, Piper sp dan Hoya sp. Jenis pasang apu 

(Quercus gemiliflora) dan huru apu (Litsea javanica) adalah jenis yang mendominasi serta 
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sebagai jenis utama dilokasi hutan sekitar Datar Balandongan (Quercus gemiliflora, NP= 

39,16%, dan Litsea javanica, NP=26,58%).  

Kelas diameter batang sebagai data sebarannya dikelompokan menjadi D1 sampai 

D19  (Gambar 3) menujukan keadaan yang sama dengan kondisi struktur pohon pada 

berbagai komunitas hutan tropik alami dibeberapa kawasan hutan, yakni membentuk hurup “L” 

besar, yang berarti jumlah individu pohon diameter kecil selalu paling tinggi, sedangkan 

diameter pohon berukuran besar jumlahnya semakin sedikit. Dengan demikian, bahwa 

gambaran keseluruhan sangat baik untuk melihat dinamika regenerasi suatu kawasan hutan 

secara umum dan alami di hutan tropik, khususnya di SM Gn. Syawal ini.  

 
Struktur Tegakan Vegetasi Belta.  

Hasil analisa dan identifikasi jenis tumbuhan tingkat belta  berdimeter batang ≤10 cm 

tercatat 41 jenis dari 25 suku, dan hal ini menandakan lebih rendah dari katagori tingkat 

pohon. Anggota suku terbanyak jenisnya masih dimiliki oleh suku Moraceae dan 

Euphorbiaceae, sedangkan kerapatan belta sangat rendah yaitu sebanyak 217 individu/ha 

(Tabel 2).  

 
Tabel 2. Parameter data katagori belta (diameter ≥10cm) dikawasan hutan blok Cihaurbeuti, 

SM Gn. Syawal, Ciamis-Jawa Barat. 

No. plot Kerapatan/ha 
Jumlah 

jenis 

Koeffisien 
Mischung 

(Q) 

Indek 
kekayaan 

jenis 

Luas bidang 
dasar (m

2
) 

Indek 
diversitas 

1 210 9 2.33 2.64 0.06 0.64 

2 230 11 2.09 3.17 0.09 0.90 

3 190 11 1.73 1.05 0.14 1.40 

4 140 12 1.17 3.53 0.18 1.80 

5 270 9 3.00 2.94 0.38 3.80 

6 260 12 2.17 3.44 0.36 3.60 

7 240 10 2.40 3.05 0.45 4.50 

8 290 10 2.90 2.43 0.10 1.00 

9 240 6 4.00 1.75 0.09 0.90 

10 210 9 2.33 1.77 0.36 3.60 

11 180 5 3.60 2.64 0.45 4.50 

12 170 8 2.13 3.17 0.10 1.00 

13 250 11 2.27 1.05 0.09 0.90 

14 180 9 2.00 3.53 0.18 1.80 

15 190 7 2.71 2.94 0.92 9.20 

Jumlah 3250 139 36.83 39.10 3.95 39.54 

Rata-rata 217 9 2.46 2.61 0.26 2.64 
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Gambar 4. Grafik persebaran kelas diameter batang katagori belta (diameter ≤10cm) 
dikawasan hutan blok Cihaurbeuti SM Gn. Syawal, Ciamis-Jawa Barat.  

 
Keterangan: 1 (dbh 2-2,9 cm), 2 (dbh 3-3,9 cm), 3 (dbh 4-4,9 cm), 4 (dbh 5-5,9 cm). 5 (dbh 6-

6,9 cm), 6 (dbh 7-7,9 cm), 7(dbh 8-8,9 cm), 8 (diamter 9-9,9 cm). 
 

Regenerasi pada tingkat belta ini juga memperlihatkan hasil yang sama dengan tingkat 

pohon, yakni persebaran diameter batang jumlah individu konsentrasi tertinggi pada kelas 

diameter batang ukuran kecil, sehingga memperlihatkan sangat baik juga (Gambar 4). Jumlah 

jenis yang tercatat pada pohon dan belta sebanyak 29 jenis dari 14 suku (± 38,16%), dan 

untuk pohonnya saja sebanyak tujuh jenis dari tujuh suku (± 9,21%), sedangkan jenis dibelta 

dan tidak ada pada pohon sebanyak 40 jenis dari 19 suku (± 52,63%). Dengan demikian 

keadaan hutan tersebut memperlihatkan telah terjadi  kerusakan sebelumnya juga, hal ini 

diduga akibat pengekplotasian untuk diambil kayunya oleh masyarakat setempat terutama 

yang berdiameter  besar. Tinggi total tingkat belta dimulai dari yang terendah ± 3m berjumlah 

sebanyak 32 individu dan tertinggi ±18 m  sebanyak satu individu  dengan nilai rata-rata tinggi 

± 8,40m. Sedangkan tinggi bebas cabangnya terendah ± 1,5 m tercatat  sebanyak 15 individu 

dan tertinggi ± 16 m sebanyak dua individu yang rata-ratanya ± 6,22m. 

 
Jenis tumbuhan herba dan jenis lainnya 

Jenis tumbuhan herba dan semak yang mendominasi disemua plot cuplikan, terutama 

pada tanah yang relative basah diantaranya Straurogyne elongate (Acanthaceae), Elatostema 

sinuata (Urticaceae), Schymatoglotis calyptrata (Araceae), dan Corymborchys veratifolia 

(Orchidaceae). Pada lokasi hutan primer terganggu (petak 1-10) jenis-jenis tumbuhan herba 

dan semak populasinya lebih tinggi dibandingkan dengan hutan primer tua. Jenis-jenis 

tersebut diantaranya Clidemia hirta (Melastomataceae), Strobilanthes cf bibracteata 

(Acanthaceae), Scleria laevis (Cyperaceae), rumpu-rumputan (Poaceae), dan paku-pakuan 

(Pteridophyta).  

Jenis Begonia isotera, B. robusta (Begoniaceae), Musaenda frondosa (Rubiaceae), 

Macaranga triloba (Euphorbiaceae), Curculigo latifolia (Amaranthaceae), Smilax sp 

(Smilaxaceae), Marantha sp (Maranthaceae), Nephrolepis sp (Nephrolepis group), Sellaginela 

plana (Sellaginelaceae), Angiopteris avecta  (Marattiaceae), dan Cyathea contaminans 
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(Cyatheaceae) adalah jenis-jenis yang tercatat dibeberapa petak penelitian  tetapi tidak 

mendominasi.  

Jenis-jenis rotan (Arecaceae) hampir dijumpai pada areal petak kajian, terutama jenis 

bungbuay (Plectocomia elongata) dengan diameter batang bervariasi mulai anakan sampai 

dewasa yang menumpang pada pohon lain,  kadang   ujung daun mudanya sejajar, bahkan 

melebihi tinggi kanopi dari pohon-pohon besar.  Untuk jenis rotan cacing (Calamus javensis) 

dan rotan korod (Calamus sp) sering juga dijumpai pada lantai hutan petak kajian, tetapi 

panjangnya jarang melebihi rotan bungbuay. Begitu juga jenis anggrek-anggreka 

(Orchidaceae) dapat dijumpai di areal blok Cihaurbeuti tersebut, diantaranya Agrostophyllum 

bicuspidatum, Lipparis sp, Phaius tankervilliae, Ceratostylis sp, Bulbophyllum sp, Flickingeria 

spp dan Dendrobium spp. 

 
SIMPULAN 

Hasil pencuplikan data menggunakan petak tercatat 111 jenis, 53 marga dari 35 suku 

(pohon, belta, herba, semak). Jenis Garcinia parvifolia nilai penting (NP=27,53%), Ficus 

variegata (NP=22,34%), Macaranga semiglobosa (NP=22,05%) dan Ficus involucrata 

(NP=16,79%) adalah jenis-jenis yang mengusai tingkat pohon dan belta dengan kerapatan 

masing-masing 363 individu/ha dan  217 individu/ha. Suku Fagaceae, Lauraceae, Moraceae, 

Meliaceae, Rutaceae,  Magnoliaceae, Euphorbiaceae adalah suku-suku yang mendominasi. 

Jenis Straulogyne elongata, Elatostema sinuata, dan Schymatoglotis calyptrata, adalah jenis-

jenis yang mendominasi untuk tumbuhan bawahnya. 

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tiem Zoologi (pak Heryanto dkk.) atas 

kesempatan dan dukungan sarananya untuk mengadakan penelitian dilokasi tersebut. Tak 

lupa kepada petugas  SM  Gn. Syawal dan pembantu lapangan lainnya yang telah membantu 
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MYRTACEAE DI HUTAN PANTAI PULAU BELITUNG 
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ABSTRAK 
 

Myrtaceae merupakan salah satu suku yang mempunyai nilai ekonomi penting karena sebagai 
penghasil kayu dan minyak atsiri. Myrtaceae tumbuh mulai dari tepi pantai sampai di hutan pegunungan 
dan merupakan salah satu suku yang tahan terhadap keadaan cuaca atau tempat yang ekstrim (seperti 
panas, tanah yang miskin hara, dsb.), walaupun tidak semua jenisnya. Oleh karena itu, jenis-jenis dari 
suku tersebut pada umumnya  sering dijumpai di hutan gambut, hutan kerangas atau hutan pantai.  
Jumlah jenisnya cukup besar, di seluruh dunia ada sekitar 4.500-5.000 jenis (Craven, 2004), di Malaya 
ada 210 jenis (Kochummen, 1978), namun di Indonesia belum ada data yang pasti tentang jumlah 
jenisnya, hanya ada beberapa marga yang bisa dihitung jumlah jenisnya. Oleh karena itu, masih perlu 
dilakukan pengumpulan jenis-jenis tersebut ke berbagai wilayah. Untuk melengkapi data tersebut telah 
dilakukan pengumpulan tumbuhan di daerah pulau Belitung. Dari hasil inventarisasi di hutan pantai 
pulau Belitung telah berhasil dikumpulkan sebanyak 12 jenis yang tergolong dalam tujuh marga, 10 jenis 
(Baeckea frutescens, Rhodamnia cinerea, Rhodomyrtus tomentosus, Melaleuca cajuputi var. 
cumingiana, Tristaniopsis obovata, T. whitiana, Syzygium bankense, S. zeylanicum, S. palembanicum 
dan S. cf. decipiens) di antaranya tumbuh liar  dan dua jenis (S. malaccense var. alba dan 
Leptospermum amboinense) ditanam oleh penduduk yang tinggal di pinggir pantai.  

 
Kata kunci: Belitung, jenis, marga, Myrtaceae.    
 

ABSTRACT 
 

Myrtaceae  included a member of plant that known as a produces of essential oils, wood and 
fruits. Myrtaceae growing from the beach to the mountains forest and is one of the family that are 
resistant to weather conditions or extreme places (such as heat, poor soil nutrients, etc..), although not 
all the species. Therefore,  the species of the family are commonly often found in peat, heath forests or 
coastal forests.The family that have a large enough number of species. Around the world there are 
about 4500-5000 species, in Malaya there are 210 species but in Indonesia there is no definitive data on 
the number of species, only a few genera that can be counted the number species. Therefore, it still 
needs to be done collecting these species to various areas. To complete the collection of data has been 
carried out plants in the Belitung island area. From the results of the inventory in coastal forests Belitung 
island found 12 species of Myrtaceae belonging to seven genera, 10 species (Baeckea frutescens, 
Rhodamnia cinerea, Rhodomyrtus tomentosus, Melaleuca cajuputi, Tristaniopsis obovata, T. whitiana, 
Syzygium bankense, S. zeylanicum, S. palembanicum dan S. cf. decipiens) grows wild and two species 
of which have been cultivated by the residents  (S. malaccense and Leptospermum amboinense)  
 
Keywords: Belitung, genus, Myrtaceae, species.  

 

PENDAHULUAN 

Myrtaceae merupakan salah satu suku tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai 

ekonomi penting baik sebagai penghasil minyak atsiri (antara lain Melaleuca cajuputi, M. 

quinquenervia), kayu (Syzygium rostratum, S. syzygioides, S. fastigiatum, S. antisepticum) 

maupun penghasil buah (S. aqueum, S. malaccense, S. samarangense, S. cumini, S. 

polycephalum, Psidium guajava). Di samping itu, jenis-jenisnya juga berpotensi sebagai 

tumbuhan obat (Baeckea frutescens, Leptospermum amboinense) dan tanaman hias 

(Rhodomyrtus tomentosa, S. buxifolium, Xanthostemon chrysanthus,  Callistemon spp.). 

mailto:narti_supeno@yahoo.com
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Myrtaceae perawakannya berupa pohon atau perdu, tumbuhnya mulai dari tepi pantai 

sampai di hutan pegunungan dan merupakan salah satu suku yang tahan terhadap keadaan 

cuaca atau tempat yang ekstrim (seperti panas, tanah yang miskin hara, dsb.), walaupun tidak 

semua jenisnya. Oleh karena itu, jenis-jenis dari suku tersebut pada umumnya  sering dijumpai 

di hutan gambut, hutan kerangas atau hutan pantai.  Di hutan rawa gambut Kalimantan Timur 

ada sekitar 35 jenis (Simbolon & Mirmanto 2000). Di daerah  Kalimantan Barat, Baeckea 

frutescens mendominasi hutan kerangas di Cagar Alam Muara Kendawangan (Purwaningsih & 

Amir 2001; Uji 2003). Hutan kerangas adalah hutan yang mempunyai jenis tanah berpasir 

putih pada bagian atasnya dan lapisan bawah berwarna hitam dengan teksur agak kering. 

Menurut bahasa Dayak Iban "Kerangas" artinya hutan yang jika ditebang dan dibakar 

tanahnya tidak dapat ditanami padi (Riswan 1988).  

Suku tersebut mempunyai jumlah jenis yang cukup besar, di seluruh dunia ada sekitar 

4.500 - 5.000 jenis (Craven 2004), sedangkan menurut Govaert et al. (2008) ada 5650 jenis, di 

Malaya ada 210 jenis (Kochummen 1978), namun di Indonesia belum ada data yang pasti 

tentang jumlah jenisnya, terutama dari marga Syzygium. Oleh karena itu, masih perlu 

dilakukan pengumpulan jenis-jenis tersebut ke berbagai wilayah. Untuk melengkapi data 

tersebut pada bulan Mei tahun 2012 telah dilakukan pengumpulan tumbuhan di daerah pulau 

Belitung, khususnya di hutan pantainya.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dengan cara eksplorasi yaitu dengan menjelajah lokasi yang 

dikunjungi (Rugayah et al. 2004). Koleksi yang dikumpulkan berupa spesimen herbarium yang 

berbunga ataupun berbuah yang diawetkan dalam alkohol 70%, selanjutnya dibawa ke Bogor 

untuk diproses lebih lanjut, kemudian di simpan di Herbarium Bogoriense.  

Tumbuhan yang tidak sedang berbunga/berbuah (steril) dicatat dan dikumpulkan 

sebagai spesimen bukti, guna melengkapi data kekayaan jenis. Pengidentifikasian dilakukan 

dengan cara mencocokkan spesimen tersebut dengan spesimen herbarium yang telah 

terdentifikasi, serta meggunakan buku flora of Java (Backer & Brink 1963) dan buku-buku atau 

majalah hasil revisi suku-suku Myrtaceae di kawasan Malesia (Bean 1992, 1997; Craven et al. 

2002; Scott 1999; Sunarti 2001; Thomson 1989; Widodo 2010; Wilson & Waterhouse 1989).  

 
Kondisi Wilayah 

Belitung, atau Belitong (bahasa setempat, diambil dari nama sejenis siput laut), 

dulunya dikenal sebagai  Billiton  (Anonim 2012a). Pulau Belitung dikenal sebagai pulau 

penghasil biji timah dan rempah-rempah. Pulau ini  termasuk dalam Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung atau masuk dalam Provinsi ke 31 sejak tanggal 21 November 2000 

berdasarkan Undang-undang No 27 tahun 2000 dan Undang-undang no 3 tahun 2003, 

dulunya  pulau ini masuk dalam Provinsi Sumatera Selatan (Anonim 2012b). Pulau Belitung 
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terbagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dengan ibu kota Tanjung Pandan 

(terdiri dari lima kecamatan) dan Kabupaten Belitung Timur dengan ibu kota Manggar (terdiri 

dari empat kecamatan). Adapun inventarisasi dilakukan di Pulau Belitung di wilayah 

kecamatan Manggar, Kelapa Kampit, Gantung, Membalong, Sijuk. 

 

 
 

Gambar 1. Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Anonim, 2012c). 
 

Wilayahnya sebagian besar merupakan dataran rendah, ada lembah yang landai dan 

juga sungai-sungai kecil. Bagian yang tertinggi hanya berupa bukit-bukit kecil. Ada dua bukit di 

pulau ini yang tingginya lebih dari 500 m, yaitu G. Tajam Laki dan G. Tajam Bini. Adapun iklim 

di pulau ini termasuk iklim tropis basah dengan curah hujan diatas 2.000 mm, suhu rata-rata 

berkisar antara 21º–32º C. (Anonim 1989). Secara geografis pulau Belitung terletak pada 107° 

1,5' - 108° 18' Bujur Timur dan 2°31,5' - 3°6,5' Lintang Selatan. Secara keseluruhan luas pulau 

Belitung mencapai 4.800 km² atau 480.010 ha (Anonim  2012)  

Di pulau Belitung ada hutan mangrove/ hutan bakau, hutan pantai, hutan dataran 

rendah. Jenis-jenis tumbuhan yang umum dijumpai di hutan sekitar pantai antara lain bakau, 

gelam (Melaleuca cajuputi), kelapa, sapu-sapu (Baeckea frutescens), Keremunting 

(Rhodomyrtus tomentosa), Staphylea malayana, Ficus superba. Ada juga tumbuhan yang 

tidak banyak dijumpai seperti Shorea blangeran, Bouea oppositifolia, Guetarda speciosa, 

jemang (Rhodamnia cinerea), pelawan (Tristaniopsis obovata). Tumbuhan bawah yang ada 

antara lain kantong semar (Nepenthes), rotan, Tacca leontopetaloides, alang-alang. paku-

pakuan (Schizaea dichotoma, Lycopodium cernuum).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengumpulan spesimen di lapangan terkumpul 12 jenis Myrtaceae yang 

tergolong dalam tujuh marga, yaitu Baeckea, Melaleuca, Leptospermum, Rhodamnia, 

Rhodomyrtus, Syzygium dan Tristaniopsis. Adapun jenis-jenisnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Myrtaceae adalah tumbuhan yang perawakannya berupa pohon  atau perdu, dengan 

kandungan minyak atsiri pada bagian pucuk, daun dan perbungaan. Daun bersilang hadapan 

atau berselang, jarang agak menggerombol, tunggal, sering dengan satu atau lebih tulang 

daun intramarginal, penumpu rudimenter atau kadang-kadang tidak ada. 

Perbungaan dengan dasar kesatuan bunga terbatas dan sering kali berkembang 

menjadi susunan bermalai atau malai rata atau jarang perbungaan terbatas mereduksi 

menjadi satu- atau dua- satuan bunga, perbungaan di ketiak, di ujung atau dibawah daun 

(kadang-kadang pada batang dan/atau pada cabang utama). 

Bunga dengan hipantium melekat pada bakal buah, atau berlepasan; daun kelopak 

atau cuping kelopak (3-) 4-5 (-6) atau bentuk tudung atau jarang tidak ada; daun mahkota (3-) 

4-5 (-6) atau bentuk tudung atau tidak ada; benang sari pasti atau tidak pasti jumlahnya, sering 

kali berjumlah sangat banyak, dengan tangkai sari berlepasan atau menyatu pada pangkal 

dan biasanya benang sari kemudian menyatu dalam ikatan; kepala sari dorsifix atau basifix, 

penghubung ruang sari berkelenjar, kotak serbuk sari pecah melalui celah atau porus; bakal 

buah agak terbenam, menumpang atau terbenam, 1-5 (-16) ruang, tangkai putik di ujung, 

kepala putik biasanya berbintik atau kadang-kadang mementol atau memerisai, bakal bijinya 

dua sampai banyak per-ruang.  

 
Tabel 1. Daftar jenis Myrtaceae yang dijumpai di hutan sekitar pantai  
 

No Nama jenis Nama daerah Lokasi Keterangan 

1. Baeckea frutescens 
L. 

Sapu-sapu Tanjung Mudong, Ds 
Padang, Kec. Manggar, 
Belitung Timur 

Banyak, 
berbunga 

2. Leptospermum 
amboinense L. 

 Ds Batu Penyu, Kec. 
Gantung, Belitung Timur 

Banyak, ditanam, 
berbunga 

3. Melaleuca cajuputi 
Powell  
var. cumingiana 
(Turcz.) Barlow 

Gelam Tanjung Mudong, Ds 
Padang, Kec. Manggar, 
Belitung Timur 

Banyak, 
berbunga 

4. Rhodamnia cinerea 
Jack 

Jemang Jangkar asana, Kec. 
Gantung, Belitung Timur 

Jarang, berbuah 

5. Rhodomyrtus 
tomentosa (Aiton) 
Hassk. 

Keremunting Tanjung Mudong, Ds 
Padang, Kec. Manggar, 
Belitung Timur 

Banyak, 
berbunga 

6. S. bankense (Hassk.) 
Merr. & Perry 

 Tanjung Mudong, Ds 
Padang, Kec. Manggar, 
Belitung Timur 

Banyak, 
berbunga 

7. S. malaccense (L.) 
Merr. & L.M. Perry  

 Ds Padang Kandis, Kec. 
Membalong, Belitung 

Jarang, ditanam, 
berbuah 

8. S. zeylanicum (Linn.) 
DC. 

 Ds Mayang, Kec. Klapa 
Kelampit , Belitung Timur 
 

Jarang, berbuah 
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9. S. palembanicum 
Miq.  

 Tanjung Mudong, Ds 
Padang, Kec. Manggar, 
Belitung Timur 

Banyak, 
berbunga 

10. S. cf. decipiens  Klinsutan Jangkar asana, Kec. 
Gantung, Belitung Timur 

Jarang, steril 

11. Tristaniopsis obovata 
(Benn.) Peter G. 
Wilson & J.T. Waterh. 

Pelawan Ds Cendil, Kec. Klapa 
Kampit, Belitung Timur 

Jarang, berbunga 

12. T. whitiana (Griff.) 
Peter G. Wilson & 
J.T. Waterh. 

pelawan 
pupor 

Pelepak pute, Kec. Sijuk, 
Belitung 

Jarang, berbunga 

  
Buah buni, buah batu, kapsul atau buah geluk, berbiji satu sampai banyak.  Dari hasil 

ekplorasi di hutan pantai Pulau Belitung, Provinsi Bangka-Belitung dijumpai sebanyak 12 jenis 

Myrtaceae yang tergolong dalam tujuh marga, 10 jenis (Baeckea frutescens, Rhodamnia 

cinerea, Rhodomyrtus tomentosus, Melaleuca cajuputi var. cumingiana, Tristaniopsis obovata, 

T. whiteana, Syzygium bankense, S. zeylanicum, S. palembanicum dan S. cf. decipiens) 

diantaranya tumbuh liar  dan dua jenis (S. malaccense var. alba dan Leptospermum 

amboinense) ditanam oleh penduduk yang tinggal di pinggir pantai. Untuk membedakan 

masing-masing marga telah dibuat kunci identifikasi menuju marga. 

Kunci menuju marga  
 
1a. Daun berselang atau agak menggerombol.....................................................................2 
  b. Daun bersilang berhadapan ...........................................................................................4 
 
2a. Daun dengan tulang daun menyirip.........................................................1.Tristaniopsis 
      Daun dengan tulang daun sejajar...................................................................................3 
 
3a. Ujung bakal buah cembung, berbulu ...........................................................2.Melaleuca 
  b. Ujung bakal buah rata ..........................................................................3.Leptospermum 
 
4a. Daun berbentuk pita/garis (< 1 mm lebar)......................................................4. Baeckea 
  b. Daun  tidak berbentuk pita/garis (lonjong, jorong, bundar telur, dsb.)...........................5 
 
5a. Bunga pada fase kuncup akhir bercuping atau berdaun kelopak jelas...........................6 
  b. Bunga pada fase kuncup akhir berbentuk tudung atau kelopak satu sama lain  
       menyatu (pada waktu antesis pecah tidak beraturan menjadi beberapa bagian) 
      .....................................................................................................................5. Syzygium 
 
 6a. Bakal buah 1 ruang.......................................................................................................7 
   b. Bakal buah 2 ruang.......................................................................................................8 
 
7a. Ruang bakal buah dengan 1 plasenta parietal..........................................6.Rhodomyrtus 
  b. Ruang bakal biji dengan 2 plasenta parietal...............................................7.Rhodamnia 
 
8a. Pucuk muda berbulu atau pada pangkal bunganya dengan beberapa bulu ..................... 
      ...............................................................................................................6. Rhodomyrtus 
  b. Pucuk muda dan bunga lokos........................................................................5.Syzygium 
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1. Tristaniopsis 

Perawakannya berupa pohon atau perdu. Daunnya berselang, atau agak 

menggerombol, bertangkai dan tangkai daunnya tanpa kelenjar minyak; tulang daunnya 

menyirip. Perbungaan terbatas, di ketiak daun. Bunga pada fase kuncup akhir bercuping atau 

berdaun kelopak jelas. Sepal 5, kokoh. Petal 5, kuning sampai putih. Benang sari umumnya 

banyak, menyatu ke arah pangkal dalam lima ikatan, berhadapan dengan petal. Bakal buah 

setengah-tenggelam, dengan hipantium berbentuk lonceng, memanjang jauh melampaui ujung 

bakal buahnya, 3-ruang, jarang 2-ruang. Tangkai putik mementol. Bakal biji beberapa sampai 

banyak. Buah kering pada waktu masak. Buah 3-ruang atau lebih, setiap ruang dengan 

beberapa biji. Ujung kapsul jelas memanjang melebihi hipantiumnya. Daun kelopak ada di 

buah. Biji biasanya bersayap, dengan selaput sayap pada biji yang fertil. 

Ada dua jenis Tristaniopsis yang dijumpai di hutan pantai pulau Belitung yaitu T. 

obovata dan T. whiteana. Berdasakan morfologi daunnya kedua jenis ini mudah dibedakan 

terutama dari bentuk daunnya. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut. 

 
1a. Daun bentuk bundar telur terbalik…………………………………….…….T. obovata 
  b. Daun bentuk jorong (panjang 2 kali lebarnya)…………...……..…...…….T. whitiana 
 
Persebaran: 
Tristaniopsis obovata (Benn.) Peter G. Wilson & J.T. Waterh.: Malaya, Borneo, Kep. Riau, P. 
Belitung  
T. whitiana (Griff.) Peter G. Wilson & J.T. Waterh.: Sumatra, P. Belitung, Malay Peninsula 
(termasuk Singapore) dan Borneo  
Catatan: Madu dari bunga pelawan (Tristaniopsis obovata) berwarna hitam, rasanya pahit. 
 
2. Melaleuca  

Hanya dijumpai satu jenis Melaleuca cajuputi Powell. subsp. cumingiana (Turcz.) 

Barlow.  Pohon atau perdu, tinggi 2-35 m; pepagan tipis, abu-abu, kecoklatan, merah muda 

atau keputihan. Cabang hampir gundul, berbulu menyerupai sutera sampai berbulu balig pada 

bagian yang muda, pada bagian yang tua berbulu balig sampai agak berbulu balig. Daun 

bersilang, panjang 40–140 mm, lebar 15-)19-28(-39) mm, 2.2-2.9 kali sepanjang lebarnya, 

tangkai daun panjang atau pendek; lamina atau helaian daun hampir gundul, berbulu 

menyerupai sutera; berbentuk jorong menyempit, jorong sangat menyempit, jorong atau 

lonjong; pangkal tirus; ujung lancip menyempit, lancip, tumpul atau jarang luncip; urat daun 

membujur, 5–9; kelenjar minyak jarang, jelas sampai berbeda. Perbungaan bentuk bulir, agak 

diujung dan sering juga di ketiak bagian atas, jarang antara, dengan 8–20 triad, sampai 28 mm 

lebar. Hipantium berbulu atau gundul, panjang 1.5–1.8 mm. Cuping kelopak bagian abaksial 

(bagian dalam, permukaan bawah) berbulu atau gundul, panjang 0.9–1.5 mm, berselaput 

kering di tepi pitanya dengan lebar 0.15-0.5 mm. Perhiasan bunga cepat luruh, panjang 12.3–

2.5 mm. Benang sari (4-)6-8(-10) per ikat; tangkai sari putih, krem, atau kuning-kehijauan, 
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panjang 9-10.5 mm. Tangkai putik 7.8-11.2 mm panjangnya; bakal biji 35-55 per-ruang. Buah 

2-2.8 mm panjangnya; cuping kelopak cepat luruh. 

Persebaran:  Sumatera, P. Belitung, Jawa, Kalimantan. Juga di Asia Tenggara 

 
3. Leptospermum  

Hanya dijumpai satu jenis Leptospermum amboinense Blume. Pohon, tinggi sampai 9 

m; pepagan kasar, abu-abu sampai coklat, berserat, bercelah membujur; cabang gundul. 

Daun berseling, tidak bertangkai, agak hijau sampai hijau muda, lonjong menyempit, 

berukuran 18–30 x 3–5 mm, ibu tulang daun hampir tidak nampak; ujung runcing sampai 

tumpul; daun mudanya tertutup rambut-rambut seperti sutera pada permukaan bawah, 

mendekati gundul. Perbungaan terdiri dari bunga tunggal (jarang sampai empat) pada cabang-

cabang yang pendek; daun gantilan dan daun gagang bunga membuka bagus sebelum 

antesis/penyerbukan. Bunga 12–18 mm diameternya; tangkai bunga 0–1 mm panjangnya; 

hipantium gundul atau umumnya berbulu balig, mengerucut sungsang sampai hemisperikel; 

daun kelopak tumpul, tepi berkelijak, daun mahkota putih. Buah menempel, berkayu, menarik 

berbentuk kubah diatas hipantium yang berbentuk kerucut terbalik sampai hemisperikel, 

beruang (4) 5, berukuran 3-4 x 4,0–5,5 mm, daun kelopak tidak kokoh pada buah. Biji dan 

sekam sama, coklat, memita, bergoresan, ± 2 x 0.2 mm. 

Persebaran: Kalimantan, Kep. Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, Sumatra (termasuk pulau 

Belitung). 

 
4.  Baeckea  

Di Indonesia hanya ada satu jenis Baeckea frutescens L. Perawakannya berupa perdu 

atau pohon tinggi mencapai 8 m. Pepagan dan percabangan abu-abu. Daun menggerombol 

pada setiap ruas, berbentuk pita, tegak, panjang 5,5–11,5 mm, lebar 0,4–0,8 mm, kelenjar 

minyak nampak pada kedua permukaan; panjang gagang daun 0,5–0,6 mm. Gagang 

perbungaan tidak ada atau panjangnya sampai 0,2 mm; gagang bunga panjang 0,8–1,7 mm; 

daun gantilan lanset menyempit, panjang ± 1,5 mm, cepat luruh sebelum penyerbukan. 

Hipantium mengerucut sungsang sampai menggenta, panjang 1,5–2,2 mm, licin. Daun 

kelopak agak membundar, berukuran 0,4–0,9 x 0,6–1,1 mm, tipis, ujung tumpul, tepi rata. 

Perhiasan bunga dengan daun mahkota putih, membundar, kelenjar minyak ada. Benang sari 

7-13, dalam 1-3 kelompok berhadapan dengan setiap daun hipantium;  tangkai sari panjang 

0,5–0,8 mm. Putik bentuk galah, panjang pada waktu penyerbukan  ± 1,2 mm, kepala putik 

berbentuk bongkol melebar. Bakal buah 2 atau 3 ruang, rusuk dari bakal buah cekung , bakal 

biji 12–18 per ruang, tersusun dalam dua baris membujur pada plasenta. Buah berbentuk 

separuh bola sampai bentuk lonceng, berukuran 1,6–2,0 x 2,3–2,5 mm. Biji ± 5 mm 

panjangnya, berwarna coklat.  
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Persebaran: di Sumatra (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera  Selatan, P. 

Bangka dan P. Belitung serta Kep. Anambas), Kalimatan (Kalimantan Barat termasuk P. 

Karimata, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan), Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Selatan), Maluku (hanya di P. Taliabu) dan Irian Jaya termasuk di P. 

Trangan, P. Misool. Di Jawa ditanam di desa Gambir Manis, Kecamatan Pracimantoro, 

Kabupaten Wonogiri. 

 
5. Syzygium 

Tumbuhan berupa pohon atau perdu. Percabangan gundul. Daunnya bertangkai, 

jarang hampir menempel, berkelenjar minyak, urat daun intramarginal biasanya kelihatan. 

Perbungaan di ujung, di ketiak daun, di cabang atau di batang, biasanya malai, kadang-

kadang berbentuk payung atau tandan, kadang-kadang dengan beberapa bunga dan 

perbungaan terbatas, biasanya tidak mempunyai daun pelindung. Bunga dengan 4-5 merous; 

cuping kelopak biasanya ada, ukuran dan bentuknya bervariasi; daun mahkota lepas, kadang-

kadang berbentuk tudung (berkaliptra), bervariasi dalam bentuk dan ukuran; benang sarinya 

bervariasi. Buah buni, cuping kelopak biasanya ada, daging buah biasanya tebal dan 

berdaging, kadang-kadang seperti spon, menjangat atau rapuh. Biji biasanya tunggal, jarang 

2-5 per buah. Marga Syzygium paling banyak dijumpai, ada lima jenis. Untuk membedakan 

masing-masing jenis dibuatkan kunci berdasarkan morfologi daunnya. 

Kunci jenis 
1a. Daun kecil (panjang1-4 cm)..........................................................................................2 
  b. Daun besar (panjang lebih dari 4 cm)............................................................................3 
 
2a. Daun panjang 1-2.5 cm .................................................................................S. bankense 
  b. Daun panjang 2.6 – 4 cm ..........................................................................S. zeylanicum 
 
3a. Urat daun halus, tulang tepi sampai 2 mm..............................................S. cf. decipiens 
  b. Urat daun  kasar, tulang tepi lebih dari 2 mm .............................................................4 
 
4a. Daun membulat, panjang 2 kali lebarnya, ujung tumpul.....................S. palembanicum 
  b. Daun lanset, panjang 3 kali lebarnya, ujung lancip..................................S. malaccense 
 
Persebaran:  
S. bankense (Hassk.) Merr. & Perry: Borneo, Bangka, Belitung, Philippines 
S. zeylanicum (Linn.) DC.: China, India, Ceylon, Assam, Burma, Siam, Indo-China, Malay 
Peninsula, P. Belitung, Borneo & Jawa 
S. palembanicum Miq.: Burma, Sumatra, P. Belitung, Borneo, Malaya 
S. malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry: Indo-Malesia dan ditanam secara luas.   

 
 

6. Rhodomyrtus  

Hanya dijumpai satu jenis Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. Perdu atau pohon 

kecil tinggi mencapai 4 m. Ranting, daun muda dan perbungaan berbulu kempa rapat, 

berwarna putih atau kekuningan. Daun berbentuk jorong sampai lonjong jorong; berukuran 4.5 

-8.5 cm x 2.1–4.1 cm; ujung membulat, rompong aau lancip melebar; pangkal membulat atau 
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bentuk pasak; bertulang daun -3 tampak jelas; permukaan atas berkilap, agak memata jala, 

permukaan bawah berbulu kempa berwarna putih aau kekuningan dengan urat-urat daun 

menonjol; tangkai daun 3-9 mm panjangnya. Bunga soliter atau dalam payung menggarpu 

dengan tiga bunga, di ketiak daun yang lebih atas; gagang perbungaan mencapai 13 mm 

panjang; gantilan bunga 0.5-2.7 cm panjangnya; daun gagang mirip daun, berbentuk jorong, 

panjangnya 6-12 mm; daun gantilan berbentuk jorong atau bundar telur, panjangnya 2-3 mm, 

teap menempel. Kelopak menggenta, panjangnya 5-7 mm, berbulu menggimbal, berusuk      

5-10; cuping 5, tidak sama besar, dua cuping yang lebih dalam agak melampaui tiga cuping 

yang lebih luar, berbulu menggimbal pada kedua sisinya, kokoh. Daun mahkota lima, 

berbentuk bundar telur sungsang lebar, berukuran 5-18 mm x 9-13 mm, berwarna merah atau 

merah jambu. Tangkai putik 13–15 mm panjangnya. Bakal buah 3 (-4) ruang. Bakal biji banyak 

dalam dua deret. Buah buni agak lonjong, berukuran 10-15 mm x 8-10 mm, berwarna merah 

anggur sampai kehitaman, bermahkotakan cuping kelopak, berbulu menggimbal. Daging buah 

manis. Biji banyak. 

Persebaran: Asia Tenggara, India, Sri lanka dan China bagian Selatan. Di Indonesia tersebar 

di pulau Sumatra (termasuk pulau Bangka, Belitung, Enggano, Lingga, Riau), Jawa, Borneo, 

Maluku (Buru), dan Aru. 

 
7.  Rhodamnia  

Hanya dijumpai satu jenis Rhodamnia cinerea Jack.  Perawakannya berupa perdu atau 

pohon kecil yang tingginya sampai 20 m; pepagan abu-abu kehijauan atau coklat, licin. Daun 

muda dan perbungaan putih, berbulu menyerupai sutera rapat. Daun bersilang-hadapan. Daun 

bundar telur, bundar telur-lanset atau lonjong-jorong, kadang-kadang jorong; berukuran 7-18 x 

2.5-8 cm, ujung luncip 5-12 mm panjangnya, pangkal tumpul atau bentuk pasak; umumnya 

bertulang daun tiga yang muncul dari pangkal daun (‟trinerved‟); tangkai daun 3–10 mm 

panjangnya. Bunga empat lingkar (‟merous‟), di ketiak atau di bekas daun yang luruh, 2-9 

gugus atau dalam 1-2 garpu (masing-masing tiga bunga), tangkai perbungaan sampai 5 mm 

panjangnya, tangkai bunga 3-7 (-10) mm panjangnya. Kelopak menggenta sampai membulat, 

panjang 1–1.5 mm, berbulu menyerupai sutera; cuping tinggi 1–1.5 mm, tumpul atau lancip, 

bagian luar berbulu menyerupai sutera, kokoh. Petal (daun mahkota) lonjong, panjang 4-5 

mm, putih. Putik panjang 3-4 mm. Bakal buah dengan dua plasenta. Buah beri, bulat, diameter 

5-9 mm, berwarna merah atau ungu, dinding buah tipis dan rapuh bila kering. Biji 4–10 (-25), 

panjang 2 - 4 mm.   

Persebaran: Burma, Thailand Selatan, Malaya, Sumatra, P. Belitung, Jawa, Borneo, Sulawesi, 

P. Wawonii, P. Seram. 
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SIMPULAN 
 

Dari hasil inventarisasi dapat disimpulkan bahwa di hutan pantai pulau Belitung 

dijumpai sebanyak 12 jenis Myrtaceae yang tergolong dalam tujuh marga, 10 jenis (Baeckea 

frutescens, Rhodamnia cinerea, Rhodomyrtus tomentosus, Melaleuca cajuputi var. 

cumingiana, Tristaniopsis obovata, T. whitiana, Syzygium bankense, S. zeylanicum, S. 

palembanicum dan S. cf. decipiens) di antaranya tumbuh liar  dan dua jenis (S. malaccense 

var. alba dan Leptospermum amboinense) ditanam oleh penduduk yang tinggal di pinggir 

pantai.  
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian tumbuhan obat di desa Malasari, Kecamatan Nanggung, kabupaten 
Bogor, Jawa Barat. Daerah ini berada di dalam kawasan  Taman Nasional Gunung Halimun. Penelitian 
dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pembantu lapangan  dan penduduk local yang 
mengetahui kegunaan tumbuhan yang berpotensi obat. Dari hasil penelitian ini terdata 31 jenis 
tumbuhan obat, diantaranya sebagai obat kencing manis, paska melahirkan, penawar racun ular, sakit 
ginjal ,namun sebagian besar jenis tumbuhan untuk obat sakit pinggang dan obat batuk. Informasi 
selengkapnya akan di bahas pada makalah lengkap. 

  
Kata kunci: Desa Malasari, Kabupaten Bogor, tumbuhan obat. 
 

ABSTRACT 
 

Inventory of medicinal plants has been carried out in the village Malasari, District Nanggung, 
Bogor Regency, West Java. This area is in a Mountain Halimun National Park. Research conducted by 
interview with field guide and the local people who knows the potential medicinal uses of plants. The 
results recorded 31 species medicinal plant such as for diabetes, post-natal, antidote to snake venom 
and kidney, but the mayority of plant species for medicinal pain and cough medicine. More information 
will be discussed in the full paper. 

 
Keywords: Bogor Regency, Malasari village, medicinal plants. 

 

PENDAHULUAN 
 

Pengetahuan pengobatan tradisional sudah dikenal sejak dahulu kala dan biasanya 

diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.  Di Indonesia dapat dilihat dengan adanya 

relief-relief pada beberapa candi di Indonesia yang berupa tumbuhan obat seperti  Aegle 

marmelos dan Datura metel (Padua et. al. 1999). Hal ini menujukkan bahwa jenis-jenis 

tumbuhan tersebut saat itu sudah dimanfaatkan.  Tumbuhan obat di Asia Tenggara ada sekitar 

1274 jenis (Padua et. al. 1999; Valkenburg et. al. 2001 & Lemmens et. al. 2003). Heyne (1987) 

menyebutkan di Indonesia ada sekitar 1010 jenis tumbuhan berpotensi obat. Penelitian 

tumbuhan obat di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun pernah dilakukan oleh Harada, 

et al. (2002)  di kampung Citorek, Cicarucub, Cisungsang, Cicemet, Cisitu I dan Cisitu II yang 

semuanya ini termasuk dalam komunitas kasepuhan.  Disebutkan ada sekitar 400 jenis 

tumbuhan berpotensi diantaranya untuk bahan pangan, bahan bangunan, alat pertanian, obat-

obatan dan sebagainya. Untuk obat sendiri disebutkan ada sekitar 110 jenis tumbuhan. 

Namun demikian kawasan yang diteliti tersebut belum mencakup desa  Malasari. Desa ini 

mencakup 11 kampung, yaitu kampung Ciptalahap, Nirmala, Neglasari, Malani, Pasir Banteng, 

Legok Jeruk, Cikanyawar, Garung, Purut dan Legok Batu. Untuk menuju daerah ini dari Bogor 
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melewati Parung Kuda  menuju ke BKSDA Taman Nasional Halimun Salak di Kabandungan 

untuk mendapatkan ijin masuk kawasan untuk kemudian perjalanan dilanjutkan melewati  

Cikaniki, perkebunan teh Nirmala dan menuju Kampung Ciptalahap sebagai tempat tinggal 

selama di lapangan. Mengingat terbatasnya waktu penelitian maka penelitian hanya dilakukan 

di dua kampung yaitu Kampung Ciptalahap dan Pasir Genteng. Rumah-rumah di kampung 

Ciptalahap sudah biasa digunakan untuk penginapan bagi orang-orang yang mengikuti 

ecoutourism ke Taman Nasional Gunung Halimun, hal ini tentunya juga akan mempengaruhi 

ekosistem kawasan hutan tersebut. Dilain pihak generasi muda saat ini umumnya kurang 

tertarik dengan pengetahuan tradisional ini baik mereka yang berada di pedesaasn maupun 

yang hidup di kota besar. Oleh karena itu pengetahuan masyarakat lokal ini perlu 

didokumentasikan.  

 
METODE  PENELITIAN 

 
Penelitian dilakukan di hutan di sekitar kampung Ciptalahap dan Pasir Banteng, Desa 

Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, di dalam kawasan hutan Taman Nasional 

Gunung Halimun.  Metode penelitian dengan cara survey eksploratif yaitu menginventarisasi  

tumbuhan dengan wawancara langsung dengan pembantu lapangan yang adalah masyarakat 

lokal. Wawancara dilakukan sambil menjelajah hutan di kawasan tersebut. Setiap tumbuhan 

yang berpotensi obat dicatat nama daerah, kegunaan serta bagian tumbuhan yang digunakan.  

Jenis tumbuhan yang belum diketahui nama ilmiahnya di ambil contohnya, di buat herbarium,  

untuk diidentifikasi di Herbarium Bogoriense, Bidang Botani, Puslit Biologi–LIPI, Cibinong, 

Bogor. Adapun cara pembuatan herbarium yaitu contoh tumbuhan diletakkan diantara lipatan 

koran ditata supaya tidak melipat, kemudian dimasukan di plastik yang tahan terhadap alkohol 

dan di basahi dengan alkohol 70% supaya tidak rontok. Setelah sampai di Herbarium 

Bogoriense, kertas Koran diganti dengan yang kering kemudian di-press dengan 

menggunakan alumunium bergelombang dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 600C. 

 
  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dari penelitian ini tercatat ada 31 jenis tumbuhan, yang terdiri dari 19 suku, 29 marga 

dan satu tumbuhan belum diketahui nama ilmiahnya. Bagian tumbuhan yang paling banyak 

digunakan untuk obat adalah daunnya untuk mengobati 15 jenis penyakit, batang untuk 

mengobati delapan jenis penyakit dan buah untuk mengobati empat jenis penyakit. Ada dua 

jenis penyakit yang menggunakan seluruh bagian tumbuhan tersebut, sedangkan akar, umbi, 

tangkai daun  dan campuran daun dengan batang masing-masing digunakan untuk mengobati 

satu macam penyakit. Adapun cara pengobatannya dapat sebagai obat luar ataupun sebagai 

obat dalam dengan cara diminum. Sebagai obat luar paling banyak untuk obat luka dan obat 
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tetes mata, sedangkan sebagai obat dalam paling banyak digunakan untuk obat sakit 

pinggang, obat batuk dan obat panas dalam (Tabel 1). 

Tabel 1.  Daftar jenis tumbuhan obat yang ditemukan di Desa Malasari 

No. Nama ilmiah Nama Suku 
Nama 
lokal 

Bagian 
yang 

digunakan 

Kegunaan dan cara 
penggunaanya 

1.  Achasma 
coccineum (Blume) 
Valeton 

Zingiberaceae Tepus Batang Obat batuk: buah langsung 
di makan 

2. Ageratum 
conyzoides L. 

Asteraceae Babadotan Daun Obat luka & mimisan: daun 
diremas ditempel pada 
luka atau di lubang hidung 

3. Argostemma 
borragineum Bl. 

Rubiaceae Reudeu Daun Obat kencing manis: daun 
di makan mentah atau 
untuk lalab 

4. Begonia 
multangula Blume 

Begoniaceae Hariang 
bulu 

Batang obat panas dalam: batang 
dikupas, bagian dalamnya 
di makan 

5. Begonia muricata 
Blume 

Begoniaceae Hariang Batang dan 
tangkai 
daun yang 
besar 

Obat panas dalam: batang 
dikupas, bagian dalamnya 
di makan 

6. Carex filicina Nees Poaceae Rumput 
ilat 

Batang Obat batuk: batang muda 
langsung dimakan 

7. Centella asiatica 
(L.) Urb. 

Umbelliferae Antanan Daun Obat paska melahirkan 

8. Clidemia hirta (L.) 
D. Don 

Melastomatac
eae 

Harendong 
bulu 

Daun Obat sakit perut dan obat 
luka: daun dikunyah, 
airnya ditelan, daun 
dikunyah ditempelkan ke 
bagian yang luka 

 
9. Costus speciosus 

(Koen.) J.E. Smith 
Zingiberaceae Pacing Batang Obat tetes mata dan 

penawar racun ular: air 
dari batangnya diteteskan 
ke mata, batang 
ditempelkan ke bagian 
yang digigit ular 

10. Donax canaeformis 
(G. Forst.) K. 
Schum. 

Marantaceae Patat Buah Obat batuk: buah muda 
dimakan segar 

11. Emilia sonchifolia 
(L.) D.C. ex Wight 

Asteraceae Jongek Daun Obat maag: daun 
dimakan mentah untuk 
lalab 

12. Eupatorium 
odoratum L. 

Asteraceae Ki rinyuh Daun Obat gatal: daun direbus 
untuk mandi 

13. Ficus deltoidea 
Jack 

Moraceae Ki 
centong 

Daun Obat sakit pinggang, obat 
kuat: daun direbus  
dengan  batang ki 
cantung diminum airnya 

14. Goniothalamus 
macrophyllus (Bl.) 
Hook. f. & Thoms. 

Annonaceae Ki canting Batang Obat sakit pinggang: 
batang dikeringkan, 
direbus, airnya diminum 

15. Languas scabra 
(Bl.) Burk.  

Zingiberaceae Ela Buah Obat batuk: buah 
langsung dimakan 

16. Lophatherum Poaceae Tangkur Umbi Obat sakit pinggang: umbi 
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gracile Brengn. Gunung di bersihkan di jemur, 
direbus bersama-sama 
dengan batang ki cantung 
dan daun ki centong 

17. Macodes petola 
Lindl. 

Orchidaceae Ki aksara Daun Obat tetes mata: daun 
direndam di air matang 
dan airnya untuk tetes 
mata 

18. Melastoma 
malabathricum L. 

Melastomata-
ceae 

Harendong 
badak 

Daun Obat sakit perut: daun 
dimakan langsung atau 
direbus 

19. Mikania cordata 
(Burm.f.) B.L. 
Robinson 

Asteraceae Capit 
tuheur 

Seluruh 
bagian 
tanaman 

Obat luka, obat aids: daun 
di remas ditempelkan 
dibagian yang luka, 
seluruh bagian direbus 
diminum airnya untuk 
obat aids 

20. Mussaenda 
frondosa L. 

Rubiaceae  Kingkilaban Buah Obat bisul: buah dimakan 
segar 

21. Pandanus furcatus 
Roxb. 

Pandanaceae Cangkuang Daun muda Obat batuk  

22. Piper caninum 
Blume 

Piperaceae Sirih 
Tangkal 

Daun Obat tetes mata: daun 
diremas ditambah air 
matang di tetes ke  mata 

23. Plantago mayor L. Plantaginaceae Ki urat Daun Obat panas dalam, obat 
luka: daun dimakan 
mentah atau ditempelkan 
ke bagian yang luka 

24. Polygala paniculata 
L. 

Polygalaceae Akar 
wangi 

Akar Obat kaki bengkak dan 
obat luka  

25. Psychotria sp. Rubiaceae Katuk 
tungkul 

Buah Obat sakit pinggang: buah 
dimakan langsung 

26. Selaginella plana 
Hiern 

Selaginelaceae Rande Daun Obat paska melahirkan 

27. Sericocalyx crispus 
(L.) Bremek. 

Acanthaceae Bubukuan Batang Obat sakit ginjal: batang 
dikeringkan, direbus, 
airnya diminum 

28. Solanum sp. Solanaceae Leunca 
hutan 

Daun  Obat sakit pinggang: daun 
muda dimakan 

29. Turpinia Montana 
(Bl.) Kurz. 

Staphyleaceae Karas 
tulang 

Seluruh 
bagian 
tumbuhan 

Obat sakit pinggang: 
tumbuhan dikeringkan, 
direbus, airnya diminum 

30. Urophyllum 
arboretum (Reinw. 
Ex Blume) Korth. 

Rubiaceae Ki 
cengkeh 

Daun Obat sariawan: daun 
dimakan sebagai lalab 

31.  Gesneriaceae Buntiris Daun dan 
batang 

Obat panas dalam: daun 
dan batang direbus, 
diminum airnya 

 
Dibandingkan dengan hasil penelitian Harada et al. (2002) yang menyebutkan ada 110 

jenis tumbuhan obat di Taman Nasional Gunung Halimun, ternyata hanya 13 jenis yang sama 

dengan hasil penelitian di desa Malasari. Jenis-jenis tersebut adalah: Ageratum conyzoides, 

Centella asiatica, Clidemia hirta, Costus speciosus, Goniothalamus macrophyllus, 

Lophatherum gracile, Melastoma malabatrica, Musaenda frondosa, Pandanus furcatus, 

Plantago mayor, Polygala paniculata, Selaginella plana dan Turpinia montana. Dari jenis-jenis 
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tersebut delapan jenis di antaranya sama potensinya, sedangkan lima jenis lainnya berbeda 

potensinya. Harada et al. (2002) menyebutkan kulit batang G. macrophyllus sebagai tonik, 

umbi L. gracile sebagai obat kuat, M. frondosa yang digunakan sebagai obat adalah daunnya 

untuk tetes mata dan paska melahirkan, seluruh bagian tanaman P. paniculata untuk obat 

sakit perut dan seluruh tumbuhan T. montana sebagai tonik.  

Dilain pihak ada lima jenis tumbuhan yang  oleh Harada et al. (2002) disebutkan 

sebagai obat tetapi di Desa Malasari tidak diketahui kegunaannya sebagai obat. Jenis-jenis 

tersebut adalah:  Diplazium esculentum dan Ilex trifolia  daun mudanya dimakan sebagai 

sayur, Rubus rosaefolius buahnya dimakan, Impatiens platypetala daunnya untuk pemerah 

kuku dan  Syzygium lineatum kayunya untuk bahan bangunan. Adanya perbedaan ini mungkin 

karena tempat penelitiannya yang berbeda walaupun masih di kawasan yang sama. Demikian 

juga di dalam buku Medicinal Herb Index In Indonesia (Anonim 1995)  hanya 19 jenis 

tumbuhan dari Desa Malasari yang tercatat, padahal buku tersebut memuat 2518 jenis 

tumbuhan obat yang ada di Indonesia. Jenis-jenis tersebut adalah: A. conyzoides, 

Argostemma borragineum, C. asiatica, C. speciosus, Donax canaeformis, Ficus deltoideus, G. 

macrophyllus, L. gracile, M. malabatrica, Mikania cordata, M. frondosa, P. furcatus, Piper bitle, 

P. mayor, P. paniculata, S. plana, Senecio sonhifolius, Strobilanthes crispus dan Urophyllum 

arboretum. Bahkan di dalam Wijayakusuma, et al. (1992–1996) hanya delapan jenis yaitu: A. 

conyzoides, C. asiatica, C. speciosus, L. gracile, P. bitle, P. mayor, S. sonchifolia dan S. 

crispus. Sedangkan dalam Samsuhidayat & Hutapea (1991–1999)  tercatat sembilan jenis, 

yaitu: Achasma coccinea, A. conyzoides, C. asiatica, D. cannaeformis, F. deltodea, P. 

furcatus, P. mayor, S. sonchifolia dan S. crispus. Jenis A. conyzoides, C. asiatca dan P. mayor 

tercatat dalam semua pustaka, hal ini menujukkan bahwa jenis-jenis tersebut sudah umum 

digunakan sebagai obat. Sementara itu tumbuhan tabak barito yang sudah umum dikenal 

sebagai obat kuat, di lokasi penelitian selain sebagai obat kuat juga untuk sakit pinggang. 

Penamaan jenis ki centong (F. deltoideus) ini rupanya mengacu pada bentuk daunnya yang 

seperti centong. Menurut pembantu lapangan penggunaanya sebagai obat kuat laki-laki dan 

perempuan berbeda. Apabila pada permukaan bawah daun di bagian pangkalnya ada tanda 

hitam berbentuk segitiga jumlahnya satu berarti untuk obat kuat wanita tetapi apabila tanda 

hitam tersebut jumlahnya dua berarti untuk obat kuat laki-laki. Capit tuheur (Mikania cordata) 

yang umumnya sebagai obat luka dan pakan ternak ternyata di Ciptalahab untuk obat aids. 

Sedangkan hariang (Begonia multangula dan B. muricata), rumput ilat (Carex filicina) dan ki 

aksara (Macodes petola) belum pernah dilaporkan sebelumnya sebagai obat. Hariang dan ki 

akasara umumnya dikenal sebagai tanaman hias. Di dalam tabel ada tiga jenis tumbuhan 

yang tidak disebutkan cara menggunakannya, dua jenis di antaranya sama potensinya dengan 

Harada et al. (2002) yaitu Pandanus furcatus dan Selaginella plana. Menurutnya jenis pertama 

sebagai obat batuk dengan cara daunnya yang muda direbus kemudian direndam semalam 
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dan dimakan, sedangkan untuk jenis ke dua daun dicampur dengan 39 jenis tumbuhan lain 

direbus dan airnya diminum sebagai tonik paska melahirkan. Ada satu jenis tumbuhan yang 

belum diketahui nama ilmiahnya yaitu buntiris, umumnya nama local buntiris adalah untuk 

tumbuhan Kalanchoe hospital L. tetapi yang kami temukan bukan jenis tumbuhan tersebut. 

Buntiris yang kami temukan merupakan tumbuhan herba dengan batang pipih segiempat, tepi 

daun bergerigi, bunga dalam untaian berwarna putih.  

 
SIMPULAN 

 
Di Desa Malasari khususnya dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun 

disekitar kampung Ciptalahab dan Pasir Genteng telah didata 31 jenis tumbuhan berpotensi 

obat dan 14 jenis di antaranya sudah tercatat dalam buku Tumbuhan Obat Taman Nasional 

Gunung Halimun, Jawa Barat, Indonesia. Jadi ada 17 jenis yang merupakan rekaman baru 

untuk tumbuhan obat dari Taman Nasional Gunung Halimun. Di samping itu ada empat jenis 

tumbuhan yang sebelumnya belum pernah dilaporkan sebagai obat. Dilain pihak ada empat 

jenis tumbuhan yang sudah umum digunakan sebagai obat. Dibandingkan dengan pustaka-

pustaka tentang tumbuhan obat yang ada di Indonesia, ada beberapa jenis yang berbeda 

pada bagian yang digunakan  maupun potensinya sebagai obat. Dengan adanya perbedaan 

berarti menambah keanekaragaman potensi suatu jenis tumbuhan. 
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PERANAN  RUMPUT LAUT SEBAGAI BIOFILTER TERHADAP 
PENINGKATAN  KUALITAS PERAIRAN  DENGAN SKALA LABORATORIUM 

 

Sri Mulatsih, Ninik Umi Hartanti1 dan  Narto 
Fakultas Perikanan UPS Tegal, Jawa Tengah 

1e-mail: ni2kxp@yahoo.co.id 
 

ABSTRAK 

Rumput laut (Glacilaria sp) mempunyai peran pada potensi produktivitas  perairan yaitu: (1) 
dapat menghambat pertumbuhan mikroalga, mempercepat penurunan red tide, meningkatkan 
konsentrasi oksigen (DO) dan memperbaiki kualitas air. (2) Sebagai biofilter dapat mengabsorbsi unsur 
N dan P dalam jumlah besar dalam air laut, sehingga sangat bermanfaat untuk menurunkan nutrien N 
dan P. Penelitian skala laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap terdiri dari 5 perlakuan 
dengan 3 kali ulangan, menggunakan sampel Glaciraria verukosa  dengan padat penebaran 0,06 kg/m

2 

(A)
 
, 0,12 kg/m

2
 (B), 0,18 kg/m

2 
(C), 0,24 kg/m

2 
(D) dan 0,30 kg/m

2 
(E). Hasil penelitian menghasilkan 

data pertumbuhan bobot biomassa mutlak yang terbaik pada perlakuan C dengan padat tebar 0,18 
kg/m

2
, laju pertumbuhan harian (%) yang terbaik pada perlakuan E dengan padat tebar 0,30 kg/m

2
, 

serta pertumbuhan relatif  terbaik pada perlakuan A dengan padat tebar 0,06 kg/m
2
. Pada akhir 

penelitian menunjukkan  daya serap rumput laut pada bagian ujung  dihasilkan  kandungan nitrogen 
yaitu 2,25 % dan fosfor (P) 0,14 %  mengalami peningkatan dibandingkan awal penelitian, sedangkan 
kandungan unsur C organik adalah 29,93 % yang terserap dalam ujung rumput laut mengalami 
penurunan. 
 
Kata kunci: biofilter, Gracilaria sp, kualitas air. 

 

ABSTRACT 

Seagrass has role at water territory productivity potency that is (1) earn pursue growth 
mikroalgae quickens degradation red tide, increased consentrasion of oxygen (DO) and improved water 
quality  (2) As biofilter absorb N and P element.  The reseach was analysed with completely randomized 
design in 5 treatment and 3 replicates applied Gracilaria verucosa differ in dispersion 0,06 kg/m

2 
(A), 

0,12 kg/m
2
(B), 0,18 kg/m

2
(C)

 
, 0,24  kg/m

2
(D) and 0,30 kg/m

2 
(E)

  
 Result of reseach obtained the best 

growth in C.  Growth rate daily (%) in E, Relatife growth in A treatment. Result of the research showed 
that absorpsion seagrass at tip was yielded nitrogen content that is 2,25 % and phosphorus 0,14 % 
experiences improvement compared to begining of research while element of organic is 29,93 %  which 
is absorbent in tip of seagrass that experiences degradations.  
 
Keywords : biofilter, Gracilaria sp, water quality. 

 

PENDAHULUAN 

Penurunan kelayakan kualitas perairan sebagai dampak dari buangan limbah 

operasional budidaya dapat mempengaruhi kehidupan udang yang dibudidayakan, bahkan 

dapat mengakibatkan kegagalan panen serta menurunnya fungsi produktivitas lahan 

budidaya. Rumput laut secara efektif dapat menurunkan nutrien limbah budidaya ikan 

sekaligus dapat meningkatkan pendapatan secara ekonomi dari sistem budidaya, khususnya 

pemanfaatan spesies yang secara ekonomis penting. Secara khusus Matos et al. (2006) 

menyimpulkan bahwa sistem budidaya terpadu antara  ikan dan rumput laut dapat 

memperbaiki kelayakan lahan untuk budidaya pantai, karena dapat menurunkan resiko 

kerusakan kualitas air dan nutrien yang lepas ke lingkungan.  
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Penggunaan rumput laut sebagai biofilter merupakan metoda yang paling efektif untuk 

merubah nutrien pada budidaya pantai (mariculture), selain itu juga dapat meningkatkan nilai 

pH dan kandungan oksigen terlarut (Neori et al. 2000). Hasil penelitian Neori et al. (2006) pada 

budidaya yang menggunakan rumput laut sebagai biofilter menunjukkan bahwa konsentrasi 

NH4-N pada kolam kontrol berfluktuasi sangat lebar dan mencapai 407µM (5,7 mg NH4-N/l). 

Sementara pada kolam ikan yang dihubungkan dengan kolam biofilter (seaweed), konsentrasi 

NH4-N lebih rendah lagi yaitu 125 µM (1,8 mg N/l) dan pada kolam biofilter itu sendiri 

konsentrasi NH4-N hanya 55 µM (0,8 N/l). Shimoda et al. (2006) yang mengevaluasi 

penggunaan mangrove, oyster dan seaweed sebagai biofilter dalam budidaya udang, 

menunjukkan bahwa amonia selalu rendah pada  kolam seaweed dibandingkan pada kolam 

oyster, hal ini diduga karena seaweed dapat memanfaatkan amonia.  

Pengembangan  budidaya tambak, seharusnya lebih  memperhatikan dampak limbah 

budidaya yang diketahui sebagai penyebab merosotnya mutu  lingkungan perairan. Untuk 

mencegah dan memulihkan dampak limbah organik di tambak udang, Garno (2004) 

menyarankan agar dilakukan pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi 

pemanenan nutrien dan organik dari dalam badan air tambak tandon dan tambak budidaya 

secara lebih mendalam khususnya tentang peran Gracilaria sp. Alasannya karena Gracilaria 

sp. dapat tumbuh dengan baik di perairan payau, eutrofik dengan temperatur tinggi, dan 

daerah sedimentasi (Joneset et al. 2003 diacu dalam Garno 2004). Selain itu juga dapat 

memulihkan kualitas lingkungan substrat dasar tambak. Keberhasilan kajian ini dalam jangka 

pendek diharapkan dapat menggairahkan petani dalam pemanfaatan tambaknya yang kini 

terlantar tak berproduksi, sedangkan jangka panjang diharapkan dapat memulihkan 

lingkungan tambak. Chung dan Kang (2004) menyatakan bahwa rumput laut (macroalga) 

memegang peranan yang sangat penting dalam industri marikultur yang berkelanjutan di Cina, 

yaitu: (1) dapat menghambat pertumbuhan mikroalga, mempercepat penurunan red tide, 

meningkatkan konsentrasi oksigen (DO) dan memperbaiki kualitas air. (2) dapat mengabsorbsi 

unsur N dan P dalam jumlah besar dalam air laut. (3) Biofilter rumput laut sangat bermanfaat 

untuk menurunkan nutrien N dan P. Hasil yang sama diperoleh pada penelitian Neori et al. 

(2006), bahwa rumput laut dapat berperan sebagai biofilter dan dapat menurunkan serta  

menstabilkan pengaruh lingkungan budidaya. 

Berbagai faktor lingkungan perairan baik fisik maupun kimia, sangat berperan dalam 

menentukan kehidupan Gracilaria sp. Faktor-faktor pembatas tersebut sangat penting untuk 

diketahui, terutama berkaitan dengan kelangsungan untuk kegiatan budidaya algae laut jenis 

ini. Beberapa faktor lingkungan yang berperan penting terhadap kegiatan budidaya Gracilaria 

sp., yaitu tersedianya sediaan lokal, arus air yang tidak terlalu keras, substrat, kedalaman, 

kecerahan air, suhu air dan salinitas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diteliti faktor apa 

saja yang mempengaruhi laju pertumbuhan rumput laut Glacilaria sp. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Balai Perbenihan Budidaya Ikan Air Payau 

dan Laut (BPBIAPL) Maribaya, Jl. Beringin Km. 10 Desa Maribaya Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal. Pelaksanaan penelitian  pada bulan Januari-Februari 2012. 

Materi uji yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut (Gracilaria 

verocosa), diambil dari jenis bibit yang sama dari Desa Randusanga Wetan Kecamatan 

Brebes  Kabupaten Brebes. Wadah dan media uji yang digunakan adalah bak akuarium 

bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 0,47 m, lebar 0,30 m dan tinggi 0,32 m 

sebanyak 18 buah. Permukaan dasar akuarium berisi subtrat pasir berlumpur dengan 

ketebalan 0,03 m,  sesuai dengan kondisi dasar tambak sebagai habitat rumput laut.  Air 

sebagai media uji yang digunakan dalam bak akuarium  berasal dari sumber tambak bero 

yang bersalinitas 300/00,  volume  45 liter/bak   dengan pasokan oksigen menggunakan 

aerator. 

 Data primer yang diambil meliputi: (1) data penyerapan unsur N dan P oleh rumput 

laut, (2) data laju biodegradasi limbah tambak, (3) data pertumbuhan rumput laut.  Data 

sekunder diperoleh melalui kajian-kajian terhadap laporan-laporan hasil penelitian, publikasi 

ilmiah (jurnal dan buku) serta publikasi yang lain. Data hasil analisis rumput laut (Gracilaria 

verocosa) sebelum penelitian yang dikeluarkan oleh LPBBTPPI Semarang adalah: kandungan 

Nitrogen (1,72%), Fospor (0,10%), dan C organik (30,32%).  

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola searah, terdiri dari lima 

perlakuan dengan tiga kali ulangan. Perlakuannya adalah kepadatan tanam Gracilaria 

verocosa yang berbeda  yaitu 0,06 kg/m2; 0,12 kg/m2; 0,18 kg/m2; 0,24 kg/m2; 0,30 kg/m2; dan 

perlakuan kontrol (kolam budidaya tanpa Gracilaria verocosa). Pengaturan tata letak bak 

penelitian dilakukan secara acak agar galat sistematik dapat dihilangkan. Dalam penelitian ini 

parameter yang diukur adalah: nitrat, nitrit, fosfat, oksigen terlarut, amonia, pH, salinitas, 

temperatur; serta laju pertumbuhan bobot biomass individu mutlak. Sebelum dilakukan 

pengujian Analisis Ragam terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dengan uji Lilliefors, 

pengujian homogenitas dengan uji Bartlett serta uji aditifitas dengan menggunakan uji Tukey 

(Sudjana  1994). 

Laju pertumbuhan Gracilaria sp ditentukan dengan menggunakan formula Troell et al. 

(1997) yang diacu Matos et al. (2006) yaitu: 

GR = (100 In (Nt/No))/ t  

Keterangan:   
   GR   =  Laju pertumbuhan spesifik 

No   =   bobot basah awal 
  Nt  =  bobot basah pada waktu t 

t   =   lama waktu pemeliharaan. 
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Sedangkan untuk produksi biomass Gracilaria verocosa dihitung dengan menggunakan 

persamaan DeBoer dan Ryther (1977) yang diacu Matos et al. (2006), yaitu:            

Y = ((Nt/No) / (DW/FW)) / A 

Keterangan: 
 Y     =   produksi biomas      DW  =   bobot kering 
FW   =   bobot basah (segar)         A     =   Luas media percobaan  

               No     =    bobot basah awal       Nt  =   bobot basah akhir 
 

Sebelum dilakukan pengujian Analisis Ragam terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

data dengan uji Lilliefors, pengujian homogenitas dengan uji Bartlett serta uji additifitas dengan 

menggunakan uji Tukey (Sudjana 1994). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan Bobot Biomassa Mutlak  

Data pengamatan pertumbuhan bobot biomassa mutlak rumput laut disajikan  pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Data pengamatan pertumbuhan bobot biomassa mutlak rumput laut (Gracilaria 
verocosa) dengan padat tebar yang berbeda 

Perlakuan rata-rata 
Selisih dengan 

C A B D 

C 117.22         

A 83.01 34.21
* 

      

B 78.91 38.31
* 

4.10     

D 72.82 44.40
** 

10.19 6.09   

E 46.39 70.83
** 

36.62
* 

32.52* 26.43 

Keterangan: Angka dengan tanda bintang menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) pada Uji Duncan.  

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa perlakuan C berbeda sangat nyata terhadap 

perlakuan D dan Perlakuan E, perlakuan C berbeda nyata terhadap perlakuan A, B dan D, 

sehingga perlakuan C lebih baik dari perlakuan A,B,D dan E. 

 
Laju Pertumbuhan Harian (%) 

Data pengamatan pertumbuhan harian  rumput laut tersaji pada Tabel 2.  Hasilnya 

menunjukkan bahwa perlakuan E berbeda sangat nyata terhadap perlakuan B dan Perlakuan 

A, perlakuan D berbeda sangat nyata terhadap perlakuan B dan perlakuan A, perlakuan C 

berbeda sangat nyata terhadap perlakuan B dan perlakuan A, sedangkan perlakuan E 
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berbeda nyata terhadap perlakuan C, sehingga perlakuan E lebih baik dari perlakuan A,B dan 

C namun relatif sama dengan perlakuan D. 

 
Tabel 2.  Data pengamatan pertumbuhan harian (%) rumput laut (Gracilaria verocosa) dengan 

padat tebar yang berbeda 

Perlakuan rata-rata 
Selisih dengan 

E D C B 

E 12.96         

D 12.73 0.23       

C 12.62 0.34
* 

0.11     

B 11.71 1.25
** 

1.02
** 

0.91
** 

  

A 10.96 1.99
** 

1.77
** 

1.66
** 

0.74
* 

Keterangan: Angka dengan tanda bintang menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) pada Uji Duncan  

 
Pertumbuhan Relatif (Gram) 

Data pengamatan pertumbuhan relatif  rumput laut tersaji pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data pengamatan pertumbuhan relatif (Gram) rumput laut (Gracilaria verocosa) 
dengan padat tebar yang berbeda 

 

Perlakuan rata-rata 
Selisih dengan 

A B C D 

A 1.38         

B 0.66 0.72
** 

      

C 0.65 0.73
** 

0.01     

D 0.30 1.08
** 

0.36
** 

0.35
** 

  

E 0.15 1.23
** 

0.51
** 

0.50
** 

0.15 

Keterangan: Angka dengan tanda bintang menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) pada Uji Duncan  

 

Berdasarkan Tabel 3, perlakuan A berbeda sangat nyata terhadap perlakuan B,C,D 

dan E, perlakuan B berbeda sangat nyata terhadap perlakuan D dan perlakuan E, perlakuan C 

berbeda sangat nyata terhadap perlakuan D dan perlakuan E, sehingga perlakuan A lebih baik 

dari perlakuan B,C,D dan E namun relative sama dengan perlakuan B dan perlakuan D. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa padat tebar rumput laut 

menghasilkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pertumbuhan relative dan 

pertumbuhan harian rumput laut, dan menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) terhadap 

pertumbuhan bobot biomassa mutlak rumput laut. Anwar et al. (1998) menyatakan bahwa 

pertumbuhan diartikan sebagai proses peningkatan ukuran, baik panjang maupun berat yang 

dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan juga dilihat dengan bertambahnya 

bibit. Menurut Kadi et al. (1989), kecepatan pertumbuhan tergantung pada jenis rumput laut 

dan mutu lingkungan penanaman. Algae yang bersel banyak mempunyai kemampuan 
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berkembang meneruskan pertumbuhannya seperti Gracilaria sp. Menurut Afrianto dan 

Liviawati (1993) kecepatan pertumbuhan Gracilaria sp pada bagian ujung sel meristem lebih 

tinggi dibandingkan dengan bagian pangkal, karena pada bagian ujung sel percabangannya 

banyak, kecil-kecil dan masih muda, sedangkan pada bagian pangkal terdiri dari sel-sel yang 

sudah tua dengan percabangannya yang lebih besar tapi jumlahnya sedikit. Kartono et al. 

(2008) mengatakan bahwa rumput laut pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor internal  dan 

eksternal. Faktor eksternal antara lain suhu, cahaya dan gerakan air sedangkan faktor internal 

adalah sebagai regulator proses pertumbuhan 

Hasil pengukuran parameter fisika kimia air selama penelitian memperlihatkan angka 

pada kisaran yang layak untuk meningkatkan kualitas perairan, sehingga berpengaruh pada 

pertumbuhan rumput laut, karena kebutuhan untuk pertumbuhanya terpenuhi dengan kondisi 

perairan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Boyd (1999) bahwa perairan ideal adalah 

perairan yang dapat mendukung kehidupan organisme dalam menyesuaikan daur hidupnya. 

Menurut Akbar dan Sudaryanto (2001) kandungan oksigen terlarut untuk menunjang 

budidaya adalah 5-8 mg/l. Suhu perairan di Indonesia umumnya mendukung bagi 

pengembangan budidaya perairan. Konsentrasi oksigen terlarut yang aman bagi kehidupan 

diperairan sebaiknya harus diatas titik kritis dan tidak terdapat bahan lain yang bersifat racun, 

konsentrasi oksigen minimum sebesar 2 mg/l cukup memadai untuk menunjang secara normal 

komunitas akuatik di periaran. pH air berfluktuasi mengikuti kadar CO2 terlarut dan memiliki 

pola hubungan terbalik, semakin tinggi kandungan CO2 perairan, maka pH akan menurun dan 

demikian pula sebaliknya. Fluktuasi ini akan berkurang apabila air mengandung garam CaCO3. 

 

Gambar 2.  Kandungan unsur Nitrogen, Phosfor dan C Organik yang terserap pada rumput laut. 

 

Suhu merupakan faktor fisik yang sangat penting di air, karena bersama-sama dengan 

zat/unsur yang terkandung di dalamnya akan menentukan massa jenis air, dan bersama-sama 
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dengan tekanan dapat digunakan untuk menentukan densitas air. Menurut Komarawidjaja 

(2005) Suhu lingkungan berperan penting dalam proses fotosintesis, dimana semakin tinggi 

intensitas sinar matahari dan semakin optimum kondisi temperatur, maka akan semakin nyata 

hasil fotosintesisnya. Selanjutnya, densitas air dapat digunakan untuk menentukan kejenuhan 

air. Suhu air sangat bergantung pada tempat dimana air tersebut berada (Gang et al. 1998).  

Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan bobot biomassa mutlak rumput laut selama 

penelitian yang diukur sebelum dan sesudah penelitian disajikan pada Gambar 2. 

Dari hasil uji laboratorium BBTPPI Semarang, diketahui bahwa kandungan unsur N, 

dan P yang terserap pada rumput laut  setelah penelitian mengalami peningkatan, sedangkan 

kandungan unsur C organik mengalami penurunan (Tabel 4). 

 
Tabel 4.  Hasil uji kandungan unsur N, P dan C organik pada rumput laut sebelum dan setelah 

penelitian (Laboratorium BBTPPI Semarang) 
 

 N (%) P (%) C Organik (%) 

Sebelum penelitian 1,72 0,10 30,32 
Setelah penelitian 2,25 0,14 29,93 

 

Kandungan unsur nitrogen (N) setelah penelitian mengalami peningkatan karena pada 

kondisi tersebut pada umumnya nitrogen diabsorbsi oleh fitoplankton dalam bentuk nitrat 

(NO3–N) dan amonia (NH3–N). Senyawa-senyawa nitrogen ini sangat dipengaruhi oleh 

kandungan oksigen dalam air, pada saat kandungan oksigen rendah nitrogen berubah menjadi 

amoniak (NH3) dan saat kandungan oksigen tinggi nitrogen berubah menjadi nitrat (NO3-). 

maka senyawa-senyawa tersebut dimanfaatkan oleh rumput laut. Nitrit (NO2) biasanya 

ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit di perairan alami, kadarnya lebih kecil daripada 

nitrat karena nitrit bersifat tidak stabil jika terdapat oksigen. Nitrit merupakan bentuk peralihan 

antara ammonia dan nitrat serta antara nitrat dan gas nitrogen yang biasa dikenal dengan 

proses nitrifikasi dan denitrifikasi (Effendi 2003). 

Waksman et al. (1938) dalam Riley dan Chester (1971) telah menemukan bahwa 

setengah dari nitrogen yang ada dalam zooplankton mati, diubah menjadi amonia dalam waktu 

dua minggu dan fospat dilepaskan dengan cepat. Skopintsev (1949) dalam Riley dan Chester 

(1971) menyatakan  bahwa 70 % karbon organik tidak terlarut di dalam kultur alga mati akan 

dioksidasi menjadi karbondioksida (CO2) dan setelah enam bulan ditemukan sekitar 5% yang 

diubah kedalam bahan organik terlarut. 

Kandungan fosfor (P) dari hasil penelitian telah mengalami peningkatan hal ini 

disebabkan karena Fosfor dalam senyawa anorganik adalah ortofosfat (PO4), metafostat dan 

polifosfat,  sedangkan fosfat organik berada dalam tubuh organisme atau senyawa organik. 

Sehingga senyawa fosfat mernpunyai siklus terputus karena sifatnya yang reaktif yaitu mudah 

terikat sedimen tetapi sulit untuk melarut kembali ke perairan. Ketepatan konsentrasi ortofosfat 
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dalam air akan menstabilkan pertumbuhan fitopankton (Gang et al. 1998).  Rumput laut 

(Gracilaria sp) memiliki kemampuan dalam menyerap nitrogen (N) dan Posfor (P). Menurut  

salah satu sumber menyebutkan bahwa kemampuan gracilaria sp dalam menyerap nitrogen 

dalam air tercemar bahan organic mencapai konsentrasi 0,4 N /M2 hari (Komarawidjaja 2005). 

 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan padat tebar rumput 

laut mempengaruhi pertumbuhan bobot biomassa mutlak, laju pertumbuhan harian dan 

pertumbuhan relatif.  Pertambahan bobot biomassa mutlak rumput laut pada  padat tebar 0,18 

kg/m2 menunjukkan hasil terbaik. Parameter kualitas perairan berpengaruh pada pertumbuhan 

rumput laut sehingga peran rumput laut sebagai biofilter mampu meningkatkan kualitas 

perairan. 
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EKOLOGI JENIS  Polyscias nodosa (Blume) Seem. (ARALIACEAE)   
DI BUKIT NYAMPLUNGAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA JAWA TENGAH  
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ABSTRAK 
 
Kepulauan Karimunjawa memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi serta mewakili 

ekosistem pantai utara Jawa Tengah. Potensi pariwisata kepulauan Karimunjawa adalah keindahan 
bawah laut dengan aneka terumbu karang dan ikan hiasnya. Taman Nasional Karimunjawa terdiri dari 
22 pulau dan memiliki lima tipe ekosistem yaitu terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, hutan 
mangrove, hutan pantai, serta hutan hujan tropis dataran rendah, merupakan habitat dari berbagai flora 
yang berpotensi ekonomi, bahkan terdapat beberapa jenis flora yang belum terekam di dalam buku 
Flora of Java. Sebagai upaya untuk  kelestarian sumberdaya alam hayati perlu dilakukan penelitian 
dengan mengetahui jenis-jenis baik flora, fauna, maupun jasad renik, sehingga potensi 
keanekaragaman hayati dapat terungkap dengan melakukan berbagai kajian antara lain melakukan 
penelitian ekologi tumbuhan. Penelitian ini dilaksanakan dengan membuat petak-petak permanen pada 
tiga  ketinggian yang berbeda yaitu pada ketinggian <100 m, 100–200 m, dan 200-300 m dpl,  bertujuan 
untuk mengetahui dan mengungkap keragaman tumbuhan  yang terdapat di bukit Nyamplungan Taman 
Nasional Karimunjawa. Metode yang digunakan adalah eksploratif untuk menentukan lokasi dan  
membuat petak kuadrat dengan cara Oosting. Hasil analisis menunjukkan Polyscias nodosa merupakan 
salah satu tumbuhan yang tergolong dominan di daerah penelitian.  
 
Kata kunci: Jawa Tengah,  Polyscias nodosa, Taman Nasional Karimunjawa.   
 

ABSTRACT 
 

Karimunjawa has high levels of biodiversity and represents the northern coast of Central Java 
ecosystems. The potential for tourism is the beauty of the islands Karimunjawa underwater coral reef 
with various fish. Karimunjawa National Park consists of 22 islands and has five types of ecosystems 
are coral reefs, seagrass and seaweed, mangroves, coastal forests, and lowland tropical rain forest, is 
the habitat of various flora which has economic potential, in fact there are several types of flora that has 
not been recorded in the book Flora of Java. In an effort for the preservation of natural resources 
research is needed to determine the types of flora, fauna, and microorganisms, so the potential for 
biodiversity can be revealed by various studies including plant ecology research. The research was 
carried out by making permanent plots at three different heights  at altitude of <100 m, 100-200 m, and> 
300 m above sea level, aims to identify and uncover the diversity of plants located in the hills 
Nyamplungan Karimunjawa National Park. The method used was exploratory to determine the location 
and make the square plots by Oosting. The analysis showed Polyscias nodosa is one of the dominant 
plants in the study area. 
 
Keywords: Central Java, Karimunjawa National Park, Polyscias nodosa.  

 

PENDAHULUAN 

Karimunjawa merupakan kepulauan yang terletak di laut Jawa, berjarak ± 83 km 

sebelah barat laut pantai Jepara. Kepulauan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional (TN) 

sejak tahun 1988 dengan luas 11.1625 ha, terdiri atas 7.033 ha daratan dan 104.592 ha 

lautan. Secara geografis terletak pada posisi 5° 40' – 5 °71' LS dan 110° 4' – 110° 41' BT. 

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) kawasan TN Karimunjawa memiliki 

tipe C dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun, dan temperatur udara bekisar antara 

30°–31°C. Topografi kawasan TN Karimunjawa terdiri dari dataran rendah yang bergelombang 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 373  

 

dengan ketinggian 65–506 m dpl (Anonimus 2002). Diperkirakan di Pulau Karimunjawa 

memiliki keanekaragaman tumbuhan yang tinggi karena lokasinya dikelilingi oleh lautan. Data  

dan informasi tumbuhan Pulau Karimunjawa belum banyak terungkap terutama jenis 

tumbuhan yang endemik dan diduga berpotensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

perdagangan obat-obatan. Dengan demikian maka penelitian untuk mengungkap data dan 

informasi mengenai tumbuhan perlu dilakukan melalui inventarisasi dan kajian ekologi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran Polyscias nodosa dan populasinya yang 

terdapat di hutan alami  bukit Nyamplungan Taman Nasional Karimunjawa. Hasil penelitian 

diharapkan dapat dijadikan dasar dan masukan bagi pengembangan Taman Nasional 

Karimunjawa pada masa yang akan datang. 

 
METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian terletak di Bukit Nyamplungan, berada di dalam kawasan Taman 

Nasional Karimunjawa di Pulau Karimunjawa.  Pulau ini merupakan pulau terbesar di kawasan 

Kepulauan Karimunjawa, yang berada di utara Pulau Jawa sekitar 83 km jaraknya dari laut 

Jepara. (Anonimus 2002).  Pada ketinggian  <100 m  di atas permukaan laut (dpl)  dibuat 

petak kajian III. Petak II terletak pada ketinggian 100-200 m dpl dimana daerah ini sangat 

terbuka. Petak  I terletak pada ketinggian 200-300 m dengan kondisi cukup baik. Bertepatan 

dengan cuaca yang baik  dan  gelombang di laut Jawa yang memungkinkan penyeberangan 

maka penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2003. Penelitian ini dilakukan di Bukit 

Nyamplungan dengan metoda eksploratif kemudian  pada lokasi terpilih dibuat  tiga petak 

permanen.  Petak permanen tersebut  dibuat dengan menggunakan metoda petak kuadrat  

mengikuti cara Oosting (dalam Kent & Paddy 2002). Petak-petak permanen tersebut  masing-

masing  berukuran 0,4 ha pada tiga ketinggian yang berbeda, sehingga keseluruhan petak 

memiliki luas 1,2 ha. Untuk memudahkan pencacahan pohon maka di dalam  masing-masing 

petak berukuran 0,4 ha dibagi menjadi petak berukuran 10 x 10 m².  Seluruh pohon yang  

berdiameter lebih dari 10 cm dan  anakan pohon yang  berdiameter  5–9,9 cm  yang berada di 

dalam petak kajian dicatat nama jenisnya, diameter batang setinggi dada (± 130 cm dari 

permukaan tanah). Setiap pohon  dan anakan pohon yang dicacah diberi nomor urut pohon 

dari bahan aluminium guna pengecekan ulang pada tahun-tahun berikutnya. Contoh 

tumbuhan yang dikoleksi diberi label gantung, apabila belum diketahui nama jenisnya, maka 

tumbuhan tersebut dibuat herbarium yaitu disimpan di antara lipatan koran bekas dan diberi 

alkohol 70% dan selanjutnya diproses untuk keperluan identifikasi jenis. Identifikasi jenis 

dilakukan di Herbarium Bogoriense Pusat Penelitian Biologi LIPI. Data-data yang sudah 

terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan cara  Curtis & McIntosh (dalam Kent & 

Paddy 2002). Gambar 1 memperlihatkan peta lokasi penelitian. 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 374  

 

 

Gambar 1. Kepulauan Karimunjawa 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekologi  Polyscias nodosa 

Polyscias  nodosa atau yang dikenal dengan nama daerah katesan, pepaya hutan, 

jaranan  (Indonesia)  merupakan salah satu tumbuhan  berbunga yang termasuk ke dalam 

suku Araliaceae  dan terdiri dari 114 spesies (Backer & Bakhuizen 1965). Tumbuhan ini 

memiliki nama-nama sinonim yaitu Polyscias floribunda,  Aralia nodosa,  Polyscias Pendula ,  

Aralia umbraculifera dan Eupteron nodosum. Ciri-cirinya antara lain memiliki bentuk daun yang 

menyirip sampai jorong memanjang,  berwarna hijau mengkilap tumbuh sepanjang tahun, 

sedikit berbulu, menjadi gundul saat dewasa, daun sering berumbai di ujung cabang. Daun 

tanaman ini memiliki panjang hingga 2 m dengan panjang tangkai daun mencapai 30 cm serta 

diameter 2 cm. Tinggi tanaman ini dapat mencapai 23 m, diameternya dapat mencapai 35 cm. 

Batang pohon ini berwarna abu-abu hingga putih. Perbungaannya majemuk bunga kecil, 

sampai dengan 8-12 di kapitulum, dalam malai terminal besar menjuntai di ujung (Backer & 

Bakhuizen 1965). Buah berbentuk bulat dengan diameter ± 1 cm. Tumbuhan ini tersebar  di 

kawasan  Malesia (Indonesia, Filipina, New Guinea  dan sampai ke Kepulauan Solomon). Di 

Indonesia tumbuhan ini dapat ditemukan di Jawa,  Kepulauan Sunda, Sulawesi, Maluku dan 

Irian Jaya. Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hutan hujan dataran rendah 

dan di daerah semak terbuka, terutama pada ketinggian rendah yaitu pada ketinggian berkisar 

300 m dari permukaan laut, di Jawa tumbuh pada ketinggian <1000 m dpl (Heyne 1987). 

Bukit Nyamplungan memiliki ketinggian 65 m sampai dengan  506 m dpl  puncak 

tertinggi terletak di Bukit Bendera  memiliki  topografi  yang cukup landai hingga terjal.  Kondisi 

hutan masih cukup baik, diduga topografi yang terjal menyebabkan tidak banyak gangguan 

manusia yang memasuki kawasan hutan. Berdasarkan hasil pengamatan  pada ketinggian 

200 - 300 m dpl  tercatat 26 jenis pohon terdiri atas 20 marga 14 suku.  Sebagian besar dari 

pohon-pohon tersebut  adalah jenis Polyscias nodosa (392 individu/ha) yang mendominasi 

lokasi ini. Berdasarkan hasil analisis maka Polyscias nodosa pada ketinggian 200-300 m 

tercatat memiliki nilai penting (NP) tertinggi yaitu mencapai  59,56.  Jenis-jenis lain yang 
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tercatat banyak jumlahnya dengan NP berturut-turut adalah L. accedentoides  (NP = 48,87), F. 

vasculosa (NP = 30,84), C. tetrapterum (NP = 25,95), E. diadenum (NP = 23,80), S. 

acuminatissima (NP = 15,63) , L. elliptica (NP = 15,56), B. macrophylla (NP = 14,03) dan  P. 

integrifolia (NP = 12,76). Hasil perhitungan indeks kemerataan jenis pohon adalah (E‟ = 0,75). 

Pada petak I ini jenis-jenis seperti Gonophyllum falcatum, Glochidion rubrum dan Antidesma 

montanum  hanya dijumpai sebanyak dua kali. Dua jenis yang disebut terakhir yaitu Glochidion 

rubrum dan Antidesma montanum bersama Endospermum diadenum merupakan anggota dari 

suku Euphorbiaceae. Jenis-jenis dari suku Euphorbiaceae mudah beradaptasi dengan 

lingkungan, terutama pada daerah terbuka jenis ini dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik. Walaupun tidak banyak jumlah individunya namun ditemukannya jenis-jenis dari suku 

Euphorbiaceae  menggambarkan bahwa hutan di bukit Nyamplungan tergolong hutan 

sekunder yang telah mengalami kerusakan pada masa lampau. Pengamatan pada anakan 

pohon tercatat Polyscias nodosa memiliki  persebaran yang cukup luas menempati  35 petak 

kajian dengan frekuensi relative (FR) mencapai 13,50), diikuti Polyosma integrifolia dengan FR 

= 11,90 dan Litsea accedentoides dengan FR = 10,80. Polyscias nodosa selain mendominasi 

di bukit Nyamplungan, juga banyak dijumpai di hutan Legon Lele pada ketinggian yang sama 

yaitu antara 200–300 m dpl menempati lapisan atas juga anakannya banyak tumbuh di lapisan 

bawah. Jenis ini cukup melimpah dengan jumlah 174 individu/ha. Keberadaan Polyscias 

nodosa di Legon Lele mencapai 29,73% dari seluruh individu pohon yang tercacah (Yusuf et 

al. 2004). Jenis ini tidak saja dijumpai pada petak kajian ekologi namun juga banyak dijumpai 

ketika kegiatan eksplorasi di kawasan hutan Legon Lele (Djarwaningsih et al. 2003). 

Eksplorasi dan kajian ekologi  tumbuhan di kepulauan Karimunjawa  meliputi  kawasan hutan 

Legon Moto pada ketinggian 100–300 m dpl. Di daerah ini  Polyscias nodosa tidak dijumpai 

baik berupa pohon maupun anakannya, namun yang melimpah adalah Polyscias javanica. 

Pada petak kajian ekologi jenis ini tercacah sebanyak 166 individu dan kebanyakan berupa 

anakan mencapai 72%. Di kawasan hutan Legon Moto  Polysc ias javanica menempati urutan 

kedua dalam jumlah individu setelah sebelumnya Sandoricum koetjape pada urutan pertama 

dengan jumlah individu terbesar  yaitu 274 individu dengan sebagian besar masih berupa 

anakan pohon. Jenis lain yang mendominasi di hutan Legon moto yaitu Gomphia serrata 

(Yusuf et al. 2004). Hutan Kemloko merupakan lokasi eksplorasi dan kajian ekologi 

selanjutnya, daerah ini terletak pada sebelah timur dari pulau Karimunjawa,  Polyscias nodosa 

dijumpai satu individu sedangkan Polyscias javanica lebih banyak yaitu 27 individu dengan NP 

= 17,88 (Yusuf et al. 2004). Hasil pengamatan pohon pada petak II yang terletak pada 

ketinggian antara 100–200 m dpl  memperlihatkan  jumlah individu Polyscias nodosa yang 

sangat tinggi apabila dibandingkan dengan pada ketinggian >300 m dpl dengan total  484 

individu /ha. Keberadaannya sangat melimpah dengan NP = 76,04. Jenis–jenis pohon yang 

paling banyak dijumpai antara lain Ficus vasculosa, Calophyllum tetrapterum, Gonophylum 
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falcatum, Litsea accedentoides dan Syzygium jambos. Hasil analisis indeks kemerataan jenis 

pohon tercatat (E‟ = 0,71) tersebar pada 33 petak kajian. Polyscias nodosa yang masih berupa 

anakan memiliki NP tertinggi (76,04) dengan FR = 14,30 yang tersebar di 20 petak kajian 

dengan total  218 individu/ha. Jenis-jenis lain yang memiliki persebaran cukup meluas antara 

lain Calophyllum sp., Calophyllum tetrapterum, Ficus vasculosa, Gomphia serrata, Polyosma 

integrifolia, dan Syzygium acuminatissima. Jenis-jenis tersebut memiliki nilai FR >10. Legon 

Goprak adalah lokasi petak kajian tim ekologi selanjutnya, di daerah ini   Polyscias nodosa 

tidak melimpah apabila dibandingkan dengan hutan bukit Nyamplungan atau hutan Legon 

Lele. Polyscias nodosa baik yang berupa pohon dan anak pohon masih dijumpai pada 

ketinggian antara 200–300 m dpl, namun pada ketinggian 100 m untuk anak pohon tidak di 

jumpai (Yusuf et al. 2004). 

Kajian ekologi  persebaran jenis pada petak I kawasan hutan Nyamplungan di 

ketinggian <100 m dpl  tercatat jenis-jenis yang mendominasi di ketinggian ini antara lain  

Cryptocarya tomentosa, Dracontomelon dao,  Ficus variegata, Mentha arvensis, Sandoricum 

koetjape  dan Vitex pubescens dengan indeks kemerataan jenis tercatat (E‟ = 0,67).  Di 

ketinggian ini Polyscias nodosa tidak dijumpai baik yang berupa pohon maupun anakannya. 

Dari beberapa lokasi eksplorasi dan kajian ekologi  di  kepulauan Karimunjawa yaitu di  hutan 

Nyamplungan, Legon Lele, Legon Goprak, Legon Moto dan hutan Kemloko nampaknya  

Polyscias nodosa tidak dijumpai pada ketinggian <100 m dpl.   

Berdasarkan hasil analisis data persebaran di dalam petak kajian dan  jumlah individu 

pohon yang menempati petak terlihat bahwa, Polyscias nodosa yang dijumpai pada ketinggian 

>100 sampai dengan >300 m dpl. Pada ketinggian >300 m (petak I) Polyscias nodosa  

menyebar pada 33 petak kajian dengan jumlah individu mencapai 98, sedangkan Polyscias 

nodosa  yang berupa anakan menempati 35 petak kajian dengan total individu 97. Tercatat 

121 individu pohon yang terdapat di ketinggian 100 m–200 m (petak II) dpl  yang menempati 

33 petak kajian, dan anakannya tercatat 87 individu yang menyebar pada 20 petak kajian. 

Pohon dan anak pohon  jenis  Polyscias nodosa termasuk dalam klasifikasi sangat melimpah 

(jumlah individu per m² petak) mencapai 30-90 dikatagorikan sebagai jenis yang melimpah 

(Mueller-Dombois & Ellenberg, dalam Partomihardjo 2004) dengan Indeks Kemerataan Jenis 

(E‟) dan Indeks Keanekaragaman Jenis (H‟) yang cukup tinggi (Tabel1, 2 dan 3).  

 
Table 1. List of trees in the first plot based on Important Value (IV = > 10 %) with Relative  
              Density (DR), Relative Frequency (FR), Relative Dominant (RD) and Basal Area (BA),  
              Diversity Index (H‟) and Average Index (E‟). 

Species Family DR FR RD IV H' E' 

Polyscias nodosa (Bl.) 
seemann 

Araliaceae 25.72 15.57 18.28 59.56 -0.35 -0.11 

Litsea accedentoides Lauraceae 17.32 14.15 17.4 48.88 -0.3 -0.09 
Ficus vasculosa Wall. ex Moraceae 9.186 8.019 13.64 30.84 -0.22 -0.07 
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Miq. 
Calophyllum tetrapterum Clusiaceae 9.449 7.075 9.435 25.96 -0.22 -0.07 
Endospermum diadenum 
(Miquel)   Airy Shaw 

Euphorbiaceae 6.824 7.547 9.432 23.8 -0.18 -0.06 

Syzygium 
acuminatissima (Bl.)  
Merr. & Perry 

Myrtaceae 3.937 6.132 5.57 15.64 -0.13 -0.04 

Litsea elliptica Blume Lauraceae 4.987 6.604 3.975 15.57 -0.15 -0.05 
Bouea macrophylla Griff. Anacardiaceae 3.937 5.189 4.909 14.03 -0.13 -0.04 
Polyosma integrifolia Bl. Saxifragaceae 4.199 6.132 2.433 12.76 -0.13 -0.04 
Other species   14.49 23.62 14.95 52.96 -0.66 -0.35 

Total   100 100 100 300 -2.47 -0.76 

 
 
Table. 2.  List of trees in the second plot based on Important Value (IV = < 10 %) with Relative  
                Density (DR), Relative Frequency (FR), Relative Dominant (RD) and Basal Area  
                (BA),  Diversity Index (H‟) and Average Index (E‟) 

Species  Family  DR FR RD IV H' E' 

Syzygium jambos (L.) Alst. Myrtaceae 3.23 5.13 3.81 12.17 -0.11 -0.03 

Litsea accedentoides Lauraceae 5.11 6.67 5.46 17.23 -0.15 -0.05 

Gonophyllum falcatum Sapindaceae 10.2 11.3 8.91 30.41 -0.23 -0.07 

Calophyllum tetrapterum Miquel Clusiaceae 14.8 10.8 12.3 37.81 -0.28 -0.09 

Ficus vasculosa Wall. ex Miq. Moraceae 12.1 11.8 16.1 39.94 -0.26 -0.08 
Polyscias nodosa (Bl.) 
seemann Araliaceae 32.5 16.9 26.6 76.04 -0.37 -0.11 

Other species   22.1 37.4 26.8 86.4 -1.18 -0.28 

Total   100 100 100 300 -2.33 -0.71 

 

Petak III  pada ketinggian <100 m dpl  tidak dijumpai  Polyscias nodosa sama sekali, 

baik pada tingkat pohon maupun anakannya. Kehadiran anakan tidak banyak ditemukan 

diduga kurangnya sinar matahari yang masuk kedalam lantai hutan sehingga biji-biji yang 

terdapat di lantai hutan terhambat dalam proses perkecambahannya. Jenis pohon lain yang 

dijumpai dalam jumlah banyak  adalah Vitex pubescens,  Mentha arvensis,  Dracontomelon 

dao, Cryptocarya tomentosa,  Ficus variegate, dan  Sandoricum koetjape. (Tabel 3).  

Table. 3.  List of trees in the third plot based on Important Value (IV = < 10 %) with Relative   
                Density (DR), Relative Frequency (FR), Relative Dominant (RD) and Basal Area  
                (BA),  Diversity Index (H‟) and Average Index (E‟) 

Species  Family  DR FR RD IV H' E' 

Vitex pubescens Vahl Verbenaceae 3.06 5.51 4.16 12.73 -0.11 -0.03 

Mentha arvensis Linn Labiateae 4.37 7.09 4.19 15.65 -0.14 -0.04 
Dracontomelon dao (Blanco) Merrill & 
Rolfe Meliaceae 12.7 12.6 9.97 35.23 -0.26 -0.08 

Cryptocarya tomentosa Blume Lauraceae 16.6 13.4 14.4 44.39 -0.3 -0.09 

Ficus variegata Bl. Moraceae 14.4 16.5 14.9 45.82 -0.28 -0.09 

Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. Meliaceae 33.2 21.3 33.6 88.01 -0.37 -0.11 

Other species   15.7 23.6 33.7 58.17 -0.72 -0.24 

 Total   100 100 100 300 -2.18 -0.68 
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Eksplorasi terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia merupakan kegiatan yang perlu 

dilakukan, mengingat keanekaragaman  hayati pulau-pulau kecil belum terdata secara 

menyeluruh karena lokasinya yang terpencil dan sulit untuk dijelajahi. Informasi untuk 

mengungkapkan potensi tumbuhan kawasan hutan pulau-pulau kecil sangat diperlukan. 

Dalam rangka mendata keanekaragaman hayati kawasan pulau-pulau kecil maka tim peneliti 

Herbarium Bogoriense melakukan eksplorasi dan kajian ekologi. Pulau kecil  selanjutnya yang 

menjadi tujuan eksplorasi dan kajian ekologi adalah pulau Wawonii terletak di bagian tenggara 

Kendari, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di kawasan hutan  Polara, pulau Wawonii  

dijumpai Polyscias nodosa  pada ketinggian antara 800–850 m dpl. (Sunarti 2008). Pulau kecil 

yang dikunjungi selanjutnya adalah Pulau  Nusa Barong yang terletak di pantai Selatan Pulau 

Jawa yaitu di pantai Puger, Jember, Jawa Timur eksplorasi dan kajian ekologi di pulau ini tidak 

menemukan  Polyscias nodosa  (Partomihardjo & Ismail  2008). Jenis ini belum terekam dalam 

buku Flora Taman Nasional Gede Pangrango (Sunarno & Rugayah 1992) maupun di buku 

Flora Pegunungan Jawa (Steenis 2006). Apabila dibandingkan dengan kedua pulau dan Flora 

Pegunungan di Jawa maka pulau Karimunjawa dapat digolongkan kedalam pulau kecil yang 

memiliki keanekaragaman tumbuhan yang tinggi dan berpotensi sebagai bahan bangunan, 

obat-obatan dan perdagangan. 

 
Pemanfaatan  Polyscias nodosa 

Kayu  pohon ini  dianggap tahan lama dapat digunakan sebagai tiang pagar, batang 

dengan diameter cukup besar dapat digunakan untuk pembuatan perahu dan gagang ani-ani 

(alat untuk menuai padi). Daunnya mengandung zat saponin yang beracun sehingga dapat 

digunakan untuk menuba ikan (Heyne 1987). Di daerah Mindanau (Philipina) tumbuhan ini 

digunakan sebagai obat demam dan untuk menjarangkan kehamilan. 

 
SIMPULAN 

Polyscias nodosa merupakan jenis pohon yang sangat melimpah di kawasan hutan 

bukit Nyamplungan Taman Nasional Karimunjawa.  Persebarannya sangat luas terutama pada 

ketinggian >100 sampai dengan >300 m dpl terdiri atas pohon dan anakannya.  Selain sangat 

melimpah di hutan Bukit Nyamplungan Polyscias nodosa tumbuh dominan di kawasan hutan   

Legon Lele, Legon Goprak, dan Kemloko. Kayu yang berdiameter cukup besar dapat 

digunakan untuk pembuatan perahu dan tiang pagar bangunan. Daunnya mengandung 

saponin, dapat digunakan sebagai obat kontrasepsi dan menuba ikan. Apabila tidak ada 

gangguan yang berarti maka populasi Polyscias nodosa diperkirakan akan tetap mendominasi 

dan bertahan  di kawasan hutan Karimunjawa pada masa yang akan datang. 
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian pada beberapa ketinggian (ketinggian 500-1600 m dpl.) di kawasan 
Taman Nasional Gunung Ciremai bagian timur dengan menggunakan metoda petak. Hasil inventarisasi 
anak pohon DBH (diameter 5-9,9 cm) menunjukkan di kawasan hutan Seda pada ketinggian lebih 
rendah (ketinggian 400-500 m.dpl,) regenerasi lebih baik. Pada ketinggian in dalam petak cuplikan 
seluas 1 ha dari 141 individu tercatat 47 jenis terdiri atas 38 marga dan 21 suku. Di sisi lain pada 
ketinggian 1200-1660 m.dpl. dari 217 individu tercatat 41 jenis terdiri atas 37 marga  dan 20 suku.  Jenis 
yang menunjukkan regenerasi cukup baik di ketinggian 400-500 m. antara lain adalah Prunus arborea, 
Ficus padana dan Actinodaphne procera  sedangkan di ketinggian 1200-1600 m tercatat Tricalysia 
singularis, Ficus fistulosa, Villebrunea rubescens, Pinanga coronaria, dan Prunus arborea.  

Kata kunci: hutan pegunungan,  regenerasi,  Taman Nasional G. Ciremai. 
 

ABSTRACT 
 

Study on forest regeneration was carried out at the eastern of Mount Ciremai National Park with 
several altitudes by using quadrat method. The result of a floristic inventory of trees with DBH ≥  10 cm 
at altitude 1000, 1200, 1400 and 1600 m above sea level show that 56 species of 42 genera in 25 
families, represented by 532 individuals. On the other hand based of inventory of saplings with DBH 5 - 
< 10 cm in this area recorded 217 individuals consisted of 38 species, 28 genera and  22 families in 1 ha 
sample plots. In Seda forests at altitude 400, 550 and 700 above sea level the result of a floristic 
inventory of trees showed that 61 species of 45 genera in 26 families, represented by 275 individuals 
whereas saplings recorded 141 individuals consisted of 54 species, 43 genera and 24 families in 0,75 
ha sample plots. Species that show good regeneration at altitude of 1200-1600 m was recorded 
Dendrocnide stimulans, Ficus fistulosa, Villebrunea rubescens, Pinanga coronaria and Prunus arborea 
while at altitude of 450-650 m recorded Prunus arborea, Ficus padana, Erioglosum rubiginosum, 
Cinnamomum iners and Acronychia laurifolia.  
 
Keywords: Mount Ciremai National Park, mountain forest, regeneration.  

 

PENDAHULUAN 
 

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dengan luas ± 15.500 ha. merupakan salah 

satu kawasan konservasi yang mempunyai arti cukup penting untuk wilayah Jawa Barat. 

Secara ekologis kawasan ini dapat berfungsi sebagai tempat pelestarian keanekaragam hayati 

baik ditingkat ekosistem, jenis maupun genetik. Selain itu berdasarkan hasil inventarisasi 

BKSDA JABAR II di dalam kawasan TNGC terdapat sekitar 192 sumber mata air yang 

mengalir sepanjang tahun, secara hidrologis dapat menyediakan air bersih untuk konsumsi 

jutaan masyarakat kabupaten Kuningan, Majalengka, Cirebon bahkan sebagian di antaranya 

dapat mengaliri sampai ke kabupaten Brebes dan Tegal di Jawa Tengah. Namun sejalan 

dengan semakin bertambahnya penduduk dan sempitnya lapangan kerja, ancaman terhadap 

kelestarian ekosistem hutan alami di kawasan ini juga semakin meningkat. Belakangan ini 

maraknya penebangan pohon yang bersifat merubah lahan hutan menjadi peruntukan lain 

mailto:razaliysf@yahoo.com
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selain diperkirakan selain akan berdampak pada pengurangan sumber mata air juga akan 

berpengaruh terhadap hidupan liar, terganggunya habitat organisme lain dan rusaknya 

lingkungan. Rusaknya lingkungan akibat hilangnya tegakan pohon alami dapat menyebabkan 

fungsi pelindung dari ekosistem akan hilang. Dampak negatif dari kerusakan lingkungan ini 

dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim seperti kekeringan di musim kemarau serta 

banjir dan longsor dimusim penghujan. Akibat kekeringan, ancaman kebakaran hutan hampir 

terjadi setiap tahun dengan kebakaran yang relatif besar pernah terjadi pada 2002 pada areal 

seluas 2000 ha di padang edelweiss, kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Belum 

lama berselang kembali terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Majalengka pada areal seluas 

120 hektar. Ditinjau dari persebaran flora dan fauna kawasan ini dikenal sebagai habitat 

tumbuhan jamuju (Podocarpus imbricatus), saninten (Castanopsis javanica), bunga edelweiss, 

elang Jawa, macan kumbang, lutung dan harimau tutul.  

Hutan pegunungan Gunung Ciremai sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional 

merupakan kawasan hutan lindung. Perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi Taman 

Nasional semata-mata adalah untuk tujuan konservasi. Di beberapa tempat penetapan Taman 

Nasional akan menghilangkan akses masyarakat terhadap sumberdaya alamnya (Purwanto 

2005). Selama ini masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara turun temurun 

telah berinteraksi dan memanfaatkan sumber daya hutan. Oleh karena itu pengelolaan 

kawasan Taman Nasional agar tetap lestari sebaiknya melibatkan masyarakat lokal dimana 

mereka juga mendapat keuntungan oleh adanya kawasan konservasi. Konsep Integrated 

conservation and Development Program (ICDP) merupakan pengembangan kawasan sekitar 

kawasan konservasi dengan alternatif ekonomi sehingga masyarakat mendapat keuntungan 

dan diharapkan tidak terjadi pengrusakan kawasan hutan (Wells et al. 1992).  

Kelestarian dan pelestarian hutan dapat terwujud apabila proses regenerasi tegakan 

baik melalui pemudaan alam maupun campur tangan manusia berjalan dengan baik. 

Permudaan melalui proses regenerasi mutlak dilakukan terhadap setiap kawasan hutan agar 

dapat berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan (Indriyanto 2008). Pemudaan merupakan 

proses regenerasi tegakan hutan, baik mengandalkan proses alam maupun penanganan 

manusia. Setiap tahap proses perkembangannya, mudah tidaknya pemudaan di suatu 

kawasan hutan bergantung pada sifat-sifat jenis tegakan, tempat tumbuh, proses-proses daur 

air dan hara (Indriyanto 2008). Jenis-jenis pohon dapat tumbuh disuatu tempat dengan 

kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung oleh faktor tempat tumbuh 

yang merupakan gabungan dari iklim dan tanah (Kadri 1992). 
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Untuk mengungkap kekayaan jenis pohon serta perubahan floristik akibat kerusakan hutan di 

kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai telah 

dilakukan penelitian melalui penarikan petak-petak 

cuplikan pada beberapa ketinggian. Dalam 

penelitian ini akan diungkapkan mengenai 

komposisi jenis dan struktur vegetasi serta potensi 

keanekaragaman hayati dari beberapa ketinggian 

tempat. Diharapkan dari data yang terkumpul 

dapat dijadikan bahan masukan bagi pengelolaan 

kawasan tersebut di masa yang akan datang.  

 

Gambar 1. Peta Taman Nasional Gunung Ciremai 

 

METODE PENELITIAN 

Daerah Penelitian 

Gunung Ceremai secara administratif termasuk dalam wilayah tiga kabupaten, yakni 

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. 

Secara geografis berada pada 6° 53' 30" LS dan 108° 24' 00" BT, dengan puncaknya terletak 

ketinggian 3.078 m di atas permukaan laut. Gunung Ciremai dikategorikan sebagai gunung api 

kuarter Tipe A berbentuk strato yang masih berstatus aktif. Status aktif Tipe A yang dimilikinya, 

membuat Ciremai adalah satu dari 80 gunung api sejenis yang tersebar di seluruh Indonesia 

dan merupakan gunung api teraktif di Pulau Jawa. Ciremai juga termasuk dalam ratusan 

gunung api yang membentuk cincin api (ring of fire), yaitu rangkaian gunung api aktif yang 

berbentuk seperti rantai cincin mengelilingi Samudra Pasifik. Untuk mencapai kawasan 

Gunung Ciremai dapat ditempuh melalui jalur Palutungan (bagian selatan), Apuy (barat), 

Linggarjati (timur) dan Padabeunghar (utara). Diantara ke-empat jalur pendakian tersebut track 

pendakian Linggarjati yang terletak di Kecamatan Cilimus termasuk paling mudah untuk 

mencapainya meskipun lebih terjal. 

 Lokasi penelitian I terletak pada jalur pendakian Linggarjati melalui pintu masuk bumi 

perkemahan Cibunar. Melalui jalur ini sepanjang kiri-kanan jalan setapak terlihat ladang dan 

kebun milik masyarakat yang ditanami berbagai jenis tanaman penghasil buah, tanaman kopi, 

tanaman penghasil kayu, hutan Pinus dan padi. Lokasi penelitian II di desa Seda yang 

berjarak ± 9 km dari kota Kuningan termasuk kedalam Kecamatan Mandirancang. Kawasan 

penelitian yang terletak di kaki Gunung Ciremai ini merupakan kawasan hutan yang 

dikeramatkat dan berada pada ketinggian 400 -700 m.  Topografi di daerah penelitian 

umumnya berbukit sampai bergunung dengan kelas kelerengan umumnya berkisar antara 30-

40%. Tanah terdiri atas batuan endapan vulkanik tua dan vulkanik muda dan jenis tanah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cirebon
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuningan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Majalengka
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Posisi_geografis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
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berupa latosol, regosol dan andosol (Lembaga Penelitian Tanah 1972). Iklim berdasarkan 

klasifikasi Schmidt & Ferguson (1951) termasuk tipe B dan C dan rata-rata curah hujan per 

tahun berkisar antara 2000–4000 mm. dengan hari hujan merata sepanjang tahun. 

 Pencuplikan data dilakukan dengan menggunakan metoda petak. Di lokasi penelitian I 

petak cuplikan diletakkan pada ketinggian 1000, 1200, 1400, dan 1600 m. sedangkan pada 

lokasi penelitian II di ketinggian 450, 550, dan 650 m. luas masing-masing petak 0.25 ha. 

Setiap petak yang terdapat pada masing-masing ketinggian dibagi menjadi sub-petak 

berukuran 10 x 10 m. Semua pohon (diameter batang >10 cm) dan anak pohon (diameter 

batang 2-9,9 cm) yang terdapat pada sub petak 10 x 10 m dicacah dan diukur diameter batang 

serta ditaksir tinggi totalnya. Pengukuran diameter pohon dilakukan pada batas ukuran 

setinggi dada, kecuali untuk pohon yang berbanir pengukuran dilakukan 10 cm di atas banir. 

Pengukuran diameter anak pohon dilakukan pada jarak 30 cm dari permukaan tanah. Data 

setiap jenis pohon dan anak pohon pada setiap sub-petak dianalisis untuk mengetahui 

frekuensi, kerapatan dan luas bidang dasar. Jumlah nilai relatif ketiga variabel tersebut 

kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan Nilai Penting masing-masing jenis. Untuk 

mengetahui tingkat keanekaragaman jenis dilakukan penghitungan berdasarkan indeks 

diversitas Shanon, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan indeks kemerataan jenis 

(Mueller–Dumbois & Ellenberg 1974). Semua pohon dan anak pohon yang terdapat dalam 

sub-petak diambil contoh daunnya untuk keperluan identifikasi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi jenis 

Pada lokasi penelitian I dalam empat petak cuplikan dengan luas 1,0 ha pohon tercatat 

sebanyak 532 individu  terdiri atas 56 jenis, 42 marga dan 25 suku dengan total luas bidang 

dasar 28.13 m². Sedangkan anak pohon dari 217 individu tercatat sebanyak 38 jenis tergolong 

kedalam 34 marga dan 14 suku. Lokasi penelitian II di kawasan hutan Seda dalam tiga petak 

dengan luas 0.75 ha pohon tercatat sebanyak 275 individu terdiri atas 61 jenis tergolong 

kedalam 45 marga dengan luas bidang dasar 39.09 m².sedangkan anak pohon dari 141 

individu terdiri atas 54 jenis, 47 marga dan 21 suku (Tabel 1). Sebagian besar (95.5%) pohon 

dan anak pohon berdasarkan spesimen bukti dapat diidentifikasi hingga tingkat jenis 

sedangkan 4.5% dapat diidentifikasi sampai tingkat marga. Hasil perhitungan indeks diversitas 

jenis pada masing-masing komunitas menunjukkan nilai lebih rendah pada lokasi penelitian I 

bila dibandingkan dengan nilai yang terdapat di kawasan hutan Seda (lokasi penelitian II). 

demikian pula halnya dengan indeks kemerataan dan kekayaan jenis. Keanekaragaman jenis 

vegetasi di kedua lokasi penelitian tergolong rendah bila dibandingkan dengan beberapa hutan 

pegunungan lainnya di Jawa Barat (Tabel 2). 
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Tabel 1. Beberapa data kuantitatif pohon dan anak pohon di daerah penelitian 

 Petak I Petak II 

Pohon anakpohon Pohon anakpohon 

Jumlah jenis 56 38 61 54 
Jumlah individu 532 217 275 141 
Luas petak 1 ha  0.75 ha  
Jumlah luas bidang dasar (m²) 28.13 0.24 39.09 0.31 
Indeks diversitas 2.73 2.52 3.43 2.74 
Indeks kemerataan 0.86 0.89 0.87 0.90 
Indeks kekayaan jenis 2.2 2.51 3.49 3.19 

 
Tabel 2. Perbandingan jumlah jenis pohon di daerah penelitian dan beberapa 

  hutan pegunungan lain di Jawa Barat 

Lokasi penelitian 
Jumlah 

jenis 
Luas petak 

(Ha) 
Jumlah 
individu 

Daerah penelitian (1) 90 1.75 1245 
Gunung Ciremai (2) 57 1.2 1069 
Gunung Salak (3) 112 1.0 - 
Gunung Halimun (4) 116 1.0 983 
Gunung Gede-Pangrango (5) 128 1.0 - 

Keterangan: 1. Daerah Penelitian; 2.T.N.G. Ciremai barat; 3. Wiharto 2007;  
4. Simbolon 2001; 5. Alhamd et al. 2007 

 

Di kedua lokasi penelitian Moraceae tercatat sebagai suku yang paling banyak memiliki 

anggota jenisnya. Di kawasan Taman Nasional (lokasi penelitian I) Moraceae tercatat 

sebanyak sembilan jenis disusul kemudian oleh suku Lauraceae enam jenis, Euphorbiaceae 

lima jenis dan Fagaceae empat jenis, sedangkan di lokasi penelitian II (kawasan hutan Seda) 

Moraceae tercatat 10 jenis, disusul kemudian oleh suku Lauraceae, Euphorbiaceae dan 

Meliaceae masing-masing enam jenis (Tabel 3). Berdasarkan jumlah individu dan 

persebarannya Urticaceae dengan jumlah pohon mencapai 103 individu merupakan suku yang 

paling umum di lokasi penelitian I. Jumlah pohon paling banyak dari suku Urticaceae ditempati 

oleh jenis Villebrunea rubescens dimana jenis ini dapat dijumpai pada hampir semua petak 

cuplikan terutama pada petak di ketinggian 1000, 1200, dan 1400 m. Moraceae dengan jumlah 

pohon sebanyak 55 menempati urutan ke empat setelah Lauraceae dan Fagaceae. 

Berdasarkan luas bidang dasar Fagaceae (LBD = 2.15 m²) tercatat sebagai suku yang cukup 

dominan, disusul kemudian Lauraceae (LBD = 1.17 m²) dan Moraceae (LBD = 0.91 m²). 

Berdasarkan Nilai Penting Suku (NPS) Lauraceae merupakan suku dengan NPS tertinggi 

(NPS = 48.36%), dua jenis yang cukup dominan adalah Litsea umbellata dan Notaphoebe 

umbelliflora.  

Di kawasan hutan Seda (petak penelitian II) Moraceae dengan jumlah individu 

mencapai 65 pohon tercatat sebagai suku yang paling umum. Beberapa suku lainnya yang 

tercatat memiliki komponen tumbuhan dengan jumlah pohon tergolong besar adalah  

Euphorbiaceae (33 pohon) dan Lauraceae (24 pohon). Selain jumlah individu terbesar 
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Moraceae juga tercatat sebagai suku paling dominan jika dilihat berdasarkan luas bidang 

dasar (LBD = 4.28 m²). Suku Datiscaceae yang hanya diwakili oleh jenis Tetrameles nudiflora 

tercatat sebagai suku dengan Nilai Penting Suku tertinggi (NPS = 83.60%) disusul kemudian 

oleh Moraceae (NPS = 76,35%). Daftar Nilai Penting Suku utama pada kedua lokasi penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Jenis-jenis pohon penyusun komunitas di kedua lokasi penelitian jika dilihat 

berdasarkan 10 besar dengan Nilai Penting (NP) tertinggi menunjukkan, di kawasan Taman 

Nasional Castanopsis javanica dan Villebrunea rubescens mendominasi pada berbagai kelas 

ketinggian (Tabel 4).  

 
Tabel 3. Sepuluh suku utama berdasarkan jumlah jenis, jumlah individu, dan Nilai Penting 

Suku (NPS) tertinggi 
 

No Suku 

Lokasi penelitian I 
Ketinggian 1000 – 1600 m. 

Lokasi penelitian II 
Ketinggian 400 – 700 m. 

∑ jenis /   
∑ 

pohon 

Luas 
bidang 

dasar(m²) 

NPS 
(%) 

∑ jenis 
/∑ pohon 

Luas 
bidang 

dasar(m²
) 

NPS 
(%) 

1 Lauraceae 6/75 1.17 48.36 6/24 0.61 20.31 
2 Fagaceae 4/72 2.15 41.79 2/6 0.11 10.26 
3 Urticaceae 2/103 0.62 36.89 2/9 0.06 9.07 
4 Moraceae 9/55 0.91 34.98 10/65 4.28 76.35 
5 Euphorbiaceae 5/28 0.41 22.12 6/33 0.60 20.95 
8 Myrtaceae 3/15 0.77 14.91 3/19 1.31 23.33 

11 Meliaceae - - - 6/11 0.13 12.50 
12 Datiscaceae - - - 1/15 3.02 83.60 
13  Staphyleaceae - - - 1/9 0.7 10.41 
14 Sapindaceae - - - 1/13 0.3 9.98 

  
Tabel 4.  Beberapa jenis pohon utama berdasarkan Nilai Penting (NP) tertinggi pada berbagai 

ketinggian di lokasi penelitian I 
 

Jenis Suku 
K-
10
00 

LB
D1
00
0 

NP
-

10
00 

K-
120

0 

LB
D1
200 

NP-
120

0 

K-
14
00 

LB
D1
40
0 

NP
-

14
00 

K-
16
00 

LB
D1
60
0 

NP
-

16
00 

Saurauia 
nudiflora 

Actinida-
ceae 

7 0.32 16.0 5 0.13 12.4 14 0.42 30.2 - - - 

Caryota mitis Areca -
ceae 

- - - - - - 7 0.62 24.9 - - - 

Podocarpus 
imbricatus 

Conifer-
ae 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.15 11.6 

Daphniphy-
llum laurinum 

Daphni-
phylla-
ceae 

- - - 6 0.57 19.5 0 0 0 0 0 0 

Castanopsis 
javanica 

Fagace-
ae 

7 0.36 17.4 8 0.46 19.8 12 0.94 38.2 31 2.37 63.5 

Lithocarpus 
sundaicus 

Fagace-
ae 

- - - - - - - - - 7 0.33 14.0 

Lithocarpus 
elegans 

Fagace-
ae 

- - - 3 0.42 12.3 10 0.47 26.7 6 0.37 11.6 
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Litsea 
umbellate 

Laura-
ceae 

- - - 8 0.37 21.0 6 0.42 19.2 - - - 

Notaphoebe 
umbelliflora 

Laura-
ceae 

- - - 13 0.77 36.1 7 0.48 21.3 - - - 

Ficus 
benjamina 

Mora-
ceae 

12 1.46 20.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Syzygium 
acutangulum 

Myrta-
ceae 

0 0 0 3 1.32 24.8 0 0 0 0 0 0 

Prunus 
arborea 

Rosace
-ae 

4 0.40 11.6 - - - 7 0.32 18.2 16 0.57 24.9 

Psychotria 
viridiflora 

Rubia-
ceae 

- - - - - - 0 0 0 13 1.17 30.0 

Turpinia 
sphaerocarpa 

Staphy-
leaceae 

0 0 0 - - - 0 0 0 11 0.67 23.0 

Villebrunea 
rubescens 

Urtica-
ceae 

27 0.63 45.6 25 0.63 45.5 19 0.47 42.3 13 0.22 17.1 

Keterangan: K= kerapatan; LBD= Luas Bidang Dasar; NP= Nilai Penting; -  = NP tidak termasuk dalam 
10 besar; 0 = jenis tidak dijumpai 

 

Pola persebaran kedua jenis tersebut memperlihatkan pola persebaran yang berbeda. 

Jenis Villebrunea rubescens  pertumbuhannya lebih banyak dijumpai pada ketinggian yang 

lebih rendah (ketinggian 1000 m) dan semakin menurun populasinya pada daerah yang lebih 

tinggi. Sebaliknya Castanopsis javanica tampak lebih dominan pada ketinggian yang lebih 

tinggi (ketinggian 1600 m), kemudian semakin menurun populasinya pada ketinggian yang 

lebih rendah. Umumnya pada ketinggian yang lebih rendah (ketinggian 1000 m.) sebagian 

besar jenis utama penyusun komunitasnya terdiri atas jenis-jenis hutan sekunder seperti Ficus 

benjamina, Ficus fistulosa, Ficus ribes, Saurauia nudiflora, Dendrocnide stimulans dan. 

Glochidion arborescens. Pada areal dengan ketinggian yang semakin bertambah (ketinggian 

1200, 1400 dan 1600 m), populasi jenis tumbuhan sekunder tersebut semakin berkurang. 

Disini mulai terlihat dominasi beberapa jenis hutan primer seperti Lithocarpus elegans, 

Syzygium acutangulum, Syzygium densiflorum, Nothapoebe umbelliflora dan Podocarpus 

imbricatus. Podocarpus imbricatus yang merupakan jenis hutan pegunungan dan tergolong 

sebagai jenis utama pada ketinggian 1600 m. pada ketinggian yang lebih rendah tidak 

dijumpai lagi.  

Di kawasan hutan Seda Cleidion spiciflorum, Ficus adelfeltii dan Ficus padana. 

merupakan jenis yang tergolong dominan pada berbagai kelas ketinggian (Tabel 5).. Meskipun 

ketiga jenis tersebut termasuk kedalam kelompok 10 besar pada berbagai kelas ketinggian 

namun bukan merupakan jenis yang paling dominan. Berdasarkan Nilai Penting tertinggi jenis 

yang tercatat paling dominan pada ketinggian 450 m adalah Nauclea excelsa. Dominasi jenis 

ini pada ketinggian 450 m sangat mencolok bila dibandingkan dengan jenis Notaphoebe 

umbelliflora yang menempati urutan kedua. Demikian pula halnya dengan kondisi yang 

terdapat pada areal di ketinggian 550 m dimana dominasi jenis Tetrameles nudiflora 

dibandingkan dengan beberapa jenis utama lainnya sangat kontras. Kedua kawasan hutan 
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tersebut (ketinggian 450 dan 550 m merupakan hutan yang dikeramatkan (sacred site). 

Berbeda halnya dengan kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian 650 m  yang letaknya 

berbatasan dengan kebun milik Perhutani dan kebun milik masyarakat. Pada kawasan ini 

selisih perbandingan Nilai Penting dari10 jenis utama tidak begitu nyata. Lima jenis yaitu 

Cleidion spiciflorum, Decaspermum fruticosum, Ficus adelfeltii, Ficus variegata dan Turpinia 

sphaerocarpa tercatat sebagai jenis dengan Nilai Penting tertinggi. Keanekaragaman jenis di 

kawasan ini tergolong rendah (38 jenis) bila dibandingkan dengan dua petak lainnya yaitu 

ketinggian 450 m (50 jenis) dan ketinggian 550 m (45 jenis).  

 
Tabel  5. Sepuluh jenis pohon utama berdasarkan Nilai Penting (NP) tertinggi pada  

petak II 

Jenis Suku 
K-
45

0 

BA-
450 

NP-
450 

K-
550 

BA-
550 

NP-
550 

K-
650 

BA-
650 

NP-
650 

Vernonia 
arborea 

Asteraceae 6 0.73 19.54 0 0 0 0 0 0 

Tetrameles 
nudiflora 

Datiscaceae 0 0 0 15 9.06 98.27 0 0 0 

Cleidion 
spiciflorum 

Euphorbi-
aceae 

3 0.28 7.82 5 0.25 16.86 13 0.86 28.84 

Notaphoebe 
umbelliflora 

Lauraceae 9 0.50 21.90 0 0 0 - - - 

Ficus adelfeltii Moraceae 2 0.86 11.77 5 2.49 32.59 4 2.00 20.81 

Ficus padana Moraceae 5 0.07 10.53 5 1.03 23.55 6 0.21 12.48 

Ficus variegata Moraceae 5 1.02 19.80 0 0 0 6 1.27 19.61 

Decaspermum 
fruticosum 

Myrtaceae 6 0.66 18.93 0 0 0 11 1.76 27.28 

Nauclea excels Rubiaceae 24 5.29 90.02 0 0 0 0 0 0 

Erioglosum 
rubiginosum 

Sapinda-
ceae 

- - - 4 0.59 15.55 6 0.24 12.69 

Turpinia 
sphaerocarpa 

Staphylea-
ceae 

3 0.08 7.32 - - - 5 1.49 18.26 

 
 
Tabel 6.  Lima belas  jenis utama anak pohon pada 4 petak berdasarkan ketinggian di petak 

penelitian I 

Jenis Suku 
K-

1100 
NP-

1100 
K-

1200 
NP-

1200 
K-

1400 
NP-

1400 
K-

1600 
NP-

1600 

Arenga pinnata Arecaceae 3 27.94 4 42.28 0 0 0 0 

Pinanga 
coronaria 

Arecaceae 11 33.34 1 12.59 3 21.35 6 25.39 

Podocarpus 
imbricatus 

Coniferae 0 0 0 0 0 0 6 18.48 

Castanopsis 
javanica 

Fagaceae - - - - 2 10.56 7 21.89 

Lithocarpus 
ewyckii 

Fagaceae 1 7.41 3 38.42 2 12.39 4 19.33 

Litsea umbellata Lauraceae 0 0 2 13.01 3 20.68 0 0 

Notaphoebe 
umbelliflora 

Lauraceae 1 7.41 2 12.26 - - - - 

Ficus fistulosa Moraceae 0 0 0 0 - - 16 48.58 

Ficus ribes Moraceae 3 19.27 0 0 - - 4 12.51 

Ardisia crispa Myrsinaceae 6 43.02 - - 4 19.20 0 0 
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Syzygium 
densiflorum 

Myrtaceae 0 0 0 0 0 0 3 9.79 

Pandanus sp Pandana-
ceae 

0 0 1 11.49 9 58.36 0 0 

Prunus arborea Rosaceae 0 0 - - 3 17.64 8 24.86 

Tricalysia 
singularis 

Rubiaceae 0 0 0 0 0 0 18 54.17 

Villebrunea 
rubescens 

Urticaceae 4 29.10 3 33.04 5 27.56 10 32.75 

 
Indeks kesamaan jenis antara petak yang terdapat di lokasi Taman Nasional dan hutan 

Seda jika dihitung berdasarkan rumus Sorensen tercatat sebesar 48.5%. Tercatat beberapa 

jenis pohon hutan primer yang dijumpai sebagai penyusun komunitas pada kedua lokasi 

seperti Lithocarpus sundaicus, Lithocarpus ewyckii, Castanopsis javanica, Litsea umbellata, 

Notaphoebe umbelliflora, Turpinia sphaerocarpa, Dysoxulum parasiticum, Engelhardia spicata 

dan Syzygium densiflorum. 

 
Tabel 6. Sepuluh jenis utama anak pohon pada tiga petak di petak penelitian II  

Jenis Suku K-450 NP-450 K-550 NP-550 K-650 NP-650 

Cleidion 
spiciflorum 

Euphorbiaceae 0 0 5 37.95 2 14.49 

Castanopsis 
javanica 

Fagaceae 2 11.21 2 13.07 0 0 

Actinodaphne 
procera 

Lauraceae 0 0 0 0 4 26.76 

Cinnamomum 
iners 

Lauraceae 1 5.95 1 8.16 2 13.86 

Dysoxylum 
parasiticum 

Meliaceae - - 3 27.04 0 0 

Ficus padana Moraceae 12 56.17 - - 5 33.85 

Decaspermum 
fruticosum 

Myrtaceae 5 24.38 0 0 - - 

Prunus arborea Rosaceae 4 21.26 2 19.27 7 42.27 

Erioglosum 
rubiginosum 

Sapindaceae 9 41.85 - - 3 20.99 

Scaphium 
macropodum 

Sterculeacae 1 5.03 5 37.76 0 0 

 
Regenerasi Hutan 

Di kawasan hutan jenis-jenis penyusun utama kanopi untuk kelangsungan dan 

kestabilan hidupnya sangat tergantung dari jumlah permudaannya. Regenerasi atau 

permudaan dari jenis hutan primer tergolong baik dengan persebaran merata pada setiap 

ketinggian di kawasan taman nasional gunung Ciremai antara lain adalah Pinanga coronaria, 

Castanopsis javanica, Villebrunea rubescens dan Lithocarpus ewyckii. Jenis-jenis tersebut 

diperkirakan toleran terhadap rumpang maupun naungan. Di lain pihak Erioglosum 

rubiginosum, Cinnamomum iners, Acronychia laurifolia, Prunus arborea dan Ficus padana 

cukup merata persebarannya di lokasi hutan Seda. Diperkirakan jenis-jenis dengan 

persebaran merata tersebut akan tetap eksis karena memiliki proses regenerasi yang baik. 
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Jenis-jenis hutan primer tersebut disarankan dapat menjadi pilihan untuk 

reboisasi/penghutanan kembali pada tempat-tempat yang telah terfragmentasi. Untuk 

tumbuhan penutup lantai hutan terdapat beberapa jenis yang kehadirannya cukup menonjol. 

Pada tempat yang agak terbuka terlihat banyak ditumbuhi bentuk hidup perdu dari jenis 

Elatostemma sp, Pseudoranthemum sp., Strobilanthes dan Eupatorium riparium sedangkan 

bentuk hidup herba banyak ditumbuhi oleh jenis Ageratum conyzoides, Cyrtandra coccinea, 

Oplismenus compositus, Alocasia dan Homalomena sp.. 

Tumbang, atau matinya pepohonan didalam kawasan hutan akan membentuk celah 

atau rumpang dan didalamnya akan terbentuk proses regenerasi. Celah atau rumpang yang 

terjadi akan berakibat terbukanya lantai hutan sehingga penyinaran sinar matahari akan lebih 

banyak. Disebutkan celah atau rumpang diciptakan oleh satu atau beberapa pohon mati, bibit 

tumbuhan atau pohon yang tersedia pada permukaan bawah siap untuk dilepaskan dan 

tumbuh menjadi tumbuhan hutan (Whitmore 1986). Pohon yang mati, secara alami akan 

digantikan oleh tumbuhan muda baik dari jenis yang sama maupun yang berbeda. Oleh 

karena itu dalam keseimbangan dinamik tanpa campur tangan manusia dapat memperbaiki 

dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang.  

Vegetasi hutan pegunungan Taman Nasional Gunung Ciremai pada jalur Linggarjati 

terutama pada ketinggian 1000–1400 m. merupakan vegetasi yang terbentuk dari habitat 

hutan terfragmentasi akibat adanya gangguan seperti penebangan liar dan bekas kebakaran 

hutan. Bercak-bercak yang terdapat pada beberapa sisi hutan mencerminkan bahwa sebagian 

kawasan hutan tersebut telah terganggu. Meskipun demikian untuk jenis-jenis hutan primer 

masih mencirikan pemintakatan yang jelas jika dilihat berdasarkan perbedaan ketinggian 

tempat. Pada ketinggian yang lebih rendah (ketinggian 1000 m.) yang kawasan hutannya telah 

terfragmentasi umumnya banyak ditumbuhi oleh jenis-jenis sekunder. Moraceae yang 

sebagian besar anggota jenisnya berupa jenis sekunder tampaknya telah beradaptasi dengan 

baik pada kondisi lingkungan setempat. Jenis-jenis suku Moraceae diperkirakan mempunyai 

daya adaptasi yang tinggi pada kondisi lingkungan dan tipe tanah setempat. Tipe tanah hampir 

di seluruh lereng Ciremai terdiri atas asosiasi andosol coklat dan regosol coklat (Sutedjo & 

Kartasapoetra 2002). Selanjutnya disebutkan dominasi tipe tanah berwarna coklat yang 

sifatnya lengas (humic brown) berkembang di ketinggian 1000 m ke atas (Samodra 2008). 

Fagaceae yang diwakili empat jenis dengan jumlah pohon sebanyak 72 individu berdasarkan 

luas bidang dasar tercatat paling dominan. Castanopsis javanica yang merupakan jenis utama 

pada berbagai ketinggian tercatat sebagai jenis paling besar sumbangannya terhadap luas 

bidang dasar. Jenis ini tampaknya beradaptasi dengan baik dan paling dominan pada 

ketinggian 1600 m. Jenis-jenis suku Fagaceae mempunyai tingkat adaptasi yang tinggi pada 

hutan tropis pegunungan, bahkan umumnya mampu tumbuh pada berbagai tipe tanah 

(Steenis 1972). Urticaceae sebagai suku dengan jumlah individu terbesar yang diwakili oleh 
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jenis Villebrunea rubescens terlihat cukup dominan. Berdasarkan Nilai Penting Villebrunea 

rubescens merupakan jenis paling dominan pada ketinggian 1000,1200, dan 1400 m. Peranan 

jenis ini yang dijumpai pada hampir setiap sub petak terlihat cukup signifikan bila dibandingkan 

dengan jenis lainnya. Nilai ekologi suatu vegetasi ditentukan berdasarkan pada peranan nilai 

jenis dominan yang merupakan cerminan hasil interaksi dari faktor lingkungan yang ada 

(Pratiwi 1987). Kondisi lingkungan di kawasan ini terutama pada ketinggian 1000 m yang 

berbatasan dengan kebun Pinus milik Perhutani dan kebun milik masyarakat telah banyak 

mengalami kerusakan sedangkan pada ketinggian  1200 dan 1400 m. sebagian arealnya 

tampak mulai terganggu. Tampaknya pada daerah yang telah terganggu jenis Villebrunea 

rubescens dalam melakukan persaingan dengan sejumlah jenis lainnya lebih unggul. 

Disebutkan di dalam kawasan hutan terjadi persaingan antar individu dari suatu atau berbagai 

jenis yang mempunyai kebutuhan yang sama seperti unsur hara, mineral tanah, air cahaya 

dan ruang (Soerianegara & Indrawan 1978). Akibatnya tidak setiap individu mendapatkan 

kesempatan untuk tumbuh secara wajar (Richards 1952). Jamuju (Podocarpus imbricatus) 

tercatat sebagai jenis yang persebarannya hanya dijumpai pada petak dengan ketinggian 

≥1600 m. Diduga persebaran jenis ini hanya dapat dijumpai pada ketinggian  1600 m- 2500 m. 

dpl. Hasil pengamatan pada petak yang terdapat pada sisi sebelah barat (jalur Majalengka) 

disebutkan bahwa jenis ini cukup melimpah (hampir 90 %) tumbuh pada ketinggian 2300–

2500 m dpl. (Purwaningsih & Yusuf 2008).  

Berbeda keadaannya dengan kondisi hutan dataran rendah yang terdapat di wilayah 

desa Seda yang terletak di kaki Gunung Ciremai. Kawasan hutan seluas ± 20 ha yang berada 

pada ketinggian 400 s/d 700 m. dan terlihat relatif masih baik dan utuh komponen flora 

penyusun komunitasnya lebih didominasi pepohonan yang umum dijumpai di dataran rendah 

atau daerah karst seperti jenis Tetrameles nudiflora (Binuang), Nauclea excels (Gempol), 

Cleidion spiciflorum (Huru kapundung), Ficus variegata (Kondang) dan Decaspermum 

fruticosum (Ipis kulit). Di dalam kawasan hutan yang dikeramatkan ini tumbuh berbagai jenis 

tumbuhan baik dari pepohonan penghasil kayu bernilai ekonomi, herba yang berpotensi 

sebagai tanaman hias maupun jenis-jenis tumbuhan obat. Keanekaragaman jenis dan jumlah 

jenis pohon relatif hampir sama seperti yang terdapat di kawasan Taman Nasional. Pohon-

pohon yang terdapat di kawasan hutan Seda umumnya berdiameter batang lebih besar bila 

dibandingkan dengan ukuran pohon di kawasan Taman Nasional. Seperti diketahui umumnya 

kondisi hutan dataran rendah Indonesia keutuhan dan kelestariannya perlu dipertanyakan 

mengingat sumber daya alam yang terkandung di dalamnya banyak yang telah di eksploitasi. 

Keutuhan dan kelestarian hutan di wilayah desa Seda mungkin ada kaitannya dengan istilah 

"hutan yang di keramatkan" (sacred site). Pengkeramatan kawasan hutan oleh masyarakat 

setempat mungkin ada kaitannya dengan terdapatnya sumber mata air dan struktur hutan 

yang sebagian terdiri atas pepohonan berdiameter besar dengan tinggi yang menjulang. 
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Sumber mata air yang terdapat di Cigorowong merupakan sumber air yang sangat vital karena 

selain mengairi sawah juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang bermukim di sekitarnya 

sebagai konsumsi rumah tangga.  

Jenis pohon yang mendominasi pada berbagai ketinggian memperlihatkan pola 

persebaran yang berbeda. Nauclea excelsa merupakan jenis paling dominan pada ketinggian 

450 m. Jenis ini tumbuh sebagai penyusun lapisan atas dengan tinggi pohon mencapai 35 m 

dan luas bidang dasar mencapai 5.29 m²/ha. Meskipun tercatat sebagai jenis paling dominan 

pola persebaran jenis ini sangat terbatas. Pada petak yang terdapat di ketinggian 550 dan 650 

tidak dijumpai lagi. Demikian pula halnya dengan kondisi hutan pada ketinggian 550 m tempat 

terdapatnya sumber mata air jenis yang didominasi oleh jenis Tetrameles nudiflora. Jenis ini 

meskipun cukup dominan tetapi tidak dijumpai pada kedua petak lainnya Umumnya jenis ini 

sering dijumpai di kawasan karst yang merupakan  daerah kurang subur untuk pertanian 

karena sifat tanahnya cenderung asam. Jarak antar petak di kawasan hutan Seda masih 

dalam satu gugusan perbukitan dan relatif berdekatan. Topografi pada petak di ketinggian 450 

m umumnya landai sampai berlereng sedangkan pada ketinggian 550 dan 650 m berada di 

punggung bukit. Dalam jarak yang tidak terlalu jauh dapat dijumpai hutan yang berlainan, 

seperti pada punggung-punggung bukit dengan lapisan tanah yang sangat tipis dan padat, 

komposisi jenisnya sering berlainan dengan hutan di lereng terjal (Siregar 2001). Pada 

ketinggian 650 m beberapa jenis dominan antara lain adalah Cleidion spiciflorum, 

Decaspermum fruticosum, Ficus adelfeltii, Ficusvariegata, dan Turpinia sphaerocarpa. 

 
SIMPULAN 

 Terjadi perubahan komposisi jenis dari kawasan hutan yang lebih utuh ke kawasan 

hutan yang terganggu. Castanopsis javanica, Villebrunea rubescens, dan Lithocarpus ewyckii 

merupakan jenis yang dapat beradaptasi dengan baik pada daerah naungan dan rumpang. 

Jenis-jenis tersebut dan beberapa jenis lainnya seperti Notaphoebe umbelliflora, Lithocarpus 

sundaicus, Syzygium densiflorum, Erioglosum rubiginosum, dan Cinnamomum iners 

disarankan dapat menjadi pertimbangan sebagai jenis untuk penghijauan pada kawasan hutan 

yang telah mengalami kerusakan. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian etnobotani masyarakat Dayak Ot Danum dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan 
sumber daya alam di Tumbang Miri, Kalimantan Tengah telah dilakukan. Aspek-aspek yang diamati 
meliputi aspek geografi, keanekaragaman tumbuhan, etnologi, sosial ekonomi, dan sistem perladangan. 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal yang 
dimanisfestasikan dalam mengelola sumberdaya  alam tumbuhan yang memiliki fungsi konservasi serta 
progam sosial ekonomi pada kawasan tersebut.  
 
Kata kunci: etnobotani, Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak Ot Danum, pengelolaan hutan, 
sumberdaya alam.  
 

ABSTRACT 
 

Research on ethnobotany of Dayak Ot Danum communities in forest management and 
utilization of natural resources and the environment in Tumbang Miri-Central Kalimantan had beed 
conducted. Aspects observed were geography, diversity of plants, ethnology, socio-economic, and 
farming systems. The results of this study revealed the forest management performed by local 
communities which manifested in managing natural resources which has the function of plant 
conservation and socio-economic programs in the region. 

 
Keywords: Dayak Ot’Danum communities, Central Kalimantan, ethnobotany, forest management. 

 

PENDAHULUAN 

 Sebagai salah satu negara yang terdiri atas kurang lebih 300 suku (50-70 juta jiwa) dan 

mendiami 6000 pulau antara Sabang sampai Merauke, merupakan sekumpulan masyarakat 

tradisional yang kaya akan tradisi dan budaya, sehingga Indonesia tentunya memiliki 

pengetahuan tradisional yang kaya. Menurut Nababan (2003) banyak penelitian menunjukkan 

bahwa masyarakat tradsional di Indonesia, secara tradisi berhasil menjaga dan memperkaya 

keanekaragaman hayati, sebagian besar masyarakat tradisional masih memiliki pengetahuan 

tradisional untuk pengelolaan sumber daya alam. 

 Sistem pengetahuan dari satu masyarakat tertentu, berbeda dengan sistem 

pengetahuan masyarakat lain. Hal lni lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan geografis 

dimana masyarakat itu berada. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan 

pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan dikembangkan terus menerus secara 

turun temurun (Walujo 1995). Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya dan 

pengetahuan tradisional, sayangnya banyak kekayaan pengetahuan tradisional itu telah hilang 

sejalan dengan terkikisnya budaya tradisional kita. Erosi pengetahuan tradisional terjadi 

karena kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual, sehingga kebanyakan 

mailto:etnobio@yahoo.com
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informasi pengetahuan tradisional belum terdokumentasi dengan baik. Jadi lemahnya 

dokumentasi dan kemanjuan di bidang iptek yang sangat pesat dikhawatirkan secara perlahan 

tapi pasti tergusurnya pengetahuan tradisional dan akhirnya mempercepat kepunahan (Ristek 

on line 2001).  

 Masyarakat Dayak Ot Danum adalah bagian dari masyarakat Dayak yang tinggal di 

hulu sungai Kahayan, hulu sungai Katingan dan hulu sungai Kapuas, hulu sungai samba, dan 

hulu sungai Seruyan. Suku Dayak ini menempati hampir semua kabupaten atau hampir 

seluruh bagian hulu sungai yang ada  di Kalimantan Tengah.  

 Oleh karena itu untuk melatar belakanginya bahasan penelitian dengan mendeskripsi 

sosial budaya masyarakat dayak Ot Danum, sistem pengetahuan terhadap keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan lingkungan, dan kekayaan sumberdaya alam tumbuhan. Pengaruh 

aktivitas masyarakat Dayak tersebut (aktivitas meramu, sistem pertanian, sistem pengetahuan, 

dan pengelolaan lingkungannya). Pengungkapan sistem pengetahuan masyarakat dayak Ot 

Danum terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan dan pengaruh aktivitas masyarakat 

tersebut memiliki beberapa tujuan antara lain, mendeskripsi sistem pengetahuan masyarakat 

dayak Ot danum di sekitar kawasan hutan Bukit  Karung tentang sumber daya alam tumbuhan 

dan lingkungan, untuk mengetahui keanekaragaman tumbuhan berguna beserta potensinya. 

 Melalui pengungkapan sistem pengetahuan masyarakat Dayak Ot Danum dalam 

mengelola sumber daya alam tumbuhan dan lingkungannya, melalui data etnobotani ini dapat  

dijadikan data pendukung dalam upaya melestarikan kawasan hutan lindung bukit Karung dan 

kawasan disekitarnya. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode jelajah yaitu dengan cara 

menjelajah setiap sudut lokasi (Rugayah et al. 2004). Semua jenis tumbuhan (Spermatofit atau 

tumbuhan berbiji dan pteridofit atau paku-pakuan) dijumpai di lapangan yang memiliki potensi 

pemanfaatan diambil contoh herbariumnya. Setiap spesimen tumbuhan yang dikoleksi diberi 

nomor koleksi serta dilakukan pencatatan data dan informasi lapangannya. Data dan informasi 

yang dicatat antara lain ciri-ciri morfologi tumbuhan, habitat, nama lokal/daerah, dan 

pemanfaatannya. Semua spesimen tumbuhan di awetkan dengan menggunakan alkohol 70% 

agar tidak rusak. Proses pembuatan herbarium dan identifikasi dilakukan di Herbarium 

Bogoriense. Informasi tentang potensi pemanfaatan tumbuhan di peroleh dari data primer 

(nara sumber) dan data sekunder. Data primer dengan melakukan wawancara kepada nara 

sumber terpilih yaitu, guhana lipu atau ketua adat, tokoh masyarakat, mongongundam„ atau 

dukun, dan warga masyarakat yang mengenal jenis-jenis tumbuhan dan potensinya. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari mengacu beberapa pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan lindung Bukit Karung, desa Tumbang 

Mesukih, Desa Haruwu, Renga Hiran, dengan ketinggian 1400 mdpl dan koordinat .0°.36‟30‟‟N 

113°39‟54”E.  

 

 
 

Gambar 1. Lokasi penelitian Kec.  Miri Manasa (Tumbang Mesukih, Haruwu, Rengah Hiran) 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lingkungan fisik  

Desa Tumbang Mesukih, Desa Haruwu dan Renga Hiran secara administratif  

pemerintahannya termasuk kecamatan Mirimanasa. Secara geografis kecamatan ini 

berbatasan, sebelah utara dengan Kabupaten Murung Raya, sebelah timur dengan Kabupaten 

Kapuas dan Murung Raya, sebelah selatan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan 

sebelah barat dengan kecamatan Damang. Perjalanan ini ditempuh dari Kalimantan Tengah–

Kuala Kurun sekitar 6 jam dengan speeboat (168 Km), Kuala Kurun-Hutan lindung Bukit 

Karung 160 km dengan menggunakan jalan darat 8 jam kalau jalannya tidak terlalu rusak 

(jalan HPH PT Domas Raya).  Dari Bukit Karung–Tumbang Mesukih 2 jam dengan jalan kaki 

menysuri hutan, sungai dan ladang. Menyeberangi sungai Miri yang airnya bersumber dari 

pegunungan Muller. Waktu yang diperlukan untuk mencapai lokasi ini sekitar empat hari 

perjalanan. Lokasi penelitian tersebut memiliki topografi bervariasi antara kawasan datar, 

bergelombang, berbukit dan bergunung-gunung dengan kisaran ketinggian antara 100-1400 m 

dpl.  

Lingkungan sosial masyarakat dayak Ot Danum 

 Masyarakat Dayak Ot Danum adalah bagian dari masyarakat dayak yang tinggal di 

hulu sungai Kahayan, hulu sungai Katingan, hulu sungai Kapuas, hulu sungai Samba, dan 
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hulu sungai Seruyan. Ot Danum mengandung arti kata, Ot (hulu) dan Danum (berair atau 

sungai), jadi penyebutan kata tersebut disesuaikan dengan tempat tinggal mereka yang 

secara umum  tinggal di hulu sungai. Mata pencaharian masyarakat Dayak Ot Danum adalah 

menanam padi di ladang dengan teknik ladang berpindah, peramu hasil kayu dan hasil hutan 

non kayu. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, mereka berburu berbagai 

jenis binatang yang ada di hutan disekitar mereka, menangkap ikan di sungai.  

 Masyarakat dayak Ot Danum masih banyak yang menganut agama Kaharingan 

dengan nama dewa tertinggi,  mahatara atau yang disebut dengan ranying hatala Tuhan 

tambing kabateran bulan artinya Tuhan yang berada di langit yang kedudukannya sejajar 

dengan bulan di langit. 

Pengetahuan masyarakat terhadap sumber daya alam 

 Mereka tidak mengenal istilah konservasi, tetapi secara turun temurun sudah 

memperaktekkan aksi pelestarian ini dilakukan dengan cara pembagian areal hutan menjadi 

beberapa kawasan adat. Mereka mengenal istilah pahewan untuk kawasan yang dikramatkan, 

di kawasan ini ada larangan adat untuk menebang pohon. Bagi mereka yang melanggar 

ketentuan adat akan dikenakan jipen atau denda yang besarnya ditetapkan oleh damang atau 

kepala adat. Kawasan pahewan biasanya hutannya terdiri dari pohon-pohon besar yang 

rindang sepeti pohon beringin (Ficus sp.), karena pohon yang besar dipercaya sebagai 

rumahnya mahluk halus dan roh-roh nenek moyang atau liyau yang harus dijaga dan 

dilindungi. 

Pengetahuan terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan 

 Pengetahuan tentang keanekaragaman tumbuhan hampir semua masyarakat dayak 

mengenal dan mengetahuinya. Pengetahuan ini tidak ada kendala dari umur, dari mulai anak–

anak sampai yang dewasa, bahkan yang lebih tua mengenal berbagai jenis tumbuhan yang 

ada disekitarnya. Hal ini disebabkan kehidupan sehari-harinya menyatu dengan alam 

sekitarnya, karena hutan adalah sumber hidup dan penghidupan mereka.  Ketergantungan 

dengan alam yang merupakan sumber mata pencaharian mereka, baik berupa pangan 

sumber karbohidrat, buah-buahan, sayur-sayuran, anyaman, obat-obatan alam, dan bahan 

bangunan bersumber dari hutan (Tabel 1)  

 
 
 Tabel 1 Jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan masyarakat di lokasi penelitian 

Nama lokal Nama Ilmiah Bagian guna Guna  Lokasi 

Bua‟bakau Aglaia elliptica Buah  Pangan  P  tajak 
Plawi  Alstonia scholaris Klt batang Obat  P  d/p. himba 
Urami  Alternanthera sessillis Seluruh tan. Ritual Smk  D . himba 
Bujuk Amaranthus 

speciosus 
Selt  Syr, obat Sm  Umok 

Ubah  Antidesma tomentosa Buah  Pangan  P  P himba 
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Ubah  Antidesma 
velutinosum 

Buah  Pangan  P P himba 

Sapahiring  Aporosa confusa Kayu  BB P  Dahu himba 
Pinang  Areca catechu Buah, akr Obat  P  Karahtak  
Kulur  Artocarpus communis Buah  Pangan  P  Tajak 
Kayu kuning Arcangelisia flava Batang  Obat Cl P.himba 
Pilang  Artocarpus elasticus Buah  Pangan  P  Tajak 
Korod  Artocarpus rigidus Buah  Pangan  P  Tajak 
Lempahung  Baccaurea  lanceolata Buah Obat  P  Tajak 
Belawau  Brucea amarisima Daun  Racun  Pr  Dahu himba 
Wei irit Calamus spp. Rotan  Anyaman Cl  P. himba 
Wei semare Calamus spp. Rotan  Anyaman Cl  P. himba 
Wei sigi Calamus spp. Rotan  Anyaman  Cl  P. himba  
Wei talai Calamus spp. Rotan  Anyaman Cl  P. himba 
Tikaju  Carica papaya Buah Pangan  Pohon  Karahtak   
Sopang  Claoxylon indicum Daun  Bumbu  Perdu  Tajak  
Onju  Cocos nucifera Buah  Pangan  Pohon  Karahtak  
Kayu tungtung Codiaeum variegatum Daun  Obat  Pr  karahtak 
Jelai batu   Coix-lacrima jobi Buah Pangan Rmp  Umok 
Burung  Cucurbita moschata  Buah  Sayur  Cl  Umok  
Pendu  Cyathoclyx ridleyi Kayu  BB Pohon  P. himba 
Uweh  Dillenia exelsa Kayu  BB Pohon P himba 
Hantangan  Dillenia pentagyna Kayu  BB Pohon P. himba 
Oring  Diospyros rigida Kayu  BB Pohon P himba 
Paku bunut Diplazium asperum Seluruh tan. Pangan,  Sm  D. himba 
Apon  Durio excelcus Buah Pangan  Pohon  Tajak 
Lay  Durio kutejensis Buah  Pangan  Pohon  Dahu himba 
Ulin  Eusideroxylon swgeri Kayu  BB Pohon  P .himba  
Paku hauwi Forrestia mollissima  Seluruh tan.  Obat  Sm  Dahu imba  
Ki kuning  Fibraurea ticntoria Batng  Obat  Perdu Tajak  
Tikangsiau Ficus deltoidea Daun  Obat  Perdu Dahu himba 
Buah suli Hornstedtia cf minor Buah  Pangan  Perdu P . himba  
Beru  Licuala sp. Daun  Atap  Pohon  P. himba 
Biru  Livistona sp. Daun Ritual  Pohon  P. himba 
Huwi  Luffa acuntangulata Buah Pangan  Hb  Umok 
Saluang belum Luvunga sarmentosa Akar  Obat Pohon  P. himba 
Jawoi  Manihot esculenta Umbi  Pangan  Smk  Umok 
Bakung utan Mapania cuspidata Akar  Obat  Sm  Karahtak  
Sarang semut Myrmecodia pendan Sarang  Obat  Epipt Tajak 
Katutpakspapulut Omalanthus 

populneus 
Buah  Obat  Pohon  Dahu himba 

Manglay  Oraxylum indicum Seluruh tan. obat  Obat   Tajak 
Pare bakau Oryza sativa var. lokal Padi Pn utama Rpn Umok 
Pare ngapat Oryza sativa var. lokal Padi  Pn utama Rpn Umok 
Pare nunuk Oryza sativa var. 

Lokal 
Padi Pn utama Rpn Umok 

Pare pahtai Oryza sativa var. lokal Padi  Pn.utama  Rpn Umok  
Pare salak Oryza sativa var. lokal Padi Pn utama Rpn Umok 
Paroi  Oryza sativa var. lokal Padi Pn utama Rpn Umok 
Potah  Parkia javanica Buah  Pangan  Pohon  Tajak 
Jambu boja Psidium guajava Buah  Pangan  Pohon  Karahtak  
Tebuan  Santiria oblongifolia kayu  BB Pohon  P. himba 
Tutun  Sauropus androgynus Daun  Pn sayur Perdu  Karahtak   
Mera nti  Shorea spp. Kayu  BB Pohon P.himba 
Sanggau Solanum torvum Buah  Pangan  Perdu Umok 
Bua‟papu Sondoricum 

borneense 
Buah Pangan  Pohon  Tajak  

Ketapi  Sondoricum coetjapi Buah  Pangan  Pohon  Tajak  
Paku raung Taenitis blecnoides Daun,akar Obat  Smk  Dahu himba 
Resak gunung Vatica rassak Kayu   BB Pohon P . himba 
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Saretak  Vigna sinensis Buah  Pangan    Sm  Umok 
Tangundi  Vitex trifolia Daun  Obat Pohon  P. himba 

P. himba= pukung himba, Cl= climber, Pn= pangan  
 

Pengetahuan tentang keanekaragaman tumbuhan secara turun temurun dari generasi 

kegenerasi selanjutnya diwariskan tanpa terdokumentasi. Mereka meramu berbagai jenis 

tumbuhan sebagai bahan pangan, bahan obat yang diramu secara tradisional. Dari jenis-jenis 

tumbuhan yang di koleksi terdapat 10  jenis tumbuhan langka Indonesia (Tabel 1). Enam 

jenisnya termasuk tumbuhan obat, yaitu Arcangelisia flava, Fibraurea tinctoria, Oroxylum 

indicum,  Alstonia scholaris, Ficus deltoidea, Eurycoma longifolia; tiga jenis sebagai bahan 

bangunan (Euderoxylon swageri, Vatica rassak, dan Shorea spp.); satu jenis sebagai bahan 

pangan buah (Durio kutejensis) (Mogea et al. 2001; Rifai & Rugayah 1992).  Beberapa jenis 

tumbuhan obat yang penggunaannya cukup populer di masyarakat dayak yaitu tikang siau 

(Ficus deltoidea), sebagai obat meningkatkan stamina, dipercayai berkhasiat untuk sistem 

reproduktif wanita. Air rebusan keseluruhan tanaman diminum oleh wanita selepas bersalin 

untuk menciutkan rahim dan mengembalikan rahim pada keadaan semula. Tumbuhan ini juga 

digunakan untuk merawat keputihan dan melancarkan haid, dipercayai dapat mengekalkan 

awet muda. Tonik nya digunakan sebagai obat meningkatkan stamina lelaki dan perempuan. 

Akar seluang belum (Luvunga sarmentosa) dan akar pasak bumi (Eurycoma longifolia) air 

seduhannya sebagai penguat stamina. Tumbuhan sarang semut juga memegang peranan 

penting bagi masyarakat dayak sebagai obat untuk mencegah kanker dan bisul. Menurut 

Soeksmanto et al. (2010), tumbuhan ini mengandung senyawa-senyawa kimia dari golongan 

flavonoid dan tannin yang diketahui mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. 

Flavonoid berperan sebagai antibiotik, antivirus untuk virus HIV dan herpes.  Selain itu 

flavonoid juga dimanfaatkan untuk mencegah dan mengobati beberapa penyakit seperti asma, 

katarak, diabetes, encok/rematik, migrain, wasir, periodontitis dan kanker. Sarang semut 

diketahui juga mengandung senyawa antioksidan, vitamin, mineral dan asam formiat.  Karena 

penggunaan tumbuhan ini semakin meluas untuk pencegahan dan pengobatan beberapa 

penyakit, menyebabkan tumbuhan ini dieksploitasi dari tempat tumbuhnya di hutan. Akan 

tetapi eksploitasi ini tidak diiringi dengan penanaman kembali, sehingga populasi sarang 

semut semakin berkurang. Tumbuhan ini di Kalimantan Tengah sudah sulit ditemukan, 

kemungkinan mendekati kelangkaan hal ini disebakan eksploitasi secara berlebihan dihabitat 

alaminya.  Pohon ulin (Eusideroxylon swgeri) selain sebagai kayu kelas satu, buahnya  

berpotensi sebagai penghitam rambut. 

Pengetahuan mengenai tata ruang 

Sumber daya alam tumbuhan yang berpotensi dan dimanfaatkan oleh masyarakat 

dayak Ot Danum (Tabel 1), terlihat pada masing-masing satuan lingkungaan.  Ketergantungan 
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masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada terlihat jelas, karena berbagai jenis 

tumbuhan yang dimanfaatkan pada masing-masing satuan lingkungan. Pengetahuan inilah 

dicirikan dengan berbagai tumbuhan yang dimanfaatkan berdasarkan satuan lingkungannya 

masing-masing yaitu: 

Pukung himba, adalah hutan yang masih utuh yang digunakan untuk meramu berbagai jenis 

tumbuhan antara lain rotan (wei semare, wei sigi, wei talai, wei irit), bahan bangunan (Vatica 

micrantha, Diospyros rigida, Eusideroxylon swgeri), dan buah-buahan (Antidesma 

velutinosum).  

Tajak, merupakan bentuk satuan lingkungan berupa bekas ladang, tetapi sudah menghutan 

kembali. Tajak ini mereka gunakan meramu berbagai jenis tumbuhan berguna antara lain, 

sopang (Claoxylon polot),  tutun (Sauropus androgynus), paku-pakuan (Diplazium  asperum). 

Jenis buah-buahan yang di hasilkan dari tajak antara lain Sondoricum borneense, Aglaia 

elliptica, Chionanthus oliganthus dll. Jenis-jenis tumbuhan yang ada di‟ tajak‟ tidak terlepas 

dari peran masyarakat itu sendiri menanam sewaktu masih dalam bentuk ladang. 

Tajak totak, yang berumur masih sekitar 1 (satu) tahun atau kurang ditumbuhi jenis tumbuhan 

liar yang dimanfaatkan  seperti, kelemunting (Melastoma malabathricum) buahnya dimakan, 

pahku banut (Diplazium esculentum) daun di sayur, kalamomum (Blumea balsamifera) 

daunnya sebagai bahan obat pasca bersalin. 

Tajak bio, yaitu bekas ladang yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan pioner herba dan 

pohon kecil atau perdu. Jenis tersebut antara lain, Imperata cylindrica, Diplazium asperum, 

Neprolepis excutata,  Paspalum conjugatum, dan pohon perdu seperti Trema orientalis.   

Umok atau ladang bagi masyarakat dayak khususnya dayak Ot Danum merupakan tempat 

menghasilkan sumber bahan pangan pokok utama. Perladangan  masyarakat dayak Ot‟danum 

adalah ladang berpindah dengan masa penanaman 2-3 kali tanam disetiap lokasi penanaman, 

tergantung tingkat kesuburan tanahnya. Jenis tumbuhan yang ditanam selain tanaman padi  

varietas lokal (Tabel 1), juga ditanam jagung/ketobung (Zea mays), Cucurbita moschata, 

Manihot esculenta, Vigna unguiculata, Capsicum annum, C. fructescens, Psophocarpus 

tetragonolobus, Brassica sinensis, Solanum melongena, Carica papaya, Ananas comusus, 

Saccharum officinarum, Citrus spp., umbili (Ipomoea batatas), uwik (Dioscorea spp.),  

Colocasia esculenta, dan sayuran seperti saretak (Vigna unguiculata). 

Sistem pertanian masyarakat dayak Ot Danum 

Secara tradisional dalam kegiatan bercocok tanam dipilih-pilih bulan yang tepat untuk 

menghindari ancaman alami yang dapat menimbulkan kegagalan panen. Kegiatan bercocok 

tanam secara tradisional sudah dikenal secara turun menurun dengan langkah-langkah  

sebagai berikut; dari mulai menyiapkan lahan atau membuka lahan, membakar, menanam 

atau manugal, menyiang (mambawa), dan memanen (manggetem)   
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Pada  waktu membuka lahan yang masih merupakan hutan primer dimulai pada bulan 

ke-2 dengan perhitungan agar pada perambahan hutan tersebut memiliki kekeringan yang 

cukup sehingga jika dilakukan pembakaran kayunya akan habis terbakar. Langkah-

langkahnya:  

 a. Mandiri, yaitu pekerjaan awal merupakan penebasan atau penebangan pohon yang 

berukuran kecil, jenis liana dan tumbuhan bawah lainnya. Pekerjaan ini biasanya bisa 

dilakukan oleh kaum perempuan atau lelaki. 

b. Maneweng, merupakan pekerjaan menebang pohon besar dengan mengunakan alat 

beliung atau otak. Alat tersebut untuk saat ini sudah digantikan dengan menggunakan 

gergaji mesin. Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum pria. 

c.  Malentah, pohon-pohon besar di potong-potong agar cepat kering dan memudahkan dalam 

pembakarannya. Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum pria dan wanita dengan menggunakan 

parang. Biasanya sekitar 3-4 bulan, pada bulan 2, 3, 4, sampai bulan ke-5 biasanya terjadi 

musim kemarau.  

d.  Manugal, yaitu membuat lubang untuk tanam padi di ladang dan biasanya pada bulan ke 

lima diharapkan ladang sudah ditanami karena pada bulan tersebut diharapkan hujan 

mulai turun dan tanaman padi sudah tumbuh subur serta tunasnya sudah banyak. Cuaca 

yang paling ideal adalah kemarau tidak lebih dari ke-4 bulan yaitu bulan 1, 2, 3, dan 4,  

e.   Mambawo atau ngemawo, padi yang telah tumbuh dilakukan penyiangan atau pemupukan 

dan perawatan. Biasanya gulma sudah mulai mengganggu, seperti uru‟ belanda, 

ur‟sepiring. 

f.   Manggetem  atau ngotom, artinya padi sudah mulai di panen, biasanya panenan pertama 

di lakukan oleh ketua adat dengan acara ritual yang dimulai dengan pertama memotong 

satu malai padi, kemudian padi dirontokkkan dengan cara dengan menginjak-injak atau 

dengan memukul-mukul hingga bulir padi menjadi rontok. Padi dikeringkan atau mihang, 

kemudian disimpan atau disebut ngiwa. Akhir dari semua kegiatan tersebut dilakukan 

penumbukan untuk mendapatkan beras, kegiatan tersebut dalam bahasa dayaknya 

disebut mucak. 

 
SIMPULAN 

Masyarakat Dayak Ot Danum yang tinggal di desa Tumbang Mesukih, Renga hiran, 

Haruwu adalah bagian dari masyarakat dayak yang tinggal di hulu sungai Kahayan, 

kehidupannya tergantung sepenuhnya dari sumber daya alam yang ada disekitarnya. 

Pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan sumber daya alam dan potensinya perlu 

terdokumentasi sebelum pengetahuan tersebut punah seiring dengan kerusakan alam dan 

lingkungan sebagai akibat eksploitasi yang berlebihan oleh masyarakat dan juga HPH. Dari 

pengamatan yang dilakukan terdata ada 10 jenis tumbuhan yang termasuk langka Indonesia, 
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yaitu Arcangelisia flava, Fibraurea tinctoria, Oroxylum indicum, Alstonia scholaris, Ficus 

deltoidea, Eurycoma longifolia, Euderoxylon swageri, Vatica rassak, Shorea spp., dan Durio 

kutejensis. 
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ABSTRAK 
 

Krom adalah logam berbahaya yang banyak digunakan di industri dan memiliki potensi untuk 
mencemari lingkungan. Pencemaran kromium dapat diatasi dengan fitoremediasi. Gulma Acalypha 
indica dan Sonchus oleraceus diduga memiliki kemampuan sebagai agen fitoremediasi krom meskipun 
demikian potensinya belum diketahui secara pasti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
fitotoksisitas krom trivalen (Cr

3+
) dan heksavalen (Cr

6+
) terhadap perkecambahan S. oleraceous dan A. 

indica. Biji S. oleraceous dan A. indica dikecambahkan selama 14 hari di cawan petri dan diberi larutan 
krom mengandung ion krom trivalen dan krom heksavalen dengan taraf konsentrasi 0; 2,5; 5; 10; 25; 50; 
75; 100; 200; dan 300 mg Cr.l

-1
. Parameter yang diamati adalah persentase perkecambahan, kecepatan 

perkecambahan relatif, dan kecepatan toksisitas krom. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
statistik dengan One-way ANOVA dilanjutkan dengan uji Tukey pada tingkat signifikasi 5%. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa krom trivalen cenderung kurang berpengaruh pada perkecambahan 
sedangkan krom heksavalen cenderung menghambat perkecambahan. S. oleraceous lebih tahan 
terhadap krom trivalen dibandingkan A. indica akan tetapi A. indica lebih tahan terhadap krom 
heksavalen dibandingkan S. oleraceous. 
 
Kata kunci: Acalypha indica, krom heksavalen, krom trivalen, perkecambahan, Sonchus oleraceus. 
 

ABSTRACT 
 

Chromium is hazardous metal that is used in many industry and has potency to contaminate the 
environment. Chromium pollution could be overcome with phytoremediation. Acalypha indica and S. 
oleraceous are weeds that might have ability as chromium phytoremediation agent, however their 
potency haven’t been clearly showed. This research was objected to understand the effect of chromium 
trivalent and hexavalent on germination of A. indica and S. oleraceous seed. A. indica and S. oleraceous 
seed were germinated for 14 days on petri dishes and were given solution containing chromium trivalent 
or hexavalent at 10 concentration levels (0, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, dan 300 mg Cr.l

-1
). 

Parameters being used to investigate the effect including germination percentage, relative germination 
rate, and chromium-injury rate. Collected data were analyzed using One-way ANOVA and followed with 
Tukey at the significant level of 5%. The results showed that chromium trivalent has less toxicity effect 
on seed germination rather than chromium hexavalent. S. oleraceous was more tolerant to chromium 
trivalent than A. indica, but A. indica was more tolerant to chromium hexavalent than S. oleraceous. 
 
Keywords: Acalypha indica, chromium heksavalent, chromium trivalent, germination, Sonchus 
oleraceus.   
 

PENDAHULUAN 

Krom (Cr) adalah logam yang memegang peranan penting pada industri metalurgi, 

electroplating, cat, pewarna tekstil, pengawetan kayu, pulp, kertas, serta penyamakan kulit 

(Vajpayee et al. 2000; Zayed & Terry 2003). Krom yang digunakan biasanya ditemukan dalam 

dua jenis bilangan oksidasi yaitu krom trivalen (Cr3+) dan heksavalen (Cr6+). Kedua bentuk Cr 

tersebut mempunyai perbedaan sifat fisik dan kimia yang sangat menyolok, terutama dalam 

hal  kelarutan, reaktifitas, bioavailabilitas  dan toksisitasnya terhadap tumbuhan. Krom dalam 

bentuk Cr6+ dilaporkan memiliki toksisitas lebih tinggi dibandingkan Cr3+, karena mempunyai 

kemampuan melewati membran sel dengan mudah dan merupakan pengoksidasi yang sangat 

mailto:andr345binaraji@gmail.com
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kuat (Shanker et al. 2004). Fitotoksisitas Cr6+ dilaporkan dapat menghambat berbagai proses 

fisiologi pada tumbuhan, di antaranya mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, 

menurunkan penyerapan unsur hara dan air, serta mempengaruhi metabolisme nitrogen dan 

sulfur (Shanker et al. 2004; Vernay et al. 2007; Schiavon et al. 2008).  

 Perkecambahan biji merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan tumbuhan 

yang paling kristis menanggapi adanya berbagai cekaman lingkungan termasuk, di antaranya 

cekaman toksisitas logam berat krom. Perkecambahan merupakan tahap awal pertumbuhan 

tanaman sehingga apabila biji suatu jenis tumbuhan dapat berkecambah maka diharapkan 

tumbuhan tersebut dapat tumbuh pada lingkungannya. Biji merupakan salah satu bentuk 

adaptasi tumbuhan dalam hal reproduksi. Biji akan berkecambah apabila kondisi lingkungan 

sesuai dan memungkinkan untuk pertumbuhan selanjutnya. Kondisi yang kurang sesuai akan 

menghambat perkecambahan. Penelitian mengenai pengaruh cekaman toksisitas logam krom 

terhadap perkecambahan biji sudah dilakukan pada beberapa tanaman budidaya antara lain 

pada padi (Gyawali & Lekhak 2006), melon (Akinci & Akinci 2010), dan gandum (Datta et al. 

2011), namun belum banyak diteliti pada tumbuhan gulma yang berpotensi sebagai agen 

fitoremediasi. 

Gulma A. indica dan S. oleraceous merupakan dua jenis gulma diduga memiliki 

kemampuan sebagai agen fitoremediasi krom karena A. indica ditemukan dapat hidup dengan 

baik pada lahan pembuangan limbah penyamakan kulit yang mengandung krom dan S. 

oleraceous dapat tumbuh dengan baik pada sisa lumpur aktif industri tekstil yang juga 

mengandung krom. Meskipun demikian kemampuan A. indica dan S. oleraceous 

sesungguhnya belum pernah diuji sehingga gambaran kedua gulma sebagai agen 

fitoremediasi krom belum jelas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk 

memberikan gambaran tentang fitotoksisitas krom trivalen dan heksavalen terhadap 

perkecambahan A. indica dan S. oleraceous.  

 
METODE PENELITIAN 

Uji respon perkecambahan A. indica dan S. oleraceus dilakukan pada dua tingkat 

oksidasi krom yaitu krom heksavalen dan krom trivalen. Konsentrasi krom yang diujikan 

sebanyak 10 aras yaitu 0; 2,5; 5; 10; 25; 50; 75; 100; 200; dan 300 ppm (mg Cr.l-1). 

Perkecambahan dilakukan dalam cawan petri yang dialasi kertas merang pada kondisi gelap 

selama 14 hari. Sebelum dikecambahkan, biji dari kedua gulma terlebih dahulu direndam 

dalam air dingin selama kurang lebih 3 hari dengan cara disimpan di dalam almari es untuk 

mempercepat pematahan dormansi. Pemberian perlakuan logam krom dilakukan dengan cara 

melarutkan K2CrO4 dan CrCl3.6H2O dalam akuades sesuai dengan konsentrasi perlakuannya. 

Larutan krom heksavalen dan trivalen yang sudah dibuat digunakan untuk membasahi biji 

selama uji perkecambahan. Setiap hari selama 14 hari, jumlah biji yang berkecambah dicatat. 
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Setelah 14 hari, persentase perkecambahan, kecepatan perkecambahan relatif, dan 

kecepatan toksisitas krom relatif dihitung berdasarkan persamaan berikut.  

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Persentase perkecambahan biji Acalypha indica dan Sonchus oleraceus pada berbagai 

konsentrasi Cr6+ dan Cr3+ selama  14 hari ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.  Dari hasil 

pengamatan ditunjukkan bahwa ada perbedaan respon perkecambahan biji A. indica terhadap 

perlakuan toksisitas Cr3+ dan Cr+.  

 Efek toksisitas Cr3+ terhadap perkecambahan biji A. indica  tidak terlihat nyata untuk 

semua perlakuan konsentrasi Cr yang diberikan, bahkan memberikan efek memacu. 

Persentase perkecambahan biji A. indica yang diberi perlakuan Cr3+ 2.5-75 ppm pada akhir 

penelitian menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan kontrol.  Persentase perkecambahan 

biji A. indica mulai berkurang pada perlakuan konsentrasi 100 ppm, namun pada konsentrasi 

300 ppm, persentase perkecambahannya paling tinggi (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa 

Cr3+ bersifat kurang toksik terhadap perkecambahan biji A. indica.  

 
Tabel 1. Respons perkecambahan A. indica dengan perlakuan krom 

Perlakuan    
(mg Cr.l

-1
) 

Persentase 
perkecambahan 

Kecepatan perkecambahan 
relatif 

Kecepatan toksisitas relatif 

Cr
3+

 Cr
6+

 Cr
3+

 Cr
6+

 Cr
3+

 Cr
6+

 

0 16,67±1,67 a 48,33±1,67 ab 1,00±0,00 a 1,00±0,00 ab 0,00±0,00 a 0,00±0,00 a 
2,5 16,67±4,41 a 56,67±4,41 a 0,97±0,17 a 1,17±0,06 a 0,03±0,17 a 0,17±0,06 ab 
5 20,00±2,89 a 38,33±1,67 bc 1,19±0,10 a 0,79±0,01 bcd -0,22±0,22 a 0,21±0,01 bcd 
10 18,33±1,67 a 35,00±2,89 bc 1,11±0,11 a 0,72±0,04 cd -0,11±0,11 a 0,28±0,04 cd 
25 18,33±6,67 a 41,67±1,67 abc 1,08±0,39 a 0,86±0,03 bc -0,08±0,39 a 0,14±0,03 bc 
50 18,33±7,26 a 33,33±6,01 bc 1,06±0,36 a 0,69±0,11 cd -0,19±0,51 a 0,31±0,11 cd 
75 18,33±4,41 a 31,67±4,41 bc 1,08±0,21 a 0,65±0,08 cd -0,08±0,21 a 0,35±0,08 cd 
100 10,00±5,77 a 40,00±0,00 bc 0,56±0,29 a 0,83±0,03 bc 0,33±0,38 a 0,17±0,03 bc 
200 13,33±1,67 a 26,67±1,67 c 0,81±0,10 a 0,55±0,03 d 0,19±0,10 a 0,45±0,03 d 
300 25,00±5,00 a 1,67±1,67 d 1,47±0,14 a 0,03±0,03 e -0,56±0,40 a 0,97±0,03 e 

 

  Berbeda dengan efek Cr3+, pemberian perlakuan Cr6+  meskipun secara statistik tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap persentase perkecambahan, namun pada 

perlakuan konsentrasi rendah  yaitu sebesar 2.5-5 ppm meningkatkan persentase 

perkecambahan biji  (lebih tinggi dibandingkan kontrol) (Gambar 1B dan Tabel 1). Hasil ini 
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menunjukkan bahwa Cr6+ pada konsentrasi  antara 2.5-5 ppm memberikan efek memacu 

perkecambahan. dengan persentase perkecambahan paling tinggi ditunjukkan pada 

pemberian perlakuan Cr6+ sebesar 5 ppm. 

  Apabila dilihat efek toksisitas Cr3+ dan Cr6+ pada perkecambahan biji A. indica maka 

dapat dikatakan bahwa pemberian Cr baik dalam bentuk toksik (Cr6+) maupun non toksik (Cr3+) 

memberikan respon yang hampir sama, terutama pada konsentrasi mencapai rendah (2.5- 

5.0ppm), yaitu menunjukkan efek pacuan terhadap perkecambahan biji A. indica.   

 

(A) 

 
(B) 

 
Gambar 1. Persentase perkecambahan Acalypha indica selama 14 hari pada medium 
mengandung Cr3+ (A) dan Cr6+ (B) dengan berbagai aras konsentrasi krom 
   

Pada Gambar 2 berikut ini ditunjukkan efek toksisitas Cr3+ dan Cr6+ terhadap perkecambahan 

biji S. oleraceus.  Berbeda dengan perkecambahan biji A. indica, biji S. oleraceus yang diberi 

perlakuan Cr6+ tidak menunjukkan hasil perkecambahan yang tidak berarti  sampai akhir 

penelitian (Gambar 2B). Hampir semua perlakuan Cr6+ memberikan efek penghambatan 

secara nyata terhadap perkecambahan biji S. oleraceus. 
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(A) 

 

(B) 

Gambar 2. Persentase perkecambahan Sonchus oleraceus selama 14 hari pada medium 
mengandung Cr3+ (A) dan Cr6+ (B) dengan berbagai aras konsentrasi krom 
   
Perkecambahan biji S. oleraceus yang diberi perlakuan Cr3+ menunjukkan hasil yang berbeda 

dengan perlakuan Cr6+, dimana semua perlakuan Cr3+ secara nyata tidak menunjukkan 

penghambatan terhadap perkecambahan biji, bahkan pemberian perlakuan Cr3+ mulai 5-50 

ppm menunjukkan persentase perkecambahan lebih tinggi dibandingkan kontrol (Tabel 2). 

Hasil ini memperkuat dugaan bahwa Cr3+ kurang bersifat toksik terhadap tumbuhan.  

Secara keseluruhan, pemberian larutan mengandung krom trivalen tidak memberikan 

pengaruh pada perkecambahan biji A. indica. Meskipun terdapat perbedaan pada persentase 

perkecambahan dan kecepatan perkecambahan relatif, antarperlakuan dan kontrol tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Krom trivalen ditemukan hanya sedikit berdampak 

toksik pada perkecambahan A. indica yang ditunjukkan oleh nilai kecepatan toksisitas relatif 
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yang berkisar nol bahkan negatif. Nilai negatif justru menunjukkan adanya pengaruh positif 

krom trivalen pada perkecambahan A. indica.  

 
Tabel 2. Respons perkecambahan S. oleraceous dengan perlakuan krom 
 

Perlakuan    
(mg Cr.l

-1
) 

Persentase perkecambahan 
Kecepatan perkecambahan 

relatif 
Kecepatan toksisitas 

relatif 

Cr
3+

 Cr
6+

 Cr
3+

 Cr
6+

 Cr
3+

 Cr
6+

 

0 23,33±3,33a 23,33±3,33a 1,00±0,00 abc 1,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00 a 

2,5 21,67±4,41a 0,00±0,00 b 0,92±0,08abc 0,00±0,00b 0,00±0,29a 1,00±0,00 b 
5 31,67±9,28a 1,67±1,67 b 1,31±0,19abc 0,08±0,08b -0,44±0,53a 0,92±0,08 b 

10 35,00±11,55a 3,33±3,33 b 1,44±0,35 ab 0,17±0,17b -0,44±0,35a 0,83±0,17 b 
25 28,33±11,67a 0,00±0,00 b 1,19±0,51abc 0,00±0,00b -0,19±0,51a 1,00±0,00 b 
50 40,00±8,66a 0,00±0,00 b 1,69±0,23 a 0,00±0,00b -0,69±0,23a 1,00±0,00 b 
75 8,33±6,01a 1,67±1,67 b 0,31±0,19 bc 0,08±0,08b 0,69±0,19a 0,92±0,08 b 
100 11,67±11,67a 1,67±1,67 b 0,39±0,39 bc 0,08±0,08b 0,61±0,39a 0,92±0,08 b 
200 5,00±0,00a 0,00±0,00 b 0,22±0,03 bc 0,00±0,00b 0,78±0,03a 1,00±0,00 b 
300 3,33±1,67a 0,00±0,00 b 0,14±0,07 c 0,00±0,00b 0,86±0,07a 1,00±0,00 b 

 
 

Berbeda dengan krom trivalen, biji A. indica yang diberi perlakuan krom heksavalen 

menunjukkan adanya penghambatan perkecambahan. Semakin tinggi konsentrasi krom 

heksavalen, maka perkecambahan biji semakin terhambat. Toksisitas krom heksavalen pada 

perkecambahan terlihat jelas pada konsentrasi 300 mg Cr/L karena nilai toksisitas relatifnya 

mendekati 1.  

Perkecambahan S. oleraceous menunjukkan pola yang yang serupa dengan A. indica. 

Biji yang diberi prlakuan krom trivalen tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 

persentase perkecambahan, kecepatan perkecambahan relatif, serta kecepatan toksisitas 

relatif. Akan tetapi, biji yang diberi perlakuan krom heksavalen menunjukkan penurunan 

persentase perkecambahan, kecepatan perkecambahan relatif, dan kecepatan toksisitas relatif 

yang signifikan apabila dibandingkan dengan kontrol.  

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa biji gulma S. oleraceus dan A. indica 

menunjukkan respon yang berbeda terhadap cekaman toksisitas logam krom. Krom Cr3+ 

menunjukkan efek toksisitas yang lebih rendah terhadap perkecambahan biji S. oleraceus dan 

A. indica dibandingkan Cr6+. Krom trivalen dan heksavalen pada konsentrasi rendah (2.5-5 

ppm) memacu perkecambahan biji. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini merupakan studi awal keragaman genetik dari sejumlah varietas lokal/nasional 
dan beberapa galur unggul serta untuk mengevaluasi tingkat toleransinya terhadap cekaman Al.  Hasil 
pengujian cekaman Al diperoleh enam nomor tanaman toleran Al hingga 60 ppm dengan nilai RPA 0,7-
1,31.  Empat nomor tanaman merupakan padi gogo (galur B11930F, B11908F, Srirendah, Ranca 
buaya) dan dua nomor lainnya padi sawah (Kencana Bali dan Pucuk).  Tingkat toleransi berdasarkan 
panjang akar umumnya selaras dengan normalitas dan tinggi tunas.  Hasil analisis RAPD menunjukkan 
empat dari 10 primer acak yang digunakan,  menghasilkan pita amplifikasi.  Primer OPB-01 dan OPB-12 
memiliki tingkat polimorfisme lebih tinggi (80% dan 83%) dibandingkan OPB-4 dan OPB-06 (45% dan 
40%). Berdasarkan pohon filogenetik dari empat primer, diperoleh dua kluster besar yang yang 
menunjukkan keragaman genetik semua nomor tanaman yang diuji.  Pada kluster I, terdapat tiga nomor 
tanaman toleran Al (Ranca Buaya, Srirendah dan B11908F) dan tiga nomor tanaman lainnya pada 
kluster II (Kencana Bali, Pucuk, dan B11930F).  Dalam penelitian ini, primer yang menghasilkan pita 
ampifikasi belum dapat menyatukan semua galur  toleran dalam kluster yang sama.  Penelitian ini masih 
akan dilanjutkan dengan menggunakan primer-primer acak lainnya.   
 
Kata kunci: toleran aluminum, keragaman genetik, padi, plasma nutfah, RAPD.   
 

ABSTRACT 
 
This research is a preliminary study of genetic diversity of  local / national varieties and  to 

evaluate the level of Al tolerance.  The test was obtained  six numbers of lines/varieties  tolerance to Al 
up to 60 ppm AlCl3 with a value of relative root length (RRL)  0.7- 1.31. Those are from different type 
rice, four plants of upland rice (strain B11930F, B11908F, Srirendah, Ranca Buaya) and others lowland 
rice (Kencana Bali and Pucuk). The level of tolerance based on root length is generally aligned with 
normal condition and height of shoots. The results of RAPD analysis showed that four of 10 random  
primers produce band amplification. Primer OPB-01 and OPB-12 has a higher level of polymorphism 
(80% and 83%) than OPB-04 and OPB-06 (45% and 40%). Based on the phylogenetic trees, there are 
two large clusters that show the plant genetic diversity of all number  lines/varieties are tested. In the 
first cluster, there are three numbers  Al tolerant plants   (Ranca Buaya, Srirendah and B11908F) while 
the other  in cluster II (Kencana Bali, shoots, and B11930F). In this study, primer that produce bands 
ampification have not been able to gather all tolerant lines in the same cluster. Therefore, the research 
will still be continued with using other random primers. 

 
Keywords: aluminum tolerant, genetic diversity, germplasm, rice, RAPD.  

 

PENDAHULUAN 

 Produktivitas padi nasional seringkali mengalami penurunan yang nyata akibat 

berbagai cekaman di lahan pertanaman termasuk cekaman abiotik.  Ekstensifikasi ke lahan 

marginal di luar Jawa adalah pilihan yang bijaksana untuk menopang produksi nasional.  

Namun demikian, pada lahan-lahan yang tersebut seringkali didominasi oleh tanah podzolik 

merah kuning (PMK). Tanah ini bersifat masam, yang dapat disebabkan oleh kandungan 

Aluminun (Al) terlarut tinggi dalam tanah. Akibat tanah masam, dapat menyebabkan gagal 

mailto:enungf@yahoo.com
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panen.  Sebaran lahan PMK mencapai 45,79 juta ha (24,3%) dari daratan Indonesia (Subagyo 

et al. 2000).   

 Permasalahan utama yang ada di lahan PMK ialah ketersediaan unsur hara N,P,K, Ca, 

Mg, dan Mo yang rendah dan tingginya Al.  Kelarutan Al dalam tanah adalah faktor penting 

yang membatasi pertumbuhan tanaman di lahan masam (Wang et al. 2006).  Keracunan Al 

dapat menurunkan hasil antara 25% hingga 85% (Herrera-Estera 2003).  Gejala keracunan Al 

dapat terlihat dari penampakan akar tanaman yang terganggu (Delhaize & Ryan 1995).  

sehingga menghambat penyerapan hara, hal ini dapat terjadi pada padi gogo maupun padi 

sawah.   

 Pembentukan padi toleran Al diperlukan agar dapat diaplikasikan pada lahan 

bercekaman tersebut.  Perakitan padi toleran Al dapat dilakukan  melalui persilangan yang 

dikombinasikan dengan seleksi menggunakan marka molekuler.  Melalui metode ini, proses 

seleksi menjadi lebih cepat dan dapat dilakukan pada tahap awal pertumbuhan tanaman.  Hal 

paling utama dalam melakukan persilangan ialah tersedianya sumber keragaman genetik yang 

besar yang berupa plasma nutfah.  Varietas/ galur lokal adalah plasma nutfah yang dapat 

dijadikan tetua persilangan.  Varietas lokal pada umumnya telah mengalami adaptasi untuk di 

lokasi tertentu.  Dari varietas-varietas  lokal ini, besar kemungkinan akan diperoleh sejumlah 

varietas yang toleran terhadap cekaman Al.  Studi keragaman genetik pada varietas lokal 

untuk sifat toleran Al sangat diperlukan untuk mengetahui keragamannya.  Dengan cara ini, 

lebih memudahkan untuk menentukan kandidat tetua yang akan disilangkan. 

 Studi keragaman genetik dapat dilakukan menggunakan teknik Random Amplified  

Polymorphic DNA (RAPD).  Teknik ini relatif sederhana, murah, hanya membutuhkan sedikit 

DNA dan dengan satu primer dapat diperoleh multiple locus (Collard et al. 2005).  Menurut 

Rabbani (2008), penanda RAPD telah banyak dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses 

pemilihan tetua dan memperluas keragaman plasma nutfah untuk dapat digunakan dalam 

perakitan varietas di masa mendatang.   

 Dalam makalah ini akan dibahas mengenai studi awal keragaman genetik terhadap 

beberapa varietas lokal dan varietas nasional jenis sawah dan gogo dengan menggunakan 

marka RAPD.  Selanjutnya dilakukan studi toleransi terhadap cekaman Al untuk menentukan 

kandidat tetua unggul yang toleran cekaman Al.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keragaman padi lokal dan varietas nasional serta mengetahui tingkat toleransinya 

terhadap cekaman Al.   

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Cibinong pada bulan Maret-

Agustus 2012. Bahan tanaman yang digunakan untuk pengujian toleransi Al menggunakan 
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semua nomor tanaman dalam Tabel 1. Analisis RAPD menggunakan nomor tanaman dalam 

Tabel 1, kecuali IR600.80.23 dan ITA 131.    

Uji Toleransi Al.   

 Uji toleransi Al menggunakan metode yang disampaikan oleh Lubis & Suwarno (2000) 

serta Santika (2011).  Modifikasi dilakukan terhadap bentuk stereform yang digunakan.  Bak 

plastik berukuran 40 cm x 25 cm x 15 cm diisi dengan larutan Yoshida.   Pada bak perlakuan 

diberikan penambahan Al dari AlCl3 sebanyak 60 ppm, 45 ppm  dan pada bak kontrol tidak 

ditembahkan  Al (0 ppm).  Sebelum ditanam dalam larutan Yoshida, benih disterilisasi 

menggunakan akuades, lalu direndam dalam alkohol 70% selama 1 menit, dicuci dengan 

akuades sebanyak 3 x, dan direndam dalam 2% NaClO  selama 15 menit sambil di shaker.  

Selanjutnya benih dicuci lagi dengan akuades hingga tidak berbau dan siap ditanam. Benih 

yang sudah disterilisasi ditumbuhkan dalam setiap lubang gabus yang dilapisi dengan kain 

kasa plastik 1mm.  Larutan Yoshida yang digunakan dalam pengujian Al dipertahankan pada 

pH 4 + 0,2 dengan cara mengontrolnya setiap 2 hari dan menambahkan larutan apabila 

diperlukan. Penggantian larutan total dilakukan setiap minggu.  Tanaman dibiarkan tumbuh 

dalam bak pengujian hingga berumur 20 hari.   

Pengamatan dilakukan terhadap panjang akar dan tinggi tunas. Hasil pengukuran 

panjang akar digunakan untuk menghitung relative panjang akar (RPA). Penilaian toleransi 

keracunan Al berdasarkan nilai RPA, yang dibedakan atas tiga kategori yaitu: toleran 

(RPA>0,7), moderat (RPA 0,62-0,69) dan peka (RPA <0,61) (Nasution & Suhartini 1992). 

Penghitungan nilai RPA menggunakan persamaan berikut.  

RPA = Panjang akar pada 60 ppm Al 

  Panjang akar pada   0 ppm Al 
 
 
Tabel 1.  Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian  

Varietas/galur Asal Daerah 
Kategori 

Gogo Sawah 

Inpago 8 Var. Nasional √ 
 Danau Gaung  Var. Nasional √ 

 Situ Patenggang  Var. Nasional √ 

 B11930F Galur BB Padi-Bogor √ 

 B11908F Galur BB Padi-Bogor  √ 

 B11492F Galur BB Padi-Bogor  √ 

 TB368MR Galur BB Padi-Bogor  √ 

 B11178.G. Galur BB Padi-Bogor  √ 

 Srirendah  Lokal Lampung √ 

 L.Palembang  Lokal Lampung √ 

 Samariti  Lokal Lampung √ 
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L.kuning  Lokal Lampung √ 

 Grogol  Lokal Lampung √ 

 H.Bunar  Lokal Banten √ 

 Kencana Bali  Lokal Bali 
 

√ 

Pucuk  Lokal Sumbar 
 

√ 

Ketan.Hitam  Lokal Kab. Sukabumi √ 
 Surade Selatan  Lokal Kab. Sukabumi 

 

√ 

Bojong Jeng. Lokal Kab. Sukabumi 

 

√ 

Tegal buled  Lokal Kab. Sukabumi √ 
 Dampak  Lokal Cianjur selatan 

 
√ 

Ranca Buaya  Lokal Garut √ 
 Sintanur  Var. Nasional 

 
√ 

IR600.80.23  Kontrol toleran Al  √ 
 ITA-131  Kontrol peka Al √ 
  

Uji Keragaman genetic dengan RAPD.   

Isolasi DNA daun dilakukan pada sampel tanaman (kecuali ITA 131 dan IR600.80.23)   

Metode isolasi DNA  yang digunakan  sebagai berikut: daun muda sepanjang 5 cm dimasukan 

ke dalam tabung 1.5 ml, diberi N2 cair lalu digerus dan ditambahkan 750 l dapar isolasi.  

Dapar isolasi terdiri dari dapar lisis  (Tris-HCl pH 7.5 0.2 M, EDTA 0.05 M, NaCl 2 M, dan 

CTAB 2% , CTAB =hexaecyl trimethyl ammonium bromide),  dapar ekstraksi (sorbitol 0.35 M, 

Tris-HCl pH 7.5 0.1 M, 5 mM EDTA) dan  5% sarkosil.   Selanjutnya sampel  diinkubasi pada 

suhu 65oC selama 1 jam. Kemudian ke dalam tube ditambahkan 750 l 

chloroform:isoamylalkohol (24:1) dan disentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 8.000 rpm 

pada suhu 4oC. Supernatan dipindahkan ke tabung baru dan ditambah dengan 400 l 

isopropanol dingin, lalu disentrifugasi selama 6 menit dengan kecepatan 8.000 rpm pada suhu 

4oC. Supernatan dibuang dan pelet dicuci dengan 70% etanol. Pelet dalam tabung dikeringkan 

dan dilarutkan dengan 50 l dapar TE pH 8.0.  

 Dalam percobaan ini digunakan 10 macam primer acak yaitu OPB-01, OPB- 04, OPB-

06, OPB-08, OPB-12, OPB-13, OPB-18, OPF-10, OPF-14, dan OPF-20. Volume untuk 1x 

reaksi PCR ialah 12,5 µl dengan komposisi sebagai berikut: 1x dapar PCR, (0,2 mM) dNTP, 

primer 200 m, 1 u Taq polymerase, 100 ng dan dH2O.  Amplifikasi DNA dilakukan 

menggunakan alat PCR Thermal Cycler (Biometra), pada kondisi: satu siklus denaturasi 

(94oC, 5 menit); 40 siklus amplifikasi [denaturasi 94oC 1 menit, annealing 34oC 1 menit, 

sintesis 72oC 2 menit]; 72oC 7 menit (pemanjangan final); 4oC (penyimpanan). Hasil PCR 

dipisahkan dalam 1,2% gel agarose selama 90 menit pada tegangan 120 volt. Gel diwarnai 

menggunakan ethidium bromida (0,5 mg/liter) untuk visualisasi pita DNA produk PCR.    
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Analisis Data RAPD  

 Pita produk amplifikasi di scoring visual.  Skor 1 untuk keberadaan pita dan 0 untuk 

ketiadaan pita. Scoring ini dilakukan pada  setiap nomor sampel tanaman dan berdasarkan  

primer yang digunakan, sehingga terbentuk data biner.  Data biner yang diperoleh dianalisis 

menggunakan program SPSS versi 16.0 dan  menghasilkan pohon kekerabatan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Uji Toleransi Al  

 Hasil uji toleransi terhadap cekaman Al dapat memberikan gambaran perbedaan 

tingkat kemampuan tanaman dalam menghadapi cekaman.  Evaluasi toleransi dilakukan pada 

60 ppm AlCl3, meskipun pengujian juga dilakukan pada konsentrasi 45 ppm. Pengamatan 

yang dilakukan terhadap panjang akar dan nilai RPA mampu mengevaluasi tingkat cekamann 

yang terjadi pada tanaman.  Dengan semakin kecil nilai RPA, maka semakin tercekam 

tanaman tersebut, demikian pula sebaliknya (Gambar 1).   

  
 

 
Gambar 1.    
A. Penampakan  akar dan tunas pada konsentrasi Al 0 ppm, 45 ppm dan 60 ppm 
B. Penotipik individu hasil uji Al pada konsentsai Al 60 ppm: 1) ITA131, 2) IR600.80-23, 3). – 5) galur 

lokal toleran 
C. Hasil pengukuran rerata tinggi tunas pada Al 60 ppm: 1.Sri rendah, 2. Sintanur, 3. Pucuk, 4. Danau 

Gaung, 5. B11930F, 6. K. hitam, 7. Surade Sel., 8. TB368 MR, 9. B1178.G, 10. Ranca Buaya, 11. 
L.Palembang, 12. B11492F, 13. Inpago8,  14. Samariti, 15. Tegal Buleud, 16. Bojong Jeng, 17. 
Dampak, 18. B11908F, 19.  H. Bunar, 20. Grogol, 21. Kencana Bali, 22. Situ Patenggang, 23.  L. 
Kuning, 24.  IR 600.80.23, 25. ITA-131. 

B 

2 3 5 4 

1 
A 

C 
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Berdasarkan Gambar 1A, nampak bahwa secara umum, semakin tinggi konsentrasi 

AlCl3 yang terlarut dalam media maka semakin pendek akar yang terbentuk.  Dibandingkan 

perakaran tanpa kandungan Al, pertumbuhan akar normal dan mulai tercekam pada 

konsentrasi 40 ppm dan sangat tercekam pada konsentrasi 60 ppm.  Akan tetapi, terdapat 

sejumlah galur dengan perakar tetap baik meskipun cekaman berat Al 60 ppm (disajikan pada 

Gambar 1B dan Tabel 2).  Hasil pengukuran rerata tinggi tunas pada Al 60 ppm sulit dijadikan 

karakter seleksi.  Galur-galur dengan kategori moderat atau peka pada konsentrasi 60 ppm 

tidak selalu menunjukkan tinggi tunas yang lebih pendek.  Hal ini diduga, pertumbuhan tunas 

belum banyak dipengaruhi oleh konsentrasi Al. 

Berdasarkan hasil pengamatan nialai RPA (Tabel 2), nampak bahwa beberapa varietas 

lokal peka terhadap cekaman Al pada kedua konsentrasi yang berikan (45 dan 60 ppm).  Pada 

sebagian besar galur/varietas yang diuji menunjukkan nilai RPA menjadi semakin kecil dengan 

semakin tinggi konsentrasi Al. Varietas/ galur dengan perakaran baik (toleran) pada 

konsentrasi Al 45 ppm dan menjadi moderat pada 60 ppm ialah:  Lampung Palembang, 

Samariti, Grogol dan Ketan hitam.  Konsentrasi Al 600 ppm adalah konsentrasi yang umum 

digunakan dalam pengujian  Al, untuk melihat toleransi tanaman.  Dalam percobaan ini 

beberapa varietas/galur tanaman masih menunjukkan toleran terhadap Al.  Varietas/ galur 

tersebut ialah:  B11930F, B11908F, Srirendah, Kencana Bali, Pucuk dan Ranca Buaya, 

disamping IR 600.80.23 sebagai pembanding toleran.  Keberaan galur-galur toleran  tersebut 

diharapkan dapat menjadi kandidat tetua persilangan.   

 
Tabel 2.  Hasil pengamatan nilai RPA pada pengujian Al dengan konsentrasi 45 dan 60 ppm  
 

      45 ppm      60 ppm    

No.  Varietas/galur  peka  moderat  toleran  peka  moderat  toleran  

1. Inpago8  
 

0,63 
 

0,46 
  2. Danau Gaung  0,49 

  
0,37 

  3. Situ Patenggang 0,52 
  

0,42 
  4. B11930F 

  
1,04 

  
0,85 

5. B11908F 
  

1,20 
  

1,31 

6. B11492F 
 

0,62 
 

0,54 
  7. TB368MR 0,58 

  
0,53 

  8. B1178G 
 

0,64 
  

0,62 
 9. Sri rendah 

  
0,75 

  
0,74 

10. 
Lampung 
Palembang  

  
0,76 

 
0,67 

 11. Samariti 
  

0,95 
 

0,63 
 12. Lampung Kuning 

  
0,74 0,57 

  13. Grogol 
  

0,78 
 

0,62 
 14. Hawara Bunar 

  
0,84 0,61 
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15. Kencana Bali 
  

0,81 
  

1,03 

16. Pucuk  
  

1,06 
  

0,90 

17. Ketan hitam  
  

0,71 
 

0,62 
 18. Surade Selatan 0,37 

  
0,32 

  19. Bojong Jengkol 0,58 
  

0,49 
  20. Tegal Buleud 

  
0,83 0,55 

  21. Dampak 0,48 
  

0,34 
  22. Ranca Buaya  

  
0,74 

  
0,74 

23. Sintanur  
  

0,83 0,58 
  24. IR 600.80.23* 

  
1,01 

  
0,95 

25. ITA-131** 0,37 
  

0,21 
  

    Keterangan:  * pembanding tahan Al,  ** pembanding peka Al.  
 
Analisis Keragaman genetik   

Dari 10 primer yang digunakan untuk analisis keragaman genetik diperoleh empat  

primer yang memberikan amplifikasi.  Keempat primer tersebut ialah OPB-01, OPB-0 4, OPB-

06, dan OPB-12, sedangkan primer lainnya tidak menunjukkan amplifikasi.  Diduga tidak 

munculnya pita disebabkan karena primer-primer tersebut tidak cocok untuk tanaman padi 

yang diujikan dalam percobaan ini.    

Tabel 3.  Jumlah pita dan presentase polimorphisme menggunakan primer yang dicoba pada 
sampel padi lokal dan galur/varietas 

 

Varietas/galur OPB-01 OPB-04 OPB-06 OPB-12 OPB-Gab. 

Inpago 8 7 4 7 4 22 

D.Gaung  5 5 7 7 23 

Situ Pat.  8 4 6 6 24 

B11930F 9 4 6 0 19 

B11908F 5 7 5 4 21 

B11492F 7 6 8 5 26 

TB368MR 6 5 6 6 23 

B111786 6 6 6 5 23 

Srirendah  6 2 6 8 22 

L.Palembang  5 7 6 2 20 

Samariti  7 6 8 6 27 

L.kuning  5 5 8 7 25 

Grogol  7 5 6 3 21 

H.Bunar  6 5 6 5 22 

K.Bali  6 4 6 5 21 

Pucuk  5 4 4 3 16 

K.Hitam  6 5 7 5 23 

Surade Sel.  5 4 6 5 20 

Bojong Jeng. 7 4 3 5 19 

Tegal buled  7 4 3 3 17 

Dampak  6 4 3 4 17 
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Ranca Buaya  6 5 6 4 21 

Sintanur  5 4 4 6 19 

Jumlah pita total  142 109 133 108 491 

Polimorfisme (%) 80 45 40 83 96 

 
Studi keragaman genetik ini pada dasarnya diarahkan untuk mengidentifikasi 

keragaman pita (genetik) untuk toleransi terhadap Al melalui penanda RAPD. Keragaman 

genetik berdasarkan pita muncul dari primer OPB-01, OPB-04, OPB-06 dan OPB-12 disajikan 

pada Tabel 3.  Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa OPB-01 dan OPB-12 memiliki 

tingkat polimorfisme yang tinggi (80% dan 83%), sementara pada primer OPB-04 dan OPB-06 

hanya menunjukkan keragaman 45% dan 40%.   

              
 
Gambar 2.  Hasil  analisis RAPD dengan menggunakan primer OPB-01 dan OPB-12  
 
 Berdasarkan analisis pohon filogeni (menggunakan program SAS 16.0, dengan 

metode cluster furthereast neighbor dan interval euclidean distance)  untuk OPB-01 diperoleh 

informasi bahwa varietas/galur yang diuji secara umum dibagi dalam dua cluster besar. 

Varietas/ galur toleran Al yang telah teruji sebelumnya masih tersebar dalam dua cluster yang 

berbeda.  Cluster pertama terdiri  dari Pucuk, Ranca Buaya, kencana Bali dan B11930F.  Pada 

cluster II terdapat varietas/galur toleran Srirendah dan B11908F.  Dalam cluster I, nampak 

bahwa Ranca Buaya dan Kencana Bali seragam secara genetik, dan mulai ada keragaman 

dengan Pucuk sedangkan keragaman paling jauh dalam cluster ini ialah dengan galur 

B11930F.  Varietas Srirendah dan B11908F menunjukkan ada sedikit perbedaan genetik.  

Sementara meskipun secara analisis RAPD galur B11908F seragam dengan lampung 

Palembang, pada primer OPB-01 namun jika dikaitkan dengan sifat toleransi terhadap Al 

primer OPB-01 belum bersifat spesifik untuk hal tersebut (Gambar 4).   

 Pohon filogenetik menggunakan primer OPB-12, menunjukkan bahwa lima 

varietas/galur berada pada cluster II (Pucuk, Srirendah, Kencana Bali, B11908F, Ranca 

Buaya)  dan satu tanaman (B11930F) berada pada cluster I.   Meskipun lima varietas/galur 

toleran Al berada dalam satu cluster, namun nampaknya primer ini belum spesifik untuk sifat 

toleransi terhadap Al.  Hal ini dibuktikan dengan sejumlah varietas/ galur dengan jarak genetik 

yang hampir berdekatan dengan varietas/galur toleran Al, namun varietas lainnya termasuk 

peka.  

a b 
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Pohon filogenetik dengan gabungan empat primer yang menunjukkan amplifikasi 

adalah selaras dengan pohon filogenetik dari primer OPB-01 dan OPB-12, dimana keempat 

primer belum dapat menunjukkan pita spesifik untuk sifat toleransi terhadap cekaman Al.  

Analisis RAPD untuk membuktikan bahwa  kesesuaian primer dan sifat toleransi Al perlu 

dibuktikan lebih lanjut, dengan menggunakan primer acak yang lebih banyak.  Lebih jauh pula, 

keempat primer juga belum dapat memisahkan antara padi sawah maupun padi gogo.  

 
 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 

    0         5        10        15        20        25 

  Label       +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Surade S     ─┐ 

  Sintanur     ─┼───────────────────┐ 

  Pucuk        ─┘                   │ 

  Dampak       ─┐                   ├───────┐ 

  Ranca Bu     ─┤                   │       │ 

  H.Bunar      ─┼───────────────────┘       ├───────────┐ 

  K.Bali       ─┤                           │           │ 

  K.Hitam      ─┘                           │           │ 

  D.Gaung      ─┬───────────────────────────┘           ├───────┐ 

  L.kuning     ─┘                                       │       │ 

  Grogol       ─┬───────────────────┐                   │       │ 

  Tegal bu     ─┘                   ├─────────────┐     │       │ 

  Situ Pat     ─────────────────────┘             ├─────┘       │ 

  B11930F      ─────────────────────────────┬─────┘             │ 

  Bojong J     ─────────────────────────────┘                   │ 

  Inpago 8     ─────────────────────┬───────┐                   │ 

  Srirenda     ─────────────────────┘       ├───────────────┐   │ 

  B11908F      ─┬───────────────────┐       │               │   │ 

  L.Palemb     ─┘                   ├───────┘               ├───┘ 

  B111786      ─────────────────────┘                       │ 

  TB368MR      ─────────────────────┬─────────────┐         │ 

  Samariti     ─────────────────────┘             ├─────────┘ 

  B11492F      ───────────────────────────────────┘ 
 

Gambar 4.  Pohon filogenetik menggunakan primer OPB-01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

II 
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Rescaled Distance Cluster Combine 
 

    0         5        10        15        20        25 

  Label      +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Grogol     ─┬───────────────┐ 

  Tegal bu   ─┘               ├─────────────────┐ 

  Dampak     ─────────────────┘                 ├─────────────┐ 

  B11930F    ─────────────────────────┬─────────┘             │ 

  L.Palemb   ─────────────────────────┘                       │ 

  K.Hitam    ─┐                                               │ 

  Surade S   ─┼───────────────┐                               │ 

  H.Bunar    ─┘               ├─────────────┐                 │ 

  Sintanur   ─────────────────┘             ├───────┐         │ 

  Pucuk      ─────────────────────────┬─────┘       │         │ 

  Bojong J   ─────────────────────────┘             ├───┐     │ 

  Samariti   ─────────────────┬─────────────┐       │   │     │ 

  L.kuning   ─────────────────┘             ├───────┘   │     │ 

  Srirenda   ───────────────────────────────┘           │     │ 

  D.Gaung    ─────────────────────────┬─────────┐       ├─────┘ 

  K.Bali     ─────────────────────────┘         │       │ 

  Inpago 8   ─┬───────────────┐                 ├───┐   │ 

  B11908F    ─┘               ├─────────────┐   │   │   │ 

  B11492F    ─────────────────┘             ├───┘   │   │ 

  B111786    ─────────────────┬───────┐     │       ├───┘ 

  Ranca Bu   ─────────────────┘       ├─────┘       │ 

  Situ Pat   ─────────────────────────┘             │ 

  TB368MR    ───────────────────────────────────────┘ 
 
   Gambar 5.  Pohon filogenetik menggunakan primer OPB-12 
 
 
 

Rescaled Distance Cluster Combine 
 

  0         5        10        15        20        25 

  Label        +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  H.Bunar      ─┬─────┐ 

  Ranca Bu     ─┘     ├─────────┐ 

  K.Hitam      ───────┘         ├─────────┐ 

  Grogol       ─────────────────┘         ├─────────┐ 

  D.Gaung      ───────────────────────────┘         ├─┐ 

  Srirenda     ─────────────────────────────────┬───┘ ├─┐ 

  L.kuning     ─────────────────────────────────┘     │ │ 

  Situ Pat     ───────────────────────────┬───────────┘ ├─┐ 

  TB368MR      ───────────────────────────┘             │ │ 

  B11492F      ───────────────────────────┬─────────────┘ ├─────┐ 

  Samariti     ───────────────────────────┘               │     │ 

  Inpago 8     ───────────────────┬─────────────┐         │     │ 

  B111786      ───────────────────┘             ├─────────┘     │ 

  B11908F      ───────────────────────────┬─────┘               │ 

  L.Palemb     ───────────────────────────┘                     │ 

  Surade S     ───────────┬─────┐                               │ 

  Sintanur     ───────────┘     ├─────────┐                     │ 

  K.Bali       ─────────────────┘         ├───────────┐         │ 

  Tegal bu     ───────┬───────────┐       │           │         │ 

  Dampak       ───────┘           ├───────┘           ├─────────┘ 

  Pucuk        ───────────────────┘                   │ 

  B11930F      ───────────────────────────────────┬───┘ 

  Bojong J     ───────────────────────────────────┘ 
 

Gambar 6.  Pohon filogenetik menggunakan primer gabungan (OPB-01, OPB-04, OPB-06 
dan OPB-12) 

 

II 

I 
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SIMPULAN 

Pada penelitian ini diperoleh enam nomor tanaman (varietas/galur) toleran Al hingga 

60 ppm dengan nilai RPA 0,7-1,31.  Empat nomor tanaman merupakan padi gogo (galur 

B11930F, B11908F, Srirendah, Ranca buaya) dan dua nomor lainnya padi sawah (Kencana 

Bali dan Pucuk). Empat dari 10 primer acak yang digunakan dalam analisis RAPD  

menghasilkan pita polimorfis, dengan tingkat polimorfisme 40, 45, 80 dan 83% masing-masing 

untuk OPB-06, OPB-04, OPB-01 dan OPB-12.  Berdasarkan pohon filogenetik dari empat 

primer diperoleh dua cluster besar. Cluster I memiliki tiga nomor tanaman toleran Al (Ranca 

Buaya, Srirendah dan B11908F) dan tiga nomor tanaman lainnya pada kluster II (Kencana 

Bali, Pucuk, dan B11930F).  Primer yang menghasilkan pita ampifikasi belum dapat 

menyatukan semua galur  toleran dalam cluster yang sama.  Penelitian ini masih akan 

dilanjutkan dengan menggunakan primer-primer acak lainnya.   
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas pupuk organik hayati cair yang dibuat dari 
berbagai isolat mikroba perakaran (Plant growth-promoting rhizobacteria/PGPR). Pertama, isolat-isolat 
mikroba perakaran yang telah teruji potensinya ditumbuhkan dalam erlenmeyer dan fermentor sebagai 
biang induk (starter), kemudian starter tersebut digunakan untuk membuat pupuk organik hayati cair. 
Kultur murni mikroba perakaran (PGPR) dan biang induk mikroba disimpan dalam suhu dingin (4-10ºC) 
dan berbagai metoda peyimpanan lainnya guna mempertahankan kualitas pupuk organik hayati cair. 
Kualitas pupuk organik hayati cair dipantau dengan cara mengamati viabilitas dan aktivitas mikroba 
selama dalam penyimpanan. Hasil pengamatan pertumbuhan campuran berbagai isolat mikroba 
perakaran (PGPR) sebagai starter dalam fermentor relatif lambat, memerlukan waktu inkubasi sekitar 2 
minggu. Viabilitas kultur murni pada berbagai metoda penyimpanan secara umum cukup baik.  Viabilitas 
mikroba setelah penyimpanan sekitar 1 tahun dengan metoda freeze drying masih berkisar 10

8 
CFU/ml, 

sedangkan pada  suhu dingin setelah penyimpanan 5 bulan juga berkisar 10
8 

CFU/ml. Konsentrasi 
hormon tumbuh IAA dalam pupuk organik cair berkisar antara 3-35 ppm. Konsentrasi IAA dalam pupuk 
cair cenderung meningkat sejalan dengan lama penyimpanan, konsentrasi tertinggi setelah 
penyimpanan 5 bulan, diikuti oleh penyimpanan 1 tahun,  1 minggu, dan terendah pada pupuk cair yang 
masih segar.  
 
Kata kunci: aktivitas mikroba, pupuk organik cair, starter, viabilitas. 
 

ABSTRACT 
 

This study aimed to test the quality of liquid bio organic fertilizer that made from various 
microbial isolates root (Plant growth-promoting rhizobacteria/PGPR). The microbial isolates tested roots 
are grown in an erlenmeyer and its potential as a source of stem fermenter (starter), then the starter is 
used to make liquid bioorganic fertilizer. PGPR and starter microbes stored in cold temperatures (4-
10°C) and the other store methods to maintain quality liquid bio organic fertilizer. The quality of liquid  
bio organic fertilizer is monitored by observing the viability and microbial activity during storage. The 
results showed that the mixture growth on  the kind of PGPR as a starter in the  fermenter  is relatively 
slow,  incubation takes about 2 weeks. Viability of the pure cultures on various storage methods is 
generally quite good. Microbial viability after approximately one year of storage with freeze drying 
method is still around 108 CFU/ ml, whereas at cooler temperatures after 5 months of storage also 
range 108 CFU/ml. The concentration of IAA growth hormone in liquid organic fertilizer ranged from 3-35 
ppm. The concentration of IAA in liquid fertilizer tends to increase along with the length of storage, the 
highest concentration after 5 months of storage, followed by storage one year, one week and the lowest 
liquid fertilizer that is still fresh. 

 
Keywords: liquid organic fertilizer, microbial activity, starter, viability. 

 

PENDAHULUAN 

Pupuk hayati di definisikan sebagai substansi yang mengandung sel mikroorganisme 

yang efisien dan evektif membantu tanaman menyerap nutrien dengan cara interaksi di 

perakaran ketika diaplikasikan melalui biji atau tanah (Mishra & Dadhuh 2010).  Pupuk hayati 

ada yang hanya mengandung satu strain mikroorganisme tertentu (mono strain) atau 
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mengandung berbagai strain (multi strain). Starter mikroba (StarTmik-LIPI) untuk pembuatan 

pupuk organik hayati cair (POHC) terdiri dari campuran mikroba perakaran (Plant growth-

promoting rhizobacteria/PGPR), antara lain adalah isolat bakteri 4a, IIIb, PIKO1, PP2, 140 B , 

4e, P.f, AA1, AA2 dan L7TO3. Isolat mikroba perkaran tersebut diatas  mempunyai aktivitas 

pelarut phospat,  agen biokontrol dan penghasil hormon tumbuh. Dilaporkan bahwa PGPR 

adalah bakteri yang hidup bebas (free-living), merupakan bakteri tanah yang mampu 

membantu pertumbuhan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme 

bantuan langsung antara lain melalui penambatan nitrogen, pelarut pospat, produksi HCN, 

produksi fitohormon, seperti auxin, cytokinin, dan gibberelin  (Kloepper et al. 1989; Glick et al. 

1999). 

Mikroorganisme pelarut pospat berperan mengubah senyawa P yang tidak tersedia 

menjadi senyawa yang tersedia bagi tumbuhan. Fosfor dalam tanah diserap tumbuhan dalam 

bentuk ion H2PO4
- dan HPO4

2- (Rosmarkam & Yuwono 2002; Winarso 2005). Sejumlah 

mikroorganisme  termasuk actinomycetes,  bakteri dan jamur dilaporkan berpotensi antagonis 

terhadap jamur patogen. Secara umum mekanisme mikroorganisma menghambat jamur 

patogen pada daerah perakaran adalah sebagai berikut: 1) kompetisi terhadap nutrisi, oksigen 

atau ruang, 2) parasitis atau perusakan fisik dinding sel jamur oleh enzim hidrolitik yang 

diproduksi oleh agen biokontrol, 3) antibiosis atau penghambatan mikroorganisma oleh 

senyawa diffusible atau kombinasi sinergi dari beberapa aksi tersebut diatas (Baker 1974; 

Benyagoub et al. 1998). Berbagai mikroorganisme juga dilaporkan mampu memproduksi 

hormon tumbuh, misalnya auxin termasuk didalamnya adalah IAA (Indole-3-Acetic Acid), 

merupakan hormon pertumbuhan tanaman yang sangat penting. PGPR (Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria) merupakan kelompok mikroorganisme yang mampu memproduksi 

IAA, contohnya antara lain adalah dari genus Azospirillum, Pseudomonas, Xanthomonas dan 

Rhizobium (Patten & Glick 1996). Dilaporkan bahwa 80% bakteri yang diisolasi dari akar 

tanaman mampu memproduksi IAA (Zakharova et al. 1999). Bakteri penambat N juga 

dilaporkan mampu memproduksi IAA, khususnya jika ada tryptopan sebagai prekursor ( 

Pedraza et al. 2004).  

Pada penelitian ini dilakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguji  

kualitas pupuk organik hayati cair. Kegiatan dimulai dengan membuat biang induk mikroba 

(starter), starter mikroba dibuat dalam skala kecil menggunakan erlenmeyer, dan skala besar 

(scale up) menggunakan fermentor. Untuk mempertahankan viabilitas mikroba dalam starter, 

dilakukan penyimpanan dalam lemari es atau dalam ruang dingin (cool storage) dengan suhu 

rata-rata sekitar 4-10 ºC. Isolat-isolat mikroba yang digunakan sebagai starter pembuatan 

pupuk cair dipelihara dengan cara disimpan menggunakan metoda freeze drying dan dalam 

larutan gliserol. Metoda freeze drying, merupakan metoda preservasi yang umum digunakan 

untuk bakteri, baik dari cairan langsung atau dari suspensi yang telah dibekukan (frozen). Dari 
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metoda frozen, bentuk penyimpanan centrifuge freeze drying paling banyak digunakan karena 

cukup mudah dan efisien (Annear 1954;  Howard 1956). Bakteri juga bisa disimpan dalam 

larutan gliserol (glycerol stock) (http://sfiles.crg.es/protocols/ cloning/glycerolstock). Untuk 

mengetahui viabilitas mikroba dalam starter, telah dilakukan  pengamatan populasi bakteri 

selama dalam penyimpanan.   

 
METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10  isolat mikroba (4a, IIIb, PIKO1, 

PP2, 140 B , 4e, P.f, AA1, AA2, L7TO3) yang merupakan inokulan mikroba terseleksi sebagai 

agen pupuk organik hayati seri starTmik-LIPI.  

Pembuatan starter mikroba  

Starter mikroba (StarTmik) merupakan formula yang terdiri dari berbagai campuran 

bakteri antara lain yaitu: isolat bakteri 4a, IIIb, PIKO1, PP2, 140 B , 4e, P.f, AA1, AA2, L7TO3. 

Masing-masing isolat bakteri ditumbuhkan pada erlenmeyer yang berisi media cair spesifik 

sesuai dengan jenis dan aktivitas dari masing-masing bakteri. Isolat bakteri 140B, L7TO3 dan 

AA1 ditumbuhkan pada media NB, isolat bakteri 4a, IIIb, PIKO1, PP2, ditumbuhkan pada 

media NB ditambah dengan Ca3PO4 (3,75g/750 ml media), sedangkan isolat bakteri 4e, AA2 

dan P.f ditumbuhkan pada media NB ditambah dengan 200 ppm tryptopan. Pertumbuhan 

dilakukan diatas shaker/plate stirrer pada suhu kamar, diinkubasi selama empat hari. Starter 

mikroba disimpan dalam lemari es atau dalam ruang dingin (cool storage) dengan suhu rata-

rata sekitar 4-10ºC. 

Pembuatan pupuk cair 

 Komposisi pupuk organik hayati cair adalah sebagai berikut: aqua 100L, taoge (6 kg), 

gula merah (600 gr), molase (5000 gr), tepung ikan (1kg), tepung jagung/kedelai (6 kg), agar-

agar dua bungkus, telur ayam 6 butir, TSP/kapur (2 kg), bekatul/dedak (6 kg), air kelapa muda 

dua butir, starter (StarTmik) 1L. Taoge direbus kemudian diambil ekstraknya, dicampur 

dengan bahan-bahan lainnya dalam Drum, dan tambahkan aqua sampai 100L. Setelah dingin 

tambahkan agar, telur dan air kelapa muda. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan starter 

(StarTmik). Drum kemudian di aerasi dengan aerator dan diaduk dengan agitator kemudian 

diinkubasi selama 20-30 hari.   

Perhitungan populasi mikroba  

 Media yang dipakai untuk perhitungan populasi mikroba dalam pupuk cair ataupun 

starter adalah media NA, TSB, dan Pikosvkaya (PK). Sampel pupuk cair ataupun starter 

terlebih dahulu dibuat pengenceran berseri, dari 10-1–10-6. Dari masing-masing seri 

pengenceran 10-3-10-6 diambil 0,02 ml kemudian di inokulasikan pada cawan petri yang berisi 

media tertentu (NA, TSB, dan Pikosvkaya). Kultur kemudian diinkubasi pada suhu ruang atau 

http://sfiles.crg.es/protocols/%20cloning/glycerolstock
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pada inkubator suhu 27-28ºC selama dua hari. Jumlah koloni dihitung menggunakan colony 

counter. 

Preservasi mikroba dengan metoda freeze drying 

 Masing-masing isolat mikroba ditumbuhkan dalam Erlenmeyer yang berisi media 

spesifik (200 ml) sesuai dengan jenis mikroba, di inkubasi diatas shaker selama 24-48 jam. 

Kultur dipanen dengan cara centrifugasi dan kemudian pelet dibikin pasta dengan 

mencampurkan cryo protectant (susu skim, carboxy metyl cellulose, dll). Pasta kultur 

kemudian dibekukan dalam freezer (-20ºC) selama 24 jam. Kultur beku kemudian di freeze 

drying pada suhu -25ºC selama 3 hari. 

Analisis IAA 

Masing-masing pupuk di ambil 5 ml kemudian di sentrifuge pada 10.000 rpm selama 15 

menit. Supernatan di ambil kemudian di atur pH nya menjadi 2,8 menggunaka HCl. 

Selanjutnya di lakukan ekstraksi menggunakan etil asetat dengan perbandingan volume 1:1 

sebanyak tiga kali. Hasil ekstraksi yang di diperoleh kemudian dievaporasi untuk 

menguapkann etil asetat. Evaporasi di lakukan pada suhu ruang dengan kecepatan 105 rpm. 

Evaporasi dilakukan sampai larutan menjadi kering kemudian dilarutkan kembali dalam etanol 

absolut (Mehnaz & Lazarovits 2006) 

 Hasil evaporasi dianalisis dengan menggunakan HPLC. Fase gerak yang di gunakan 

adalah metanol:asam asetat:akuabides ( 30:1:70 v/v/v). Kolom yang di gunakan adalah C-18 

reverse phase dengan detektor UV pada panjang gelombang 280 nm dan kecepatan alir      

1,2 ml/menit. Standar yang di gunakan adalah larutan IAA murni yang diukur pada keadaan 

dan kondisi yang sama. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter mikroba yang digunakan sebagai starter 

 Isolat-isolat mikroba perakaran yang telah diuji potensinya melalui serangkaian 

penelitian di laboratorium digunakan sebagai biang induk (starter) pembuatan pupuk organik 

hayati cair (POHC). Salah satu formula biang induk (starter) dari seri starTmik-LIPI terdiri dari 

10 isolat mikroba yang mempunyai aktivitas sebagai pelarut pospat, biokontrol dan penghasil 

hormon tumbuh (IAA, ALA, cytokinin). Karakter masing-masing isolat berdasarkan aktivitasnya 

ditampilkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Karakter isolat mikroba yang digunakan sebagai sarter 

Isolat mikroba Pelarut pospat Biokontrol 
Penghasil hormon 

tumbuh 

4a +  + 
IIIb +  + 
PIKO1 +  + 
PP2 +  + 
140B  + + 
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4e +  + 
P.f +  + 
AA1   + 
AA2   + 
L7TO3   + 

  

Pembuatan biang induk  mikroba (starter) 

Starter mikroba dibuat dengan cara menumbuhkan masing-masing isolat mikroba 

dalam erlenmeyer yang berisi media dasar NB (Nutrient Broth) yang ditambah dengan 

senyawa kimia tertentu tergantung dari jenis mikrobanya. Pada skala besar, biang induk  

mikroba ditumbuhkan dalam fermentor (volume 50 liter). Pertumbuhan mikroba dalam 

fermentor diamati dengan cara menghitung jumlah bakteria dengan metoda hitungan cawan 

(agar plate method). Hasil perhitungan bakteri memperlihatkan peningkatan dari sekitar 102 

hingga mencapai 108 setelah 15 hari inkubasi (Gambar 1). Dari data hasil pengamatan 

ditunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan mikroba dalam fermentor relatif lambat, hal ini 

kemungkinan karena kondisi fermentor yang belum stabil karena baru pertama kali 

dioperasikan.  
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Gambar 1. Pertumbuhan bakteri dalam fermentor selama 15 hari inkubasi 

 
Viabilitas biang induk mikroba (starter) selama penyimpanan dalam media cair 
cool storage suhu 4-10ºC 

 Starter mikroba yang terdiri dari 10 isolat bakteri dibuat secara rutin di laboratorium. 

Sebelum digunakan sebagai inokulan pada pembuatan pupuk organik cair, starter disimpan 

dalam suhu dingin untuk menjaga viabilitas maupun stabilitas. Kemampuan tumbuh (viabilitas) 

mikroba selama dalam penyimpanan dipantau dengan cara menghitung jumlah bakteri 

menggunakan metoda hitungan cawan. Hasil perhitungan jumlah mikroba-mikroba agen 

pupuk hayati setelah 24 jam disimpan dalam ruang pendingin (cool storage) memperlihatkan 

populasi yang cukup tinggi yaitu 108-1011. Setelah penyimpanan selama lima bulan beberapa 

mikroba mengalami penurunan populasi, namun masih memenuhi standar sebagai 

starter/inokulan yaitu berkisar 107-109 (Tabel 2).             
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Tabel 2. Jumlah populasi mikroba pada starter selama dalam penyimpanan pada suhu 4ºC 

 
Isolat mikroba 

 
Media 

Jumlah bakteri dalam penyimpanan suhu 4ºC 

1 hari 5 bulan 

AA1 NA 15,0 x 10
9
 20,0 x 10

8
 

L7T03 NA 13,7 x 10
10

 15,0 x 10
8
 

140 B NA 50,0 x 10
8
 30,0 x 10

9
 

AA2 TSB 15,0 x 10
9
 55,0 x 10

9
 

4E TSB 12,5 x 10
9
 57,5 x 10

9
 

P.f TSB 12,4 x 10
11

 16,0 x 10
10

 
IIIB PK 77,5 x 10

9
 20,0 x 10

9
 

4a PK 75,0 x 10
9
 Tdk tumbuh 

PP2 PK 73,0 x 10
10

 15,0 x 10
7
 

PIKO PK Tdk tumbuh 67,5 x 10
7
 

 
Viabiliatas isolat mikroba (kultur murni) dalam penyimpanan dengan metoda 
freeze drying 

Isolat-isolat mikroba (kultur murni) yang telah digunakan sebagai starter atau akan 

digunakan sebagai starter disimpan dengan metoda freeze drying. Untuk menguji viabilitas 

mikroba selama dalam penyimpanan dilakukan perhitungan jumlah bakteri. Hasil perhitungan 

bakteri dari ampul freeze drying yang sudah disimpan sekitar 1 tahun rata-rata masih cukup 

bagus (108-1011), beberapa isolat bakteri populasinya agak rendah, yaitu isolat 1e (75,7 x 106), 

isolat 140B (10,5 x 105) dan isolat 3e (72,5 x 105) (Tabel 3). Data hasil perhitungan bakteri 

menunjukkan bahwa preservasi/penyimpanan menggunakan freeze drying cukup baik, 

walaupun demikian setiap jenis bakteri nampaknya mempunyai ketahanan yang berbeda 

dalam penyimpanan.   

 
Tabel 3. Jumlah populasi mikroba  dalam ampul freeze drying yang telah disimpan 

  sekitar 1 tahun 
 

Nama isolate mikroba Jumlah mikroba(CFU/mg) 

1e 75,7 x10
6
 

2F 93,3 x 10
8
 

P. Fluoresence 43,8 x 10
11

 
P1KO1 24,4 x 10

10
 

3e 72,5 x 10
5
 

PP2 48,1 x 10
8
 

3B 36,3 x 10
10

 
4e 28 x 10

6
 

4A 52,3 x 10
8
 

140B 10,5 x 10
5
 

 

Populasi mikroba dalam pupuk cair 

 Pupuk organik hayati cair dibuat dalam skala besar (3000 L) dalam beberapa Drum (I-

V). Jumlah mikroba dalam pupuk organik hayati cair (POHC) dipantau untuk mengetahui  

kualitas POHC yang sedang dibuat. Jumlah total bakteri  dalam POHC setelah 15 hari 

inkubasi cukup tinggi, berkisar 20–162 x 108, jumlah bakteri penghasil IAA juga cukup tinggi, 
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berkisar 9,8-84 x 108, sedangkan jumlah bakteri pelarut pospat sedikit lebih rendah, berkisar 

2,6-72,5 x 107 (Tabel 4). Secara umum populasi mikroba dalam pupuk cair masih cukup baik 

dan memenuhi standar. 

 
Tabel 4. Jumlah total bakteri, bakteri penghasil IAA dan bakteri pelarut pospat dalam  

  pupuk cair  
 

Sampel Pupuk 
Mikroba penghasil 
IAA (Media TSB) 

Mikroba pelarut 
pospat 

(Media PK) 

Total mikroba 
(Media NA) 

Drum I 84,25 x 10
8
 54,37 x 10

7
 124,65 x 10

8
 

Drum II 82,04 x 10
8
 31,75 x 10

7
   20,37 x 10

8
 

Drum III 81,85 x 10
8
 72,50 x 10

7
   76,12 x 10

8
 

Drum IV 98,40 x 10
7
 41,00 x 10

6
   26,64 x 10

8
 

Drum V 34,41 x 10
8
 26,00 x 10

6
 162,97 x 10

8
 

 

Analisis  IAA dalam pupuk cair selama dalam penyimpanan 

Beberapa kriteria penting yang terkait kualitas POHC adalah berapa lama daya tahan 

terhadap penyimpanan. Mengingat POHC merupakan inovasi antara nutrisi organik atau 

penyubur tanaman dan agen hayati, maka keberadaan zat hormon tumbuh IAA menjadi 

bagian yang sangat penting. Kesepuluh isolat mikroba yang digunakan sebagai biang induk 

(starter) mempunyai kemampuan memproduksi IAA dengan konsentrasi yang bervariasi 

antara 0,3-43 ppm tanpa penambahan precursor dan meningkat menjadi 1,2-236 ppm dengan 

penambahan precursor (tryptopan) asil pengujian produksi IAA Analisis konsentrasi IAA 

(Indole-3-Acetic Acid) di dalam pupuk organik hayati cair dilakukan terhadap 5 sampel pupuk 

yang memiliki masa penyimpanan yang berbeda.   

Pada Tabel 5 ditampilkan data hasil analisa kandungan IAA yang sangat menarik 

mengingat kandungan IAA yang paling tinggi ketika POHC disimpan 5 bulan dan disusul dari 

sampel POHC yang disimpan selama 1 tahun. Sedangkan pada POHC yang disimpan lebih 

singkat, kandungan IAA nya relatif lebih rendah. Hal ini kemungkinan karena IAA disekresikan 

oleh agen hayati (mikroba) pada saat kondisi lingkungan sudah kurang mendukung untuk 

pertumbuhan agen hayati (mikroba) tersebut. Ada kemungkinan IAA dihasilkan/disekresikan 

pada masa-masa istirahat, seperti layaknya pada produksi metabolit sekunder. Dugaan 

tersebut masih perlu diklarifikasi melalui penelitian yang lebih detil. 
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Tabel 5. Konsentrasi IAA dalam pupuk cair pada berbagai waktu penyimpanan 

Kualifikasi Pupuk 
Konsentrasi IAA 

(ppm) 

Pupuk organik hayati cair yang telah disimpan 
selama sekitar 1 tahun 

18,77 

Pupuk organik hayati cair yang telah disimpan          
5 bulan 

55,52 

Pupuk organik hayati cair di Drum A  
(penyimpanan 1 minggu) 

9,74 

Pupuk organik hayati cair di Drum B  
(penyimpanan 1 minggu) 

3,01 

Pupuk organik hayati cair baru/segar 
(belum disimpan)  

2,89 

 
 

SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pupuk organik hayati cair yang dibuat 

menggunakan biang induk mikroba starTmik mempunyai kualitas baik, diindikasikan dengan 

jumlah mikroba dan kandungan hormon tumbuh IAA yang cukup tinggi walaupun telah 

disimpan selama 5-12 bulan. Biang induk mikroba (starter) dapat dipertahankan viabilitasnya 

dengan penyimpanan dalam suhu dingin (4-10ºC). Metoda freeze drying dapat 

direkomendasikan sebagai metoda preservasi  kultur murni mikroba agen pupuk organik 

hayati. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Annear DI.  1954. Preservation of bacteria. Nature 174: 359-3. 
 
Baker KF and RJ Cook. 1974. Biological Control of Plant Pathogens. Freeman, San Francisco. 
 
Benyagoub M, Benhamou N, Carisse O. 1998. Cytochemicalinvestigation of the antagonistic 

interaction between a Microsphaeropsis sp. (isolate P130A) and Venturia inaequalis. 
Phytopathol 88: 605-613. 

 
Glick BR, Patten CL, Holguin G, Penrose DM, 1999. Biochemical and Genetic Mechanisms 

Used by Plant Growth Promoting Bacteria. Imperial College Press, London, UK. 
 
Howard DH. 1956. The preservation of bacteria by freezing in glycerol broth. J Bacteriol. 71(5): 

625. 
 
Kloepper JW, Lifshitz R, Zablotowicz RM. 1989. Free-living bacteria inocula for enhancing crop 

productivity. Trends Biotechnol 7: 39-44. 
 
Mishra BK & Dadhuh SK. 2000. Methodology of nitrogen biofertilizer production. J. Adv. Dev. 

Res. 1(1): 3-6. 
 
Patten C & Glick BR, 1996. Bacterial biosynthesis of indole-3-acetic acid. Can J Microbiol 42: 

207-220. 
 
Pedraza RO, Ramirez Mata A, Xiqui ML, Baca BE. 2004. FEMS Microbial Lett, 233(1): 15. 
 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 429  

 

Rosmarkam A & Yuwono NW. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Yogyakarta. Kanisius. 
 
Winarso S. 2005. Kesuburan Tanah: Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah. Yogyakarta. 

Penerbit Gava Media 
 
Zakharova Z, Scherbakov & Brudnik. 1999. Eur. J. Biochem, 259, 572. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 430  
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ABSTRAK 

Telah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan mencari mikroba indogenus 
dari daerah Wonogiri sebagai agen bioremediasi dan pupuk organik hayati. Kegiatan diawali dengan 
eksplorasi dan perhitungan mikroba perakaran dari lahan sawah, pertanian Tebu dan perkebunan Jati 
Wonogiri. Perhitungan mikroba perakaran dan isolasi mikroba dilakukan pada 4 macam media spesifik 
yaitu protease (untuk mikroba proteolitik), pikoskaya (untuk mikroba pelarut fosfat), NFB ( untuk mikroba 
penambat N) dan TSB ( untuk mikroba penghasil hormon tumbuh IAA). Koloni yang tumbuh pada 
media-media spesifik tersebut kemudian diisolasi dan dimurnikan. Isolat murni selajutnya diuji 
kemampuannya sebagai pelarut fosfat, pendegradasi pestisida (propoksur), dan kemampuannya 
memproduksi IAA. Hasil perhitungan mikroba menunjukkan bahwa populasi mikroba yang mempunyai 
indikasi sebagai mikroba proteolitik, pelarut fosfat, penambat N dan penghasil IAA pada tanah 
persawahan maupun perkebunan lima cukup baik, berkisar 10

5
-10

6
 CFU/gr tanah. Dari 29 isolat bakteri 

pelarut fosfat yang berhasil diisolasi, isolat memperlihatkan kemampuan sebagai pelarut fosfat yang 
cukup tinggi secara kualitatif. Dari delapan isolat bakteri bakteri yang mempunyai indikasi mampu 
tumbuh pada media yang mengandung propoksur, tiga di antaranya memperlihatkan kemampuan 
tumbuh cukup tinggi dan mampu mendegradasi propoksur. Enam (6) isolat bakteri yang 
memperlihatkan indikasi penghasil hormon tumbuh IAA berhasil diisolasi, dan kemampuan produksi IAA 
dari keenam isolat bakteri tersebut relatif rendah, berkisar 3-6 ppm. 

 
Kata kunci: bioremidiasi, isolasi, karakterisasi, mikroba, pupuk organik hayati. 
 

ABSTRACT 
 

It has been done a series of studies aimed to finding microbes indogenus from of Wonogiri area 
as agents of bioremediation and bio-organic fertilizer. The activities begins with exploration and 
calculation of microbial rooting paddy fields, Teak plantation and Sugar cane of Wonogiri. Isolation of 
microbial performed on 4 kinds of specific media that is protease (for microbial proteolytic), pikoskaya 
(phosphate-solubilizing bacteria), NFB (for fastening microbial N fixing ) and TSB (for microbial 
producing IAA). Colonies that grew on specific media is then isolated and purified. Futhermore pure 
isolates tested for its ability as a phosphate-solubilizing bacteria, degradation of pesticides (propoksur), 
and the ability to produce IAA. Calculation results indicate that the microbial population of microbes that 
have an indication as proteolytic microbes, phosphate-solubilizing bacteria, N fixation and IAA-producing 
on agricultural land is quite good, ranging from 10

5
-10

6
 CFU/g soil. From 29 isolates of bacteria isolated 

phosphate-solubilizing bacteria, five isolates showed ability as a high phosphate-solubilizing bacteria 
qualitatively. From eigth bacterial isolates of bacteria that have indications able to grow on media 
containing propoxur, three of which demonstrated the ability to grow quite high and able to degrade 
propoksur. Six (6) bacterial isolates were able to produce hormone IAA but the  production were 
relatively low, ranging from 3-6 ppm. 

 
Keywords: bioremediation, bio-organic fertilizer, isolated and purified, mikroba.  

 

PENDAHULUAN 

Di alam populasi mikroba tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, tetapi terdiri dari 

campuran berbagai macam mikroorganisma. Di dalam laboratorium populasi bakteri ini dapat 

diisolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat 

dan kemampuan biokimiawinya. Untuk melakukan hal ini, haruslah di mengerti jenis- jenis 

mailto:tatiklief@yahoo.com
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nutrien yang disyaratkan bakteri dan juga macam lingkungan fisik yang menyediakan kondisi 

optimum bagi pertumbuhan bakteri tersebut (Pelczar 1986).  

Propoxur (2-isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate) merupakan pestisida yang sangat 

luas digunakan untuk membasmi serangga di rumah tangga. Propoxur sangat effektif 

menghambat cholinesterase dan sangat toksik untuk manusia dan hewan (Kuhr & Dorough 

1976; Topp et al. 1993). Beberapa mikroorganisma telah dilaporkan dapat mendegradasi 

pestisida jenis karbamat sebagai contoh: carbofuran (Chaudhry & Ali 1988); William et al. 

1976), tetapi masih sedikit tahu tentang biodegradasi dari propoxur. Beberapa metoda juga 

banyak dikembangkan untuk mendeteksi propoxur,  

IAA pegang peranan penting dalam regulasi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. (Luthen et al. 1999). Dilaporkan bahwa mikroba yang diisolasi dari perakaran 

mempunyai kemampuan untuk mensinthesa IAA secara in vitro dengan atau tanpa adanya 

prekusor terutama tryptophan (Caron et al. 1995; Davies 1995). Produksi IAA mempunyai 

variasi yang besar tergantung dari jenis mikroba yang diisolasi.  

Penggunaan  mikroba indigenous mempunyai peluang keberhasilan lebih besar, maka 

kegiatan paralel perlu dilakukan untuk mengkaji mikroba setempat . Untuk itu pada penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali kemampuan isolat indigenous dari Wonogiri 

sebagai peluang untuk optimalisasi agen pembuatan pupuk organik. 

 
METODE PENELITIAN 

Isolasi bakteri pengurai protein, penghasil IAA, pelarut fosfat dan produksi IAA 

Media yang digunakan untuk bakteri pengurai protein adalah protease dengan 

komposisi: susu skim  4 g dipanaskan supaya larut, calcium caseinat  30,2 g, agar 20 g dan 

akuadest 1L. Untuk media  pelarut fosfat komposisinya adalah: Ca(PO4)3OH 5 g; Glukosa     

10 g; NaCl  0,2 g; KCL 0,2 g; MgSO4.7H2O  0,1 g; MnSO4.H2O 0.25 g; Yeast Extract 0,5 g; 

FeSO4.7H2O 0,25 g;  NH4SO4 0,5 g;  agar 26 g  dan akuades  1 liter. Media yang digunakan 

untuk produksi IAA adalah: peptone  5 g; NaCl  2,5 g; agar 20 g dan akuades 1 liter. Semua 

media yang dgunakan diautoclave, setelah agak dingin dituang pada cawan petri steril untuk 

digunakan sebagai media isolasi. Dari keempat perlakuan tersebut menggunakan metoda 

plate count dengan pengeceran berseri, dengan cara menimbang sampel tanah 1 g 

dimasukkan ke dalam 9 ml air steril dalam tabung reaksi, dari suspensi tersebut dipipet 1ml 

dimasukkan ke dalam 9 ml air steril menjadi 10-2 demikian seterusnya sampai didapatkan 

pengengenceran 10-5. Untuk isolasi masing-masing perlakuan di pipet 20 µL di masukkan ke 

media padat dari masing-masing perlakuan diratakan dengan spatula steril. Setelah 24 jam 

dilakukan pengamatan, untuk perlakuan protease dan pelarut fosfat bakteri yang membentuk 

zona bening dinyatakan positif sebagai bakteri pengurai protein dan pelarut fosfat dan bakteri 

penghasil IAA pekerjaan masih dilanjutkan dengan penambahan larutan Salkowsky selama 
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dua jam dan disimpan dalam ruangan gelap apabila timbul warna pink diasumsikan bakteri 

tersebut mempunyai kemampuan secara kualitatif memproduksi IAA. 

 
Isolasi bakteri pendegradasi pestisida (propoxur)    

Isolasi bakteri sebagai agen perombak pestisida (propoxur) berasal dari tanah  di 

Wonogiri. Tanah di aklimatisasi pada media MM + propoxur 1000 ppm, setiap minggu diambil 

kultur mikroba diisolasi dalam cawan petri pada media yang sama. Koloni yang tumbuh dalam 

cawan petri diisolasi, kemudian dimurnikan, hingga diperoleh delapan isolat bakteri dan dua 

kultur campuran (WK, WJT1, WJT2,WSW1, WSW2, WSW3, WTB1,WTB2, mix I dan mix II). 

Semua isolat diuji kemampuan tumbuh pada media cair MM + 1000 ppm propoxur. Pengujian 

diawali dengan membuat starter kultur bakteri dalam botol volume 25 ml yang berisi 10 ml 

media cair yang sama, diinkubasi selama 24 jam. Setelah itu 1ml kultur cair dipindahkan 

kedalam erlenmeyer dan media yang sama, kemudian diinkubasi selama tiga hari. Pada 

interval waktu 24 jam diukur pertumbuhan bakteri dengan cara mengukur OD pada panjang 

gelombang 436 nm. Hasil pengukuran pertumbuhan bakteri ditampilkan pada Tabel 4 . 

 
Uji pertumbuhan dan degradasi propoxur metoda spektrofotometer  

Isolat  yang digunakan untuk pertumbuhan adalah tiga isolat (WJT2, WTB2 dan 

WSW2) dan dua isolat campuran Mix I dan Mix II dari Wonogiri. Semua isolat diuji 

pertumbuhannya dalam dua media yaitu NB dan MM dengan konsentrasi propoxur 500 dan 

1000 ppm. Sebelum dilakukan uji pertumbuhan pertama-tama semua isolat ditumbuhkan  

dalam media NB + 1000 ppm, setelah 24 jam masing-masing isolat diinokulasikan ke dalam 

erlenmeyer yang berisi 50 ml MM + 1000 ppm dan 50 ml NB + 1000 ppm. Pertumbuhan diukur 

dengan spektrofotometer OD 436 nm.  

Isolat yang diuji degradasinya adalah WJT1,WTB1, dan WSW1 dengan konsentrasi 

propoxur 500 dan 1000 ppm. Metoda yang digunakan untuk degradasi propoxur adalah 

metoda kolorimetri 4-aminoantipyrine. Metoda ini berdasarkan pembentukan senyawa 

kompleks dari antipyrine dan senyawa fenol dengan adanya pottasium ferrysianide  pada pH 

10,2 akan membentuk warna merah pada panjang gelombang 540 nm (Anusha et al, 2009).  

Alur kerja kerjanya dapat dilihat pada diagram di bawah ini. 
 

5 ml sampel bakteri (aliquot) 
 

Dipanaskan 900C selama 5‟ 
 

Didinginkan 
 

                                                                Disentrifuse 15.000 rpm selama 10 ‟ 
 

Supernatan 
+ 1 ml 2,4 % pottasium ferrycianide 

+ 1 ml 0,06 % 4-amino antipyrin 
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                                                               Adjust (pH ) 

   
                                                                    Tunggu 10‟ 
 

Dibaca dengan spektrofotometer  pada  540 nm 

 
Uji kemampuan isolat mikroba dalam memproduksi  hormon tumbuh IAA 

Pengukuran produksi IAA menggunakan metoda kolorimetri menurut  Metode Gravel 

(Aunton & Tweddel 2007). Media yang digunakan untuk analisa adalah TSB 50% (half 

strength), dengan komposisi: peptone 10 g; NaCl 2.5 g; agar 20 g; akuades 1000 ml. Setelah 

media disterilkan lalu ditambahkan prekursor L-Tryptophan 200 ppm. Sebelum analisa 

dilakukan terlebih dulu dibuat kurva standard dari 0- 50 ppm IAA. Pembuatan kurva standar 

IAA adalah dibuat larutan seri IAA 0 -50 ppm (Tabel 1) 

 
 Tabel 1. Larutan seri konsentrasi IAA dari 0-50 ppm 

Ppm 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

IAA (ml) 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 
TSB 50% (ml) 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2.5 

 

Pembuatan Reagen Salkowski: 

Pipet 1 mL 0.5 M FeCl3 di tambah 50 mL HClO4 50% [vol/vol], simpan dalam botol yang 

tidak tembus cahaya/tutup dengan alumunium foil. (FeCl3 0.5M = 1.35 g / 10 ml)  (HCl04 50% 

= 25 ml HClO4 + 25 ml akuades). Analisis IAA dilakukan dengan cara mengambil 1 ml 

supernatan dari sampel hasil dari sentrifugasi selama 10 menit 8000 rpm, kemudian 

tambahkan 2 ml larutan reagen Salkowski, inkubasi dalam ruang gelap selama 30 menit. 

Diukur dengan panjang gelombang 530 nm. Hasil uji produksi hormon dari enam isolat bakteri 

disajikan pada Tabel 4.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi bakteri lokal Wonogiri 
 
 Tabel 2.  Populasi bakteri (protease, pelarut fosfat, NFB dan TSB) sampel dari Wonogiri  
 

No 
Lokasi 

Pengambilan 
Sampel 

Protease (cfu/g) 
Pelarut fosfat 

(cfu/g) 
NFB(cfu/g) TSB(cfu/g) 

1. Persawahan 79,75 x 10
5
 24,75 x10

5
 140,875 x10

5
 45,5 x 10

5
 

2. Perkebunan Jati 30,375 x10
5
 14,5 x10

5
 62.5 x 10

5
 61,875 x10

5
 

3. Perkebunan 
Tebu 

64,5 x10
5
 25,75 x10

5
 98,875 x 10

5
 96,75 x 10

5
 

 
Dari Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa tanah persawahan mempunyai bakteri pengurai 

protein, pelarut fosfat dan  penambat N paling tinggi, diikuti tanah perkebunan tebu. Tanah 
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perkebunan Jati mengandung bakteri yang relatif rendah dibanding dua sampel tanah yang 

lain, kecuali pada media TSB. 

 
Tabel 3.  Isolat-isolat hasil isolasi yang positif pengurai protein dan pelarut fosfat dari  Wonogiri 
 

No 
Positif Protease Pelarut fosfat 

Jati Perswhan Tebu Jati Perswhan Tebu 

1. WJT1 
+++

 WPerP1 
+
 WTBP 3 

++
 WJTPK 5 

+
 WPerPK 1 

+
 WTBPK 1 

++
 

2. WJT2 
+++

 WPerP 2 
+ 

 WTBP 5 
++

 Act WJTPK 7 
+
 WPerPK 3 

+++
 WTBPK 2 

+
 

3. WJT3 
+++

 WPer P3 
+
 WTBP7 

++
 Act WJTPK 8 

+
 WPerPK 5 

+
 WTBPK 3 

++
 

4. WJT4 
+++

 WPerP4 
++

   WPerPK 8 
+
 WTBPK 4 

++
 

5. WJT6 
++

 WPerP 5 
++

    WTBPK 6 
++

 
6. WJT7 

+
 WPerP 6 

++
     

7.  WPerP 7 
++

     
8.  WPerP 8 

++
     

  Diameter zona bening      + = 1,5 cm                               Diameter zona bening   +  =   0,7 cm 
                                         ++ =  2   cm                           ++  =  1,0 cm 

                     ++ =  2,5 cm        
  

Setelah dilakukan pemurnian didapatkan enam isolat positif  protease untuk kebun Jati, 

delapan isolat positif untuk persawahan dan tiga isolat kebun tebu. Isolat yang positif protease 

mempunyai clearing zone yang berbeda-beda (Tabel 3). Untuk pelarut fosfat kebun jati (tiga 

isolat), persawahan (empat isolat) dan kebun tebu (lima isolat) dengan variasi zone bening 

(Tabel 3). Menurut  Freitas et al. (1997) pelarur fosfat yang baik harus membentuk halo (zona 

bening) lebih dari 15 mm. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tanah persawahan 

mempunyai jumlah isolat protease lebih banyak tapi kemampuan untuk mengurai protein 

(zone bening relative lebih kecil) dibanding dengan  tanah dari kebun jati yang hamper semua 

isolat yang diuji mempunyai zone bening +++. Sedangkan untuk tanah kebun tebu isolat yang 

didapatkan untuk protease  sangat kecil. Untuk isolat pelarut fosfat semua isolat yang didapat 

dari tiga sampel tanah tidak ada yang menunjukkan pelarut fosfat yang tinggi bila dilihat dari 

zone bening.  

Pengujian Pertumbuhan Bakteri pada media yang mengandung propoxur 

Dari delapan kultur yang didapatkan dari isolasi tanah Wonogiri  diuji pertumbuhan 

pada media NB + 1000 ppm propoxur disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 4. Hasil isolasi tiga sampel tanah dari Wonogiri yang tahan terhadap propoxur 1000 ppm 

dalam media NB 

Kultur campuran  asal Wonogiri           OD 

WJT 1 (1000 ppm) 1.6175 

WJT 2 (1000 ppm) 1.6665 

WSW 1 (1000 ppm) 1.3175 

WSW 2 (1000 ppm) 2.8565 

WSW 3 (1000 ppm) 0.9388 

WTB 1 (1000 ppm) 3.184 

WTB 2 (1000 ppm)  3.0745 

Mix I   (500 ppm) 4.542 

Mix II (500 ppm) 3.975 
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Mix I   (1000 ppm) 3.604 

Mix II (1000 ppm) 3.588 

 

Dari hasil isolasi yang didapatkan delapan kultur dan telah diuji pertumbuhannya dipilih 

tiga kultur yang mempunyai OD tinggi yakni: WJT2, WSW2 dan WTB2. Kultur–kultur tersebut  

ditumbuhkan pada media MM + propoxur 1000 ppm dan isolat campuran (mix I dan Mix II) 

ditumbuhkan pada media MM dan NB + propoxur 500 dan 1000 ppm, hasilnya dapat dilihat 

pada Gambar 1, 2, dan 3. 

 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Pertumbuhan isolat Mix I 

dan Mix II pada media MM + propoxur 

(500 dan 1000 ppm) 

 

Gambar 1. Pertumbuhan tiga isolat 
campuran (WSW2, WJT2, dan  WTB2) 
dari Wonogiri pada media MM + 1000 
ppm propoxur media MM + propoxur (500 
dan 1000 ppm) 

 

Gambar 3. Pertumbuhan isolat Mix I 
dan Mix II pada  media NB + propoxur 
(500 + 1000 ppm) 
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Bila dibandingkan pertumbuhan antara konsorsia dan isolat pada media MM 

menunjukkan bahwa pertumbuhan konsorsia kurang bagus (Gambar 1 dan 2). Tiga isolat yang 

diuji pertumbuhannya mencapai OD >1 (WTB2 dan WJT2) dan <1 (WSW2), sedangkan 

pertumbuhan konsorsia mix I dan Mix II OD nya <1. Untuk media NB pertumbuhan konsorsia 

cukup bagus mencapai OD >4 (Mix I 500 ppm propoxur) dan >3 (Mix II 500 ppm), konsentrasi 

1000 ppm propoxur Mix I mencapai OD >3 dan Mix II >2. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

semua isolat uji menggunakan propoxur sebagai sumber C dan N sebagai penambahan nutrisi 

dalam media terbukti pertumbuhan isolat yang tidak mengandung propoxur pertumbuhannya 

lebih rendah dibandingkan yang mengandung propoxur baik pada perlakuan 500 ppm maupun 

1000 ppm (Anusha 2009).  

 
Pengujian Degradasi Propoxur 

Pola degradasi propoxur (produksi fenol) pada tiga isolat uji menujukkan pola yang 

hampir sama yang agak berbeda hanya terjadi pada awal reaksi pada WJT1. Pada awal reaksi 

tersebut residu fenol sangat tinggi mencapai 405 ppm, sedangkan isolat yang lain WSW1 dan 

WTB1 hanya berkisar 180-200 ppm (Gambar 4). Pada hari ke 2–5 residu fenol sangat 

fluktuatif produksi terendah terjadi pada hari ke-3. Kemudian naik lagi mencapai 100-150 ppm. 

Pada Gambar 5 pelepasan fenol sebagai produk degradasi propoxur terjadi pada awal 

degradasi paling tinggi kemudian menurun, Isolat WTB1 pada hari tiga tidak menghasilkan 

residu fenol, sedangkan isolat WSW1 dan WJT1 masih menunjukkan produksi fenol cukup 

tinggi berkisar 200 ppm sampai akhir percobaan pada hari ke-5. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

 

Dari data ini dapat diisimpulkan bahwa propoxur yang diberikan tidak semua habis 

terdegradasi terbukti sampai  hari ke-5 masih menghasilkan fenol yang cukup tinggi. Kalau 

dibandingkan dengan penelitian Anusha (2009) hasil ini sejalan dengan hasil degradasi 

propoxur oleh Staphylococcus aureus, dimana residu fenol yang dilepaskan naik turun sampai 

akhir percobaan. 

Gambar 4 . Pola degradasi propoxur oleh 
tiga isolat Wonogiri pada konsentrasi 500 
ppm          
 

 

 

 

 

Gambar 5. Pola degradasi propoxur oleh 
tiga isolatWonogiri pada kosentrasi 1000 
ppm 
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Isolat penghasil hormone IAA dari Wonogiri 
 
Tabel 5. Kandungan IAA dari isolat Wonogiri 

Sampel OD ppm IAA 
Waktu 

inkubasi 

WJT 1 1.375 4.014 72 jam 

WJT 2 1.676 6.491 72 jam 

WTB 1 2.896 5.991 48 jam 

WTB 2 1.750 5.764 48 jam 

WSW 1 4.739 3.714 72 jam 

WSW 2 1.750 5.327 72 jam 

 

Kandungan IAA dari isolat Wonogiri memperlihatkan kisaran yang tidak jauh berbeda 

yakni dari 3.714 sampai 6.491 dengan variasi masa inkubasi antara 48 jam sampai 72 jam. 

Seperti diketahui pengaruh yang menguntungkan dari mikroba yang dapat menghasilkan 

hormone tumbuh (IAA) dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan ketahanan tanaman 

ditingkatkan dari serangan hama dan lingkungan yang tidak menunjang (Dimkpa et al. 2012). 

Dari data ini memungkinkan mikroba yang didapatkan dapat digunakan sebagai agent untuk 

pembuatan pupuk organik hayati. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa isolat indigenous dari Wonogiri mempunyai 

potensi sebagai pengurai protein, pelarut fosfat, pendegradsi propoxur  dan penghasil IAA. 

Dari uji kualitatif dari tiga sampel tanah yang diuji didapatkan 17 isolat  pengurai protein dan 12 

isolat  pelarut fosfat dan enam isolat penghasil IAA. Pertumbuhan tiga isolat indigenous 

Wonogiri dapat tumbuh pada media MM+ 1000 ppm propoxur (pertumbuhannya mencapai OD 

>1 (WTB2 dan WJT2 dan <1 WSW2). 
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PEMANFAATAN LIMBAH PERTANIAN UNTUK PENGHASIL ENZIM AMILASE 
OLEH Aspergillus awamori  KT-11 DAN Saccharomycopsis sp. TJ-1 
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ABSTRAK 
 

Perkembangan dan kemajuan dibidang pertanian serta industri pertanian di Indonesia, 
menimbulkan peningkatan limbah. Limbah perlu mendapat perhatian agar tidak mencemari lingkungan, 
sebetulnya limbah pertanian sebagai bahan organik masih kaya akan nutrisi, sehingga dapat digunakan 
sebagai media pertumbuhan bagi mikroorganisme. Tujuan penelitian ini adalah  memanfaatkan limbah 
pertanian untuk menghasilkan enzim amylase. Dalam penelitian ini, tiga macam limbah yaitu dedak 
gandum, dedak padi, dan onggok serta campuran di antaranya digunakan sebagai medium untuk 
menumbuhkan Aspergillus awamori KT-11 dan Saccharomycopsis sp. TJ-1 dalam menghasilkan enzim 
amylase. Ke dalam Erlenmeyer yang berisi  20 gram bahan limbah, masing-masing ditambahkan 1 g 
tepung sagu, 1 g Ammonium sulfat, 0,1 g KH2PO4, 0,1 g K2HPO4,  dan 100 ml aquadest kemudian 
diaduk dan disterilisasi. Pemanenan dilakukan setelah masa inkubasi selama lima hari pada suhu 
kamar. Hasilnya, aktivitas enzim amilase kasar tertinggi diperoleh dari Aspergillus awamori KT-11 
sebesar  203.479 unit  pada media dedak gandum dengan kadar gula sebesar 909 ug/ml pada medium 
dedak padi sementara itu untuk Saccharomycopsis sp. TJ-1, aktivitas enzim sebesar 17.867 unit 
dengan kadar gula sebesar 1.183 ug/ml pada dedak padi. 

 
Katakunci: Aspergillus awamori KT-11, enzim amilase, limbah pertanian, Saccharomycopsis sp.TJ-1 

 

ABSTRACT 

Development and advancement in the field of agriculture and agricultural industry in Indonesia, 
leading to an increase in waste. Waste needs to get attention so as not to pollute the environment, 
agricultural wastes as ingredients are actually organic nutrient-rich still, so it can be used as a medium 
for growth of microorganisms. The purpose of this research is to make use of the waste of agriculture to 
produce the enzyme amylase. In this study, 3 kinds of waste including rice bran, wheat Bran and onggok 
as well as the mix of which is used as a medium to foster Aspergillus awamori KT-11 and 
Saccharomycopsis sp. TJ-1 on produces the enzyme amylase . Into the Erlenmeyer flash that contains 
20 grams of waste materials, each added 1 g of sago flour, 1 g of Ammonium sulfate, 0.1 g of  K2HPO4, 
0.1 g of KH2PO4 and 100 ml of aquadest then stirred and sterilized. Harvesting is done after the 
incubation period for 5 days at room temperature. As a result, the amylase enzyme activity of the 
highest crude retrieved from Aspergillus awamori KT-11 amounted to 203.479 units on the wheat bran 
media with sugar levels amounted to 909 ug/ml on the medium rice bran in the meantime to 
Saccharomycopsis sp. TJ-1, an enzyme activity with 17.867 units derived sugar levels of 1,183 ug/ml in 
rice bran. 

 
Keywords: agricultural wastes, amylase enzyme, Aspergillus awamori KT-11, Saccharomycopsis 

sp.TJ-1. 

 

 
PENDAHULUAN 

Enzim amilase banyak diterapkan pada industri bir, tekstil, kertas, makanan, dan 

minuman. Dengan meningkatnya kebutuhan enzim di berbagai industri saat ini, perlu 

dilakukan penelitian untuk menghasilkan enzim amilase pada skala laboratorium dan 

selanjutnya pengembangan pada skala indusrti. Pada umumnya enzim amilase diproduksi 

melalui proses fermentasi dengan menggunakan jasa mikroorganisme. Namun demikian, 

penggunaan media fermentasi yang murah dan mudah serta tersedia dalam jumlah yang 

mailto:ruthmell2000@yahoo.com
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berkesinambungan perlu dilakukan untuk mendapatkan biaya produksi menjadi lebih 

ekonomis. 

Perkembangan dan kemajuan bidang pertanian dan industri pertanian di Indonesia 

telah menimbulkan peningkatan limbah. Limbah pertanian seperti jerami, onggok, dedak, dan 

kulit jagung yang penanganannya  kurang baik dapat menyebabkan polusi lingkungan yang 

sulit dikendalikan akibat berbagai proses pembusukan. Apabila ditelaah lebih dalam limbah 

pertanian sebagai bahan organik  yang masih kaya akan nutrisi memiliki potensi besar sebagai 

bahan baku media bagi pertumbuhan mikroorganisme. 

Dari hasil berbagai penelitian, kelompok kapang Aspergillus merupakan kelompok yang 

mikroba yang paling dominan dalam menghidrolisis pati. Kuswanto & Wedhastri (2001) 

melaporkan bahwa aktivitas β-glukosidase tertinggi ditemukan pada Aspergillus oryzae 

kemudian diikuti oleh Aspergillus sojae, dan campuran antara Rhizopus oligosporus dan 

Rhizopus oryzae. Beberapa penelitian yang telah dilakukan Melliawati et al. (1994); Prana & 

Sukara (1992); Melliawati et al. (1993); Melliawati (1995) menggunakan bahan pati singkong 

dengan bantuan kapang Aspergillus sp. KT-11 untuk produksi enzim amiloglukosidase dan 

proses pemurniannya. Selain itu, Kelompok khamir dari genus Saccharomicopsis juga 

berpotensi cukup tinggi dalam menghidrolisis pati. Saccharomycopsis adalah jamur yang kuat 

yang menghasilkan dua enzim ekstraseluler amilolitik, glukoamilase dan α-amilase.  

Dari permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menghasilkan enzim 

amilase menggunakan  media limbah pertanian, di antaranya adalah limbah gandum berupa 

dedak gandum, limbah tapioka berupa onggok, dan limbah padi berupa dedak padi. 

Mikroorganisme yang digunakan adalah koleksi  Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI-Cibinong 

yaitu Aspergillus awamori KT-11 dan Saccharomycopsis sp.TJ-1. Tujuan penelitian adalah 

untuk mendapat informasi tentang limbah pertanian yang mana  yang dapat dipakai sebagai 

media untuk produksi enzim amilase dengan aktivitas yang terbaik. 

 
METODE PENELITIAN 

Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapang  Aspergillus awamori KT-

11 dan khamir Saccharomycopsis sp. TJ-1 yang merupakan koleksi Pusat Penelitian 

Bioteknologi LIPI (Gambar 1). Kedua mikroorganisme ini ditransfer secara aseptik ke dalam 

medium Potato Dextrose Agar (PDA) miring. Selanjutnya diinkubasi selama 72 jam pada suhu 

ruangan dan disimpan pada suhu 4° C. 
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              Gambar 1. Aspergillus awamori KT-11 (A), Saccharomycopsis sp. TJ-1 (B) 

 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah pertanian berupa dedak 

gandum yang diperoleh dari PT Bogasari, dedak padi yang diperoleh dari Pasar Muka Cianjur 

dan limbah pabrik tapioka (onggok) yang diperoleh dari pabrik Tapioka Cikalong-Cianjur. 

Empat komposisi media digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) 20 g dedak gandum, (2) 20 g 

dedak padi, (3) 10 g dedak gandum + 10 g onggok, (4) 10 g dedak padi + 10 g onggok. Bahan 

tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan bahan tambahan 

masing-masing berupa: 1 g pati/tepung sagu, 1 g amonium sulfat, 0,1 g KH2PO4,  dan 0,1 g 

K2HPO4   kemudian  ke dalam bahan tersebut ditambahkan 20 ml aquades. Selanjutnya bahan 

disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121°C selama 15 menit. Setiap 

perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali.  

Proses inokulasi  

 Ke dalam media PDA miring yang berisi kapang (Aspergillus awamori KT-11) atau 

khamir (Saccharomycopsis sp. TJ-1) dimasukkan 5 ml aquades steril, kemudian spora 

kapang/khamir dilarutkan. Satu ml suspensi spora diinokulasikan kedalam media limbah 

pertanian yang sudah disiapkan, lalu diaduk sampai homogen selanjutnya diinkubasi selama 

lima hari pada suhu kamar. 

Proses pemanenan enzim 

Proses pemanenan enzim dilakukan dengan cara menambahkan 100 ml aquades steril 

pada medium yang sudah ditumbuhi jamur/khamir. Kemudian diaduk dengan batang 

pengaduk steril sampai tercampur, selanjutnya disimpan pada suhu 4° C selama 2 jam. 

Selanjutnya disaring menggunakan kain kasa dan disentrifugasi pada 8000 rpm selama 10 

menit  pada suhu 4°C. Bagian  supernatan (enzim kasar) disimpan pada suhu -20° C untuk 

dianalisis.  

Pengukuran aktivitas enzim dan gula pereduksi 

 Gula pereduksi (kadar gula) dihitung dengan menggunakan standar gula yang sudah 

dianalisis  kemudian dilihat menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 500 nm 

dan untuk pengukuran aktivitas enzim amilase mengikuti metode Nelson (1941). 
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                        A                                                B 

           Gambar 2. Medium yang siap diinokulasi (A), Media yang sudah  

difermentasi dan siap dipanen (B) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Limbah pertanian merupakan media yang baik untuk kehidupan mikroorganisme, 

karena di dalamnya masih banyak mengandung nutrisi yang dapat menjamin hidup 

mikroorganisme tersebut. Aspergillus awamori KT-11 merupakan kapang amilolitik (Melliawati 

& Sukara 1989) demikian juga Saccharomycopsis sp TJ-1 (Sukara et al.1992), sehingga  

limbah pertanian yang masih mengandung unsur karbon dan mineral dapat digunakan untuk 

kepentingan hidupnya dan juga untuk menghasilkan enzim amilase. 

Aspergillus awamori  KT-11 dan Saccaromycopsis sp. TJ-1 mempunyai kemampuan 

yang berbeda dalam menghasilkan enzim amilase. Untuk Aspergillus awamori KT-11 aktivitas 

enzim amilase yang dihasilkan adalah  203.479 unit pada media dedak gandum dan 85.625 

unit pada media dedak padi. Sementara itu, untuk Saccaromycopsis sp.  TJ-1  hasil tertinggi 

yang dapat dicapai adalah 17.867 unit pada media dedak padi dan 16.927 unit pada media 

dedak gandum. Hal ini karena di dalam dedak gandum dan dedak padi masih banyak 

mengandung unsur karbon dan mineral dibanding dengan onggok (onggok merupakan ampas 

dari ubikayu dalam pembuatan sagu), maka Aspergillus awamori KT-11 dan 

Saccharomycopsis sp. TJ-1 dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan enzim amilase. 

Gambar 1. menunjukkan bahwa hasil aktivitas enzim amilase oleh Aspergillus awamori KT-11 

pada media dedak gandum hasilnya lebih unggul dari pada di dalam medium dedak padi 

terbukti dengan menghasilkan aktivitas enzim lebih tinggi, sebaliknya bagi Saccharomycopsis 

sp TJ-1 enzim amilase hasilnya lebih baik pada dedak padi. 

Aktivitas enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang Aspergillus awamori  KT-11 pada 

medium dedak gandum  adalah 203.479 unit dan pada dedak padi  sebesar 85.625 unit, 

campuran dedak gandum + onggok  sebesar 79.186 unit dan campuran dedak padi + onggok 

diperoleh 8.329 unit. Pada medium dedak gandum, Aspergillus awamori KT-11 tumbuh 

dengan maksimal sehingga memiliki nilai aktivitas enzim yang paling tinggi. Pertumbuhan  

kapang  Aspergillus awamori KT-11 pada  media dedak gandum merupakan media yang baik 

dibandingkan dengan media onggok ataupun media campuran  onggok dan dedak gandum. 
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Aspergillus awamori  selain menghasilkan enzim amilase juga  dilaporkan menghasilkan enzim 

lain seperti, phospatase (Otha et al. 1968), protease (Banerjee & Negi 2006), xilanase (Lemos 

& Junior 2002).   

0

50000

100000

150000

200000

250000

WB W.B + O DD DD + O

Komposisi Media

A
k
ti

v
. 
E

n
z
im

 (
u

n
it

)

A.awamori KT-11 Sac.sp. TJ-1

 

Gambar 3.  Aktivitas enzim oleh Aspergillus awamori KT-11 dan Saccharomycopsis sp. TJ-1 

Sementara itu pada Gambar 3 juga dapat diketahui bahwa aktivitas enzim amilase dari 

Saccharomycopsis sp. TJ-1 paling tinggi diperoleh dari perlakuan dengan menggunakan 

medium dedak padi yaitu sebesar 17.867 unit. Namun demikan, hasil tersebut tidak terlalu 

berbeda jauh dengan yang ditumbuhkan pada medium dedak gandum (16.927 unit). Pada 

Gambar 3 dapat diketahui bahwa aktivitas enzim amilase baik dari kapang Aspergillus 

awamori KT-11 maupun  khamir  Saccharomycopsis sp. TJ-1 yang diperoleh dari media 

campuran (yang ditambahkan onggok) hasilnya jauh lebih rendah dibanding dengan tanpa 

campuran onggok. Hal ini kemungkinan karena dengan penambahan onggok ke dalam 

medium baik terhadap dedak gandum maupun dedak padi, membuat media agak lengket, 

sehingga kemungkinan pertumbuhan hifa-hifa kapang tidak maksimal.   

Dilaporkan oleh Anindyawati et al. (1998) bahwa kapang  Aspergillus awamori KT-11 

telah diketahui menghasilkan tiga jenis amilase, yaitu α-glukosidase, α-amilase, dan 

glukoamilase. Dari α-amilase diperoleh tiga tipe yaitu Amyl I, II dan III, yang mana dua di 

antaranya (Amyl II dan III) mampu menghidrolisis pati mentah sedangkan dari kelompok 

glukoamilase diperoleh dua tipe (GA I dan II), dimana keduanya juga mempunyai kemampuan 

dalam menghidrolisis pati mentah (Anindyawati 2003). Hasil penelitian Sukara et al. (1998) 

dilaporkan bahwa pada Saccharomycopsis sp. TJ-1 hanya ditemukan satu tipe enzim 

amyglukocosidase (AMG). Jadi dari hal tersebut di atas, jelas bahwa Aspergillus awamori  KT-

11 dan Saccaromycopsis sp. TJ-1 mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 

mendegradasi limbah menjadi komponen yang lebih sederhana. Sementara itu gula pereduksi 

(kadar gula) yang dihasilkan oleh Aspergillus awamori KT-11 tertinggi diperoleh 2.872 μg/ml 

pada media dedak padi dan angka tertinggi kedua adalah 2.848 μg/ml pada media campuran 

(dedak gandum + onggok). Sementara untuk Saccaromycopsis sp. TJ-1 hasil tertinggi dicapai 

1.183 μg/ml pada medium dedak padi dan 1.179 μg/ml pada media campuran (dedak padi + 
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onggok). Kadar gula hasil fermentasi Aspergillus awamori KT-11 dan Saccaromycopsis sp. TJ-

1 dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4 memperlihatkan bahwa kadar gula pereduksi yang dihasilkan oleh 

Aspergillus. awamori KT-11  lebih tinggi dari pada oleh Saccaromycopsis sp. TJ-1.  Perbedaan 

hasil dari kedua mikroba kemungkinan karena hifa kapang Aspergillus awamori lebih mudah 

tumbuh di dalam dedak gandum yang lebih kasar dari pada dedak padi, sehingga 

memudahkan proses fermentasi dan hidrolisis bahan pati menjadi gula. 
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     Gambar 4. Kadar gula  oleh Aspergillus awamori KT-11  dan Saccharomycopsis sp. TJ-1 
 

SIMPULAN 

Mikroorganisme  Aspergillus awamori  KT-11 dan Saccharomycopsis sp. TJ-1 mampu 

menghasilkan enzim amilase pada medium limbah pertanian. Dedak gandum merupakan 

medium yang menghasilkan aktivitas enzim amilase tertinggi melalui proses fermentasi oleh  

Aspergillus awamori KT-11, hasilnya dicapai  203.479 unit dan kadar gula tertinggi diperoleh 

pada medium dedak padi sebesar 2.872 ug/ml Sementara itu untuk Saccharomycopsis sp. TJ-

1 aktivitas enzim tertinggi  diperoleh pada media dedak padi sebesar 17.867 unit  dengan 

kadar gula sebesar 1.183 ug/ml pada medium yang sama.  
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ISOLASI DAN UJI KEMAMPUAN BAKTERI PENAMBAT NITROGEN DALAM 
MELARUTKAN FOSFAT SERTA POTENSINYA SEBAGAI PEMACU PERTUMBUHAN 

Sesbania grandiflora Poir. 
 

Sri Widawati 
Research Center for Biology, Indonesian Institute of Sciences,  

Jl.Raya jakarta-Bogor km 46 Cibinong Science Center, Cibinong 16911, Jawa Barat 
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ABSTRAK 

Tiga isolat bakteri penambat nitrogen, yaitu Rhizobium sp., Azotobacter sp, dan. Azospirillum 
sp., yang diperoleh dari rhizospheres tanaman yang berbeda di gunung Salak, Bogor. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan bakteri simbiotik dan non-simbiotik yang mampu mendukung ketersediaan 
nitrogen (N) dan fosfor (P) dan potensinya sebagai pemacu pertumbuhan Sesbania grandiflora poi. Uji 
pelarutan fosfat oleh bakteri Rhizobium sp, Azotobacter sp. dan Azospirillum sp. dilakukan dalam media 
Pikovskaya yang mengandung Ca3(PO4)2. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kisaran angka populasi 
Rhizobium dan Azotobacter adalah 3,3 x 10

4
 - 4 x 10

6
, dan Azospirillum adalah 5,2 x 10

4
-6 x 10

6
 sel/g 

tanah. Semua bakteri penambat nitrogen yang digunakan dalam penelitian ini mampu melarutkan fosfat. 
Efisiensi pelarutan fosfat tertinggi diproduksi oleh bakteri penambat nitrogen yang diisolasi dari rizosfer 
perkebunan teh, yaitu 333,33 (Rhizobium), 223,33 (Azotobacter), dan 233,33 (Azospirillum). Bakteri 
penambat nitrogen efektif teridentifikasi sebagai Azotobacter chrococcum (non-simbiotik) dan 
Rhizobium leguminosorum (simbiotik). Kombinasi isolat bakteri mampu meningkatkan laju pertumbuhan 
tanaman Sesbania grandiflora Poi hingga tiga kali dibandingkan dengan tanaman kontrol. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan, bahwa bakteri Rhizobium, Azotobacter, dan Azospirillum berpotensi 
sebagai pemacu pertumbuhan tanaman.  

  
Kata kunci: bakteri pelarut fosfat, bakteri pemacu pertumbuhan, bakteri penambat nitrogen. 

 

ABSTRACT 

Three N-fixing bacteria (Rhizobium sp., Azotobacter sp., and Azospirillum sp.), were isolated 
from rhizospheres of different plants in mount Salak, Bogor. This experiment was aimed to determine 
symbiotic and non-symbiotic bacteria which are capable to support the availability of nitrogen and 
phosphorus and their potential to promote Sesbania grandiflora Poi growth. The P-solubilization assay 
was conducted by growing isolates of Rhizobium sp., Azotobacter sp. and Azospirillum sp. in solid 
Pikovskaya medium containing Ca3(PO4)2. The result indicated that the range of population numbers of  
Rhizobium and Azotobacter were 3,3 x 10

4
 - 4 x 10

6
, and  Azospirillum was 5,2 x 10

4
 - 6 x 10

6
 cfu/g soil. 

All N-fixing bacteria were capable to solubilize phosphate. The highest efficiency in solubilizing 
phosphate was produced by N-fixing bacteria isolated from rhizosphere of tea plantation i.e 333.33 
(Rhizobium), 223.33 (Azotobacter), and 233.33 (Azospirillum).The effective N-fixing bacteria were 
identified as Azotobacter chrococcum (non-Symbiotic) and Rhizobium  leguminosorum (Symbiotic). 
Combination of these isolates were able to increase the growth rate of Sesbania grandiflora plants up to 
three times compared to control plants. In conclusion, Rhizobium, Azotobacter, and Azospirillum, are 
potential as Plant Growth Promoting Bacteria.  

  
Keywords: growth promoting bacteria, nitrogen fixing bacteria,  phosphate solubilizing bacteria,    . 

    

PENDAHULUAN 

Keberadaan bakteri penyubur tanah seperti bakteri penambat nitrogen dan pelarut 

fosfat di lingkungan ekstrim (dataran tinggi) akan berperan dalam mendukung pertumbuhan 

tanaman. Kehidupan bakteri tersebut di dalam tanah dipengaruhi oleh tingkat kemasaman dan 

kandungan hara utama seperti karbon (C), N, P, kalium (K) dan sejumlah macam unsur mikro 

(Alexander 1977). Populasi dan macam bakteri penambat nitrogen dan pelarut fosfat dalam 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 447  

 

tanah dapat diketahui dengan cara mengisolasi tanah dari daerah sekitar perakaran tanaman 

(rhizosphere). Bakteri penambat nitrogen dan pelarut fosfat dapat membantu tanaman di 

lingkungan ekstrim dalam mendapatkan unsur N dan P.  

Tanaman menyerap unsur N dalam bentuk NH3, tetapi unsur N diudara sebagian besar 

tersedia dalam bentuk N2. Bakteri penambat nitrogen akan membantu mengubah N2 dari 

udara menjadi NH3 dengan menggunakan enzim nitrogenase, kemudian NH3 diubah menjadi 

glutamin atau alanin (Waters et al. 1998). Hal yang sama juga terjadi pada unsur P. Pada 

umumnya unsur P dalam tanah tidak tersedia bagi tanaman, karena terikat menjadi Fe-fosfat 

dan Al-fosfat pada tanah masam dan Ca3(PO4)2  pada tanah basa. Bakteri pelarut fosfat akan 

berperan dalam pelarutan P terikat oleh sekresi asam dan mineralisasi komponen fosfat 

organik dengan mengubahnya menjadi bentuk anorganik. Bakteri tersebut berperan pada 

mineralisasi fosfat organik, yaitu melalui produksi enzim fosfatase asam dan basa. Dalam 

tanah enzim fosfatase (fosfomonoesterase, fosfodiesterase, trifosfomonoesterase dan 

fosfoamidase)  bertanggung jawab pada prosses hidrolisis P organik menjadi fosfat anorganik 

(H2PO4
-,  HPO4

= ) yang tersedia bagi tanaman. Pengukuran aktivitas PME-ase dapat dilakukan 

langsung dari tanah dan biakan/kultur murni, hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan 

pemilihan biak potensial. 

Rhizobium, Azotobacter, dan Azospirillum adalah jenis bakteri dari kelompok bakteri 

penambat nitrogen. Bakteri tersebut merupakan kelompok Plant Growth Promoting  

Rhizobacteria (Glick 1995) yang bersifat biofertilizer (Rao 1994). Bakteri Rhizobium mampu 

melakukan penambatan nitrogen dari udara melalui cara simbiosis dengan membentuk bintil 

akar pada tanaman Leguminoceae (Somasegaran & Hoben 1994), sehingga bakteri ini disebut 

juga  bakteri bintil akar (root nodulating bacteria) (Ladha et al. 1998). Pemanfaatannya sebagai 

growth promoting bacteria dapat meningkatkan ketersediaan N bagi tanaman dan dapat 

mendukung peningkatan produktivitas tanaman.  Rhizobium yang efektif pada bintil akar akan 

mampu memenuhi seluruh atau sebagian kebutuhan N bagi tanaman inangnya, khususnya 

kelompok Leguminoceae (Somasegaran & Halliday 1982). Bakteri penambat nitrogen lainnya 

adalah Azospirillum dan Azotobacter. Bakteri tersebut bersifat non simbiosis (free-living 

nitrogen-fixing rhizobacteria)  (Ladha et al. 1998; Kyuma 2004) dan hidup bebas pada daerah 

perakaran (rhizosphere) serta  mampu melakukan penambatan nitrogen (Sy et al. 2001). 

Azospirillum berpotensi besar sebagai pupuk hayati. Bakteri tersebut banyak berasosiasi 

dengan tumbuhan jenis rerumputan, termasuk beberapa jenis serealia, jagung, gandum dan 

rumput (Radwan 2002). Sedangkan bakteri Azotobacter adalah bakteri penambat nitrogen 

yang mampu menghasilkan substansi zat pemacu tumbuh giberelin, sitokinin, dan asam indol 

asetat, sehingga dapat memacu pertumbuhan akar (Alexander 1977). Azotobacter hidup 

hampir pada semua jenis tanah dan habitat, tetapi populasinya relatif rendah. Kelompok 

bakteri tersebut (Rhizobium, Azotobacter, dan Azospirillum) selain membantu dalam 
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penyediaan N bagi tanaman, sebagian juga dapat melarutkan fosfat terikat sehingga tersedia 

bagi tanaman (Antoun 2009). Dengan digunakannya bakteri penambat nitrogen yang 

sekaligus dapat melarutkan fosfat, didapat keuntungan ganda dari bakteri ini  yaitu dapat 

menyediakan N dan P (Peix et al.  2001). 

 
METODE PENELITIAN 

Sampel tanah diambil dengan kedalaman 10-20 cm di sekitar gunung Salak  pada 

daerah perakaran (rhizosphere) padi (area pesawahan pada ketinggian 675 m dpl.), ketela 

rambat, pisang, kacang panjang, bawang, ketela pohon, papaya (area perladangan pada 

ketinggian 940 m dpl.), kopi, teh (area perkebunan pada ketinggian 610 m dpl.), dan kaliandra 

(area hutan pada ketinggian 1129 m dpl.). Selanjutnya dilakukan isolasi, hitung populasi, 

purifikasi, uji kualitatif dan kuantitatif, uji aktivitas enzim fosfatase (di laboratorium) serta uji 

efektifitas bakteri (rumah kaca). Metode analisisnya sebagai berikut:  

Isolasi dan perhitungan populasi bakteri Rhizobium, Azotobacter dan Azospirillum.  

 Perhitungan populasi bakteri dilakukan dengan menggunakan metode plate count. 

Isolasi bakteri tanah dilakukan dengan menimbang 10 gram tanah, dikering anginkan, dan 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer berukuran 250 ml yang berisi 90 ml akuades steril. 

Erlenmeyer tersebut dikocok dengan shaker dengan kecepatan 120 rpm selama 60 menit atau 

sampai homogen. Selanjutnya dibuat seri pengenceran dari sampel tanah dengan konsentrasi 

10-1-10-7. Sebanyak 0,2 ml ekstrak tanah dari  pengenceran 10-3, 10-5, dan 10-7 masing-masing 

diambil dengan pipet steril dan dimasukkan ke dalam cawan petri steril. Selanjutnya 

dituangkan ke dalamnya media agar selektif (50oC). Media tersebut adalah media Yema 

merah Congo, Mannitol Ashby, dan Okon (Okon 1985) masing-masing digunakan untuk 

menangkap keberadaan Rhizobium, Azotobacter,  dan Azospirillum (Rao 1994).  Sampel yang 

telah diisolasi pada cawan petri setelah padat, disimpan secara terbalik dalam inkubator 

dengan suhu sekitar 30oC. Pertumbuhan populasi bakteri Rhizobium, Azotobacter, dan 

Azospirillum diamati setelah inkubasi tiga hari sampai tujuh hari. Selanjutnya koloni tunggal 

dari bakteri Rhizobium, Azotobacter , dan Azospirillum dimurnikan (purifikai) dan dipindahkan 

ke tabung reaksi agar miring berisi media Yema, Mannitol Ashby, dan Okon.  

Uji Kemampuan Kualitatif Bakteri Rhizobium, Azotobacter dan Azospirillum. 

 Kemampuan melarutkan fosfat bagi Bakteri Rhizobium, Azotobacter dan Azospirillum 

yang sudah murni diuji pada cawan petri yang berisi media pikovskaya dengan kompisisi: 

Ca3(PO4)2 5 g, (NH4)2SO4 0,5 g; NaCl 0,2 g; MgSO4.7H2O 0,1 g; KCl 0,2 g; Glukosa 10 g; 

ekstrak ragi 0,5 g;  agar 20 g; dan sedikit MnSO4 dan FeSO4 ,  akuades 1000 mL (Gaur 1981). 

Sebagai sumber fosfat digunakan Ca3(PO4)2 . Bakteri yang mampu melarutkan fosfat terikat 

akan membentik zona bening (halozone) di sekitar pertumbuhan koloninya dan 

kemampuannya melarutkan fosfat secara kualitatif dilihat berdasarkan Indeks Pelarutan 
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Fosfat,  yaitu diameter koloni bakteri/ diameter zona bening  (Premono et al. 1996; Nguyen et 

al. 1992; dan  Seshadri et al. 2002).  

Uji Efektivitas Bakteri Rhizobium, Azotobacter dan Azospirillum pada Tanaman 

Sesbania grandiflora Poir.  

Percobaan ini dilakukan di rumah kaca Bidang Mikrobiologi-Puslit Biologi-LIPI 

Cibinong. Biji turi dikecambahkan dalam cawan petri besar.  Kemudian kecambah turi 

diinokulasi dengan cara merendam kecambah turi dengan inokulan cair dari masing-masing 

isolat bakteri yang diuji selama 1 jam.  Selanjutnya kecambah ditanam dalam pot berisi pasir 

steril dan ditutup dengan pasir berparafin. Kelembaban media tanam (24 %) dijaga dengan 

menyiramkan larutan hara tanpa N (Saono et al. 1976) setiap hari melalui tabung reaksi yang 

disumbat oleh kapas. Percobaan ini menggunakan rancangan  acak lengkap dengan pola 

faktorial.  Faktor pertama adalah perlakuan isolat tunggal  (Azospirillum 1, Azospirillum 2,  

Azospirillum 3, Azotobacter 1, Azotobacter 2, Rhizobium 1, Rhizobium 2, Rhizobium 3, 

Rhizobium 4, dan Rhizobium 5), faktor kedua adalah isolat gabungan dan faktor ketiga adalah 

kontrol. Setiap perlakuan diulang sebanyak lima kali ulangan. Pengukuran dilakukan setelah 

tanaman berumur tiga bulan (bentuk anakan) dengan peubah yang diamati mencakup tinggi 

tanaman, diameter tanaman, berat kering akar, dan berat kering tunas. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 (populasi Rhizobium, Azotobacter, dan 

Azospirillum), dan Tabel 2 (rata-rata efisiensi pelarutan fosfat), serta Tabel 3 (uji efektivitas 

bakteri). 

  Tabel 1.  Populasi Rhizobium, Azotobacter, dan Azospirillum dari daerah perakaran tanaman 
 

No Lokasi Daerah perakaran Populasi Bakteri (sel/gram tanah) 

Rhizobium Azotobacter Azospirillum 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Persawahan  
Perkebunan  
Perladangan  
Perladangan  
Perladangan  
Hutan 
Perladangan  
Perladangan  
Perladangan  
Perkebunan  

Padi 
Kopi 
Ubi 
Pisang 
K. panjang 
Kaliandra  
Bawang 
Singkong 
Pepaya 
The 

3,0 x 10
5 

1,6 x 10
6
 

3,0 x 10
5
 

4,0 x 10
5
 

1,4 x 10
6
 

2,2 x 10
6
 

1,4 x 10
5
 

3,0 x 10
5
 

2,4 x 10
5
 

1,0 x 10
6 

3,3 x 10
5 

4,0 x 10
6
 

3,4 x 10
5
 

4,0 x 10
6
 

1,4 x 10
6
 

4,4 x 10
5
 

6,2 x 10
5
 

1,0 x 10
6
 

2,0 x 10
6
 

1,0 x 10
6 

5,2 x 10
5 

5,0 x 10
6
 

4,0 x 10
6
 

6,0 x 10
6
 

4,0 x 10
6
 

2,0 x 10
6
 

3,2 x 10
5
 

1,0 x 10
6
 

8,6 x 10
5
 

1,0 x 10
6 

   
Hasil isolasi pada sampel dari tanah rizosfir tanaman dalam media selektif (Yema 

merah Congo, Mannitol Ashby, dan Okon) diperoleh 30 isolat (10 isolat Rhizobium, 10 isolat 

Azotobacter dan 10 isolat Azospirillum). Penghitungan jumlah populasi bakteri penambat N 

pada tanah rhizophere Gunung Salak dan sekitarnya rata-rata 105-106 sel/gram tanah. 

Perhitungan populasi bakteri penambat N non simbiotik (Azotobacter, Azospirillum) lebih tinggi 
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(106 sel/g tanah) dari yang simbiotik (Rhizobium=105 sel/g tanah) pada beberapa rizosfir 

tanaman, sedangkan yang sama banyaknya (106 sel/g tanah) hanya pada rizosfir tanaman teh, 

kacang panjang, dan kopi (Tabel 1). Jumlah tersebut merupakan suatu tanda, bahwa tanah 

tersebut termasuk kurang subur, karena menurut Obaton (1977) tanah subur harus 

mengandung mikroba indigenus sebagai agen biofertilizer minimal sebesar 107.  

Jumlah populasi mikroba juga tergantung pada jenis dan banyaknya tanaman yang 

tumbuh pada habitat tersebut. Jumlah tersebut mungkin dipengaruhi juga oleh keadaan fisik 

dan kimia tanah di kawasan penyangga gunung salak (jenis tanahnya pasir berdebu agak liat, 

berwarna merah dan hitam, ber pH rendah (± 5), kandungan unsur N, P dan C rendah, dan 

C/N rendah) yang kurang subur dan mungkin Rhizobium cenderung merupakan daerah 

ekstrim karena kekurangan unsur hara makro dan mikro. Kondisi tersebut juga akan 

mempengaruhi keberhasilan bakteri dalam menambat N2 dari udara. Freire (1984) 

mengemukakan, bahwa keberhasilan penambatan N2 udara oleh Rhizobium tergantung pada 

interaksi antara beberapa faktor, yaitu keserasian galur dengan tanaman inang, kemampuan 

berkompetisi dengan Rhizobium indigenus, kemampuan tanaman inang untuk menyediakan 

nutrisi bagi Rhizobium yang bersimbiosis dengannya, serta kondisi lingkungan terutama 

semua faktor pembatas dalam tanah, seperti ketersediaan hara makro, mikro, kelembaban 

tanah, pH, dan suhu. Faktor lainnya adalah jumlah populasi bakteri dalam tanah yang sangat 

berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Jumlah populasi tersebut dipengaruhi oleh 

pemupukan dan jenis tanaman. Meskipun demikian bakteri Azotobacter dan Azospirillum 

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui pasokan N-udara, pasokan pengatur 

tumbuh, mengurangi kompetisi dengan mikroba lain dalam menambat N, atau membuat 

kondisi tanah lebih menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. 

Bakteri penambat N (Rhizobium, Azotobacter, dan Azospirillum) juga diuji 

kemampuannya dalam melarutkan P terikat pada Ca-fosfat dalam media Pikovskaya padat 

dan cair. Uji tersebut bertujuan mengetahui potensi bakteri penambat N pada pelarutan fosfat 

terikat [Ca3(PO4)2] yang terdapat dalam media pikovskaya padat dan cair. Kemampuan isolat 

bakteri untuk melarutkan fosfat secara kualitatif  diukur  berdasarkan daerah bening di 

sekeliling koloni, yaitu diameter total bakteri dibagi diameter zona bening  x 100 (Nguyen et al. 

1992). Hal yang sama terjadi pada hasil pnelitian ini (Tabel 2). Terlihat bahwa isolat 

Azospirillum yang diisolasi dari rhizosfir tanaman teh dan kacang panjang mampu melarutkan 

P terikat lebih tinggi dibandingkan isolat yang diisolasi dari rhizosfir tanaman lainnya. 

Sedangkan isolat Rhizobium hanya dari rhizosfir tanaman teh saja yang menghasilkan P 

terlarut tertinggi. Azotobacter  yang terisolasi dari rhizosfir semua tanaman sampel secara 

statistik rata-rata mampu melarutkan P terikat. Hasil tersebut tidak berbeda nyata, tetapi 

capaian larutan dengan angka tertinggi dihasilkan oleh isolat Azotobacter yang terisolasi dari 

daerah rizosfir tanaman teh. Kemampuan melarutkan P tersebut oleh bakteri Rhizobium, 
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Azotobacter, dan Azospirillum ditunjukkan dengan besar kecilnya daerah bening disekitar 

koloni bakteri yang tumbuh. Makin besar zona bening yang terbentuk  menurut Rahmiati 

(1995), mengindikasikan makin tinggi kemampuan isolat melarutkan Ca3(PO4)2. Daerah bening 

di sekitar koloni mikroba sebenarnya terjadi karena adanya pelarutan partikel halus dari 

Ca2(PO4)2. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya zona bening (halozone area) di sekeliling 

koloni bakteri. Hal yang sama terjadi pada penelitian Gyaneshwar et al. (2002), ternyata selain 

dapat menambat nitrogen dan membantu dalam penyediaan N bagi tanaman, juga dapat 

melarutkan fosfat terikat sehingga tersedia bagi tanaman. Semakin banyak P yang terlarut, 

maka semakin tinggi enzim fosfatase yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Hal ini 

menunjukan, bahwa isolat yang dapat mengeluarkan fosfat inorganik dari Ca3(PO4)2 dalam 

medium cair merupakan bakteri potensial dalam melarutkan P terikat menjadi tersedia bagi 

tanaman (Ramachandran  et al. 2007).  

Hasil uji efektivitas bakteri Rhizobium, Azotobacter dan Azospirillum pada anakan 

tanaman Sesbania grandiflora Poir., menujukkan hasil yang variatif. Efektivitas bakteri 

penambat N yang sekaligus sebagai pelarut fosfat pada anakan tanaman turi (Sesbania 

grandiflora) selama tiga bulan di rumah kaca, menunjukan hasil yang signifikan (Tabel 3). 

Hampir semua perlakuan inokulan yang mengandung isolat tunggal maupun gabungan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sebesar tiga kali lipatnya dibandingkan dengan 

tanaman kontrol (tanpa inokulan), kecuali inokulan H, K, M untuk peubah tinggi tanaman. Hal 

tersebut menunjukkan adanya interaksi antar bakteri penambat N simbiosis dan non simbiosis 

yang juga dapat melarutkan fosfat. Rata-rata pengaruh pemberian inokulan yang mengandung 

bakteri penambat N yang sekaligus pelarut P tunggal terhadap pertumbuhan tanaman turi 

(Sesbania grandiflora) adalah seimbang dengan perlakuan pemberian pupuk kompos dan 

kimia. Kemungkinan ini dapat terjadi karena Rhizobium sp., Azotobacter sp., atau Azospirillum 

sp. yang digunakan tidak terlalu efektif bila diberikan secara tunggal, dan akan efektif bila 

diberikan secara gabungan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan tanaman anakan turi 

(Sesbania grandiflora) yang mencapai maksimum setelah diinokulasi dengan inokulan Q. 

Inokulan Q merupakan inokulan gabungan dari seluruh isolat bakteri Rhizobium, Azotobacter, 

dan Azospirillum yang mampu menyediakan unsur N dan P bagi tanaman turi (Sesbania 

grandiflora). Sehingga efektivitas isolat bakteri tersebut dapat dibuktikan dan bakteri tersebut 

dapat dikelompokan sebagai bakteri pemicu pertumbuhan tanaman (Plant Growth promoting 

bacteri). Salah satu bakteri efektif yang terisolasi dari perakaran teh teridentifikasi sebagai 

Azotobacter chrococcum dan Rhizobium leguminosorum. 
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Tabel 2.  Rata-rata efisiensi pelarutan fosfat oleh bakteri penambat N pada media 
              Pikovskaya padat dengan sumber P  Ca2(PO4)2 setelah inkubasi tujuh hari 

 

No. Sampel dari rizosfir tanaman: Rhizobium Azotobacter Azospicillum 

1 Padi (Oryzae sativa) 100 d  190 a 116.66 b 
2 Kopi (Coffea robusta) 266.66 ab 201.66 a 163.33 ab  
3 Pepaya (Carica papaya) 133.33 cd 150 a 116.66 b 
4 Teh (Jasminum sambac) 333.33 a 223.33 a  233.33 a 
5 Singkong (Manihot utilisima) 116.66 cd 183.33 a 133.33 ab 
6 Ubi (Ipomoea batatas) 200 bcd  173.33 a 116.66 b 
7 Pisang (Musa paradisiaca) 100 d 100 a 100 b 
8 K. panjang (Vigna sinensis) 216.66 bc 196.66 a 230 a 
9 Kaliandra (Caliandra sp.) 166.66 cd 133.33 a 116.66 b 
10 Bawang putih (Allium sativum) 116.66 cd 116.66 a 133.33 ab 
     

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 
                   berbeda nyata dengan uji DMRT pada taraf 5%.  

Tabel 3. Uji efektivitas bakteri Rhizobium, Azotobacter, dan Azospirillum pada tanaman  
              Sesbania grandiflora Poir. 

Kode 
Perlakuan 

Inokulan Bakteri 
Tinggi tanaman 

(cm) 
Diameter 

batang   (mm) 
Berat kering 
akar        (gr) 

Berat kering 
tunas      (gr) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 

Azospirillum 
Azospirillum 
Azospirillum 
Azotobacter 
Azotobacter 
Rhizobium 
Rhizobium 
Rhizobium 
Rhizobium 
Rhizobium 
ABC+ R 
DE+ R 
FGHIJ+ R 
KL+ R 
KM+ R 
LM+ R 
KLM + R 
Kompos 
Urea 
Tanpa perlakuan 

11  a 
13  ab 
16  abc 
12  a 
16  abc 
21  cd 
23  cde 
12  a 
27  def 
16  abc 
26  def 
27  def 
26  def 
26  def 
31  f 
30  ef 
32  f 
29  ef 
20  bcd 
12  a 

2.5  ab 
2.5  ab 
2.5  ab 
3     abcd 
3     abcd 
2.7  abc 
2.7  abc 
2.6  abc 
2.7  abc 
2.6  abc 
3     abcd 
3.7  cdef 
3.5  bcdef 
3.8  def 
4,1  ef 
4.1  ef 
4.3  f 
3     abcd 
3     abcd 
2.2  a 

0.3  abc 
0.3  abc 
0.4  abc 
0.5  abc 
0.4  abc 
0.4  abc 
0.2  ab 
0.2  ab 
0.2  ab 
0.2  ab 
0.5  abc 
1.0  d 
0.5  abc 
1.2  de 
1.3  de 
1.2  de 
1.5  e 
1.0  d 
0.6  c 
0.1  a 

0.8  abcd 
0.8  abcd 
0.8  abcd 
1.5  defghi 
1.7  fghij 
0.6  abc 
0.6  abc 
0.4  ab 
0.9  abcde 
1.0  bcdef 
2.1  hij 
2.1 hij 
2.1  hij 
2.2   ij 
2.4  j 
2.4  j 
3.4  l 
1.5  defghi 
1.3  cdefg 
0.2 a 

     
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak  
                    berbeda nyata dengan uji DMRT pada taraf 5%  

 

SIMPULAN 

Jumlah populasi Rhizobium dan Azotobacter antara 3,3 x 104-4 x 106 serta Azospirillum 

antara 5,2 x 104-6 x 106. Semua bakteri penambat N (Rhizobium, Azotobacter, dan 

Azospirillum) mampu melarutkan fosfat terikat pada Ca3
(PO4

)
2 dalam media Pikovskaya padat 

dan efesiensi pelarutan P tertinggi ditunjukan oleh bakteri yang diisolasi dari perakaran 
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tanaman teh, yaitu 333.33 (Rhizobium), 223.33 (Azotobacter), dan 233.33 (Azospirillum). 

Salah satu bakteri penambat nitrogen non simbiotik dari perakaran teh teridentifikasi sebagai 

Azotobacter chrococcum dan simbiotik sebagai Rhizobium leguminosorum. Inokulasi 

gabungan dari isolat penambat N yang sekaligus pelarut fosfat (isolat Q) pada biji turi 

(Sesbania grandiflora) dapat memacu pertumbuhan maksimum tanaman tersebut 

dibandingkan dengan semua perlakuan yang diberikan. Jadi isolat bakteri Rhizobium, 

Azotobacter, Azospirillum berpotensi sebagai bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efek pemberian berbagai komposisi pupuk terhadap 
kelimpahan mikroba dan aktivitas enzim tanah pada lahan pertanian kedelai (Glycine max L.). Biji 
kedelai terlebuh dahulu diperlakukan dengan Rhizobium (kedelai plus). Penelitian dilakukan dikebun 
percobaan Cibinong Science Center-LIPI, menggunakan rancangan percobaan blok acak lengkap  
dengan lima ulangan. Percobaan diperlakuan dengan empat komposisi pupuk yaitu: 1) mikoriza (MZ), 2) 
mikoriza, dan pupuk organik hayati yang terbentuk dari mikroba perakaran/PGPR antara lain 
Pseudomonas sp., Bacillus sp. dan Streptomyces sp (BMZ), 3) mikoriza, pupuk organik hayati  dan 
setengah dosis pupuk anorganik (BMZK½) dan 4) mikoriza, pupuk organik hayati dan pupuk anorganik 
dosis penuh (BMZK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tanah yang diperlakukan dengan 
kombinasi pupuk mikoriza dan pupuk organik hayati (BMZ) mempunyai  populasi bakteri penambat N, 
bakteri pelarut pospat dan bakteri perombak protein tertinggi. Sedangkan aktivitas enzim tanah 
phosphomonoesterase dan urease tertinggi pada tanah yang diperlakukan dengan pupuk anorganik 
(BMZK½  dan BMZK) Namun demikian pada tanah yang diperlakukan dengan pupuk anorganik dosis 
penuh (BMZK) aktivitas respirasinya lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya. Hubungan antara 
perlakuan komposisi pupuk yang berbeda dengan aktivitas biokimia tanah akan didiskusikan lebih detil 
pada makalah lengkap.  

 
Kata kunci: enzim tanah, kedelai plus,  PGPR,  pupuk organik. 

 

ABSTRACT 

In order to study the effect of Rhizobium, vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM) and plant 
growth promoting rhizobacteria (PGPR) on microbial population and soil enzymatic activities of soybean 
(Glycine max  L.) an experiment was conducted at Cibinong science center  during rainy season 2010. 
Experiment laid out as randomized complete block design with five replications four biofertilizers: 
Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (MZ);  Pseudomonas sp., Bacillus sp. and Streptomyces sp (BMZ); 
combination T2 with half dosage of inorganic fertilizer (BMZK1/2) and combination of T2 with full dosage 
of iorganic fertilizer (BMZK). Results showed that the highest microbial populations of N-fixing, P-
solubilizing and protein degrading bacteria were observed in the treatments of combination biofertilizer 
(Rhizobium and VAM) with liquid organic biofertilizer. Yet the soil enzyme activities 
(Phosphomonoesterase & Urease) were higher in the inorganic fertilizer treatment. However the soil 
respiration of full dosage inorganic treatments was lower than other treatments. The correlation of 
biofertilizer with soil biochemical properties will be discussed more detail in this paper.   
  
Keywords: biofertilizers, PSM, PGPR,  soil enzymes, soybean.  
 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan masyarakat terhadap kedelai terus meningkat seiring dengan pertambahan 

jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan. Sebagai sumber protein nabati, 

kedelai berperan penting dalam meningkatkan gizi masyarakat. Total produksi kedelai 

nasional masih jauh dari mencukupi kebutuhan dalam negeri. Akhir-akhir ini hasil panen 

kedalai mulai meningkat, yang dulunya hanya berkisar 0,8-1 ton per hektar, sekarang bahkan 

dapat mencapai 3 ton per hektar. Dilaporkan bahwa potensi panen kedelai pada lahan optimal 
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di wilayah “Corn Belt” Amerika bisa mencapai sekitar 6-8 ton per hektar. Hal yang patut 

dicermati bahwa kebutuhan rata-rata N pada tanaman kedelai dapat dipenuhi oleh 

penambatan N secara biologi (BNF) adalah sekitar 50-60% (Specht 2008). Kedelai Plus 

adalah salah satu bibit unggul produk Biotek LIPI yang dimanfaatkan untuk mendukung 

program ketahanan pangan (Puslit Biotek LIPI 2010). Kedelai plus dihasilkan dari benih 

kedelai varietas apapun yang diinsersi oleh bakteri rhizobium BTCC-B64 dengan teknologi 

vakumisasi agar kandungan N di dalam tanahnya meningkat dan menjadi subur bagi kedelai 

saat ditanam, sehingga produksi kedelai bisa meningkat. 

Fungsi tanah sebagai media tumbuh tanaman dipengaruhi oleh sifat biologi dan kimia 

tanah. Menurut Antonius et al. (2007), populasi, diversitas dan aktifitas mikroba tanah sebagai 

bagian dari parameter biologi yang sangat menentukan terhadap kualitas tanah. Jumlah total 

mikroorganisme yang terdapat didalam tanah digunakan sebagai indeks kesuburan tanah 

tanaman (Adesemoye 2008). Mikroba memproduksi enzim ektraseluler yang berperan penting 

pada penyediaan nutrisi tanaman dan dilibatkan secara langsung pada siklus nutrien pada 

sistem tanah tanaman. Aktifitas enzim fosfomonoesterase (PMEase) dan urease merupakan 

bagian parameter aktifitas mikroba tanah yang penting sebagai penanda kualitas biokimia 

tanah karena terlibat dalam proses transformasi biogeochemical unsur P dan N (Antonius 

2011a).   

Pupuk organik hayati formula LIPI mengandung mikroba penyubur perakaran yang 

memiliki aktifitas pelarut P, penambat N, penghasil hormon tumbuh dan biokontrol yaitu 

Pseudomonas, Bacillus, Aktinomycetes dan Azotobacter. Mikroba tersebut merupakan isolat 

unggul terpilih yang berasal dari beberapa wilayah berbeda yang dapat meningkatkan 

penyediaan dan penyerapan unsur hara bagi tanaman, pengendalian hama dan penyakit serta 

meningkatkan kualitas hasil pertanian seperti pada tanaman kedelai (Antonius et al. 2010). 

Selain itu, penambahan Vesicular Arbuscular Mikorhiza (VAM) dapat meningkatkan 

penyerapan sebagian besar unsur hara makro dan mikro terutama unsur hara P dan 

melindungi perakaran dari serangan patogen (Adesemoye 2008).  

   Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memantau populasi mikrob dan 

aktifitas enzim tanah pada tanaman kedelai plus di areal CSC (Cibinong Science Centre) 

dengan aplikasi pupuk organik hayati LIPI, VAM dan penambahan pupuk kimia sintetik. 

 
METODE PENELITIAN 

 Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan empat perlakuan dan lima ulangan. Kedelai yang digunakan adalah kedelai plus yang 

sudah diinsersi Rhizobium. Perlakuan setiap anak petak pada masing-masing perlakuan 

adalah: (1) aplikasi Vesicular Arburcular Mycorrhiza (VAM) (Mz), (2)  perlakuan VAM + pupuk 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 457  

 

organik hayati (MzB), (3) perlakuan VAM + pupuk organik hayati + pupuk kimia ½ dosis (MzBK 

½) dan (4) perlakuan VAM + pupuk organik hayati + pupuk kimia dosis penuh (MzBK).  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa tanah dari lahan Kedelai Plus di 

areal CSC LIPI yang telah diberi empat perlakuan. Pengambilan sampel tanah dilakukan 

dengan metode sistematis di setiap 60 petak lahan kedelai sehingga dalam masing-masing 

perlakuan tersebut terdapat 15 petak ulangan.  Hal ini bertujuan agar pengambilan sampel 

tanah dapat mewakili seluruh area sampling. Dari 15 petak ulangan dalam setiap perlakuan, 

tanah  diambil menggunakn sekop di dua titik yang berbeda dan diambil pada bagian 

perakaran (rizhosfer). Setelah itu sampel tanah dimasukkan kedalam plastik hitam yang 

kemudian dikompositkan, diikat dan diberi label.  Sampel tanah dalam kantung plastik dibawa 

ke Laboratorium dan disimpan pada Refrigerator untuk dilakukan analisis selanjutnya. 

Isolasi Mikroba dan Perhitungan Populasi Mikrob Tanah 

Isolasi bakteri menggunakan metode standar pengenceran berseri. Hasil pengenceran 

ini selanjutnya ditumbuhkan kedalam media dengan metode sebaran atau spread plate 

sebanyak 20 µl pada seri pengenceran 10-3 dan 10-5 untuk media NFB, Pikovskaya dan TSB  

sedangkan media protease pada pengenceran 10-4 dan 10-5. Kemudian diratakan 

menggunakan pipa kaca bengkok (spatula) dan diinkubasi terbalik pada suhu 30 oC selama 5 

hari sambil dilakukan perhitungan menggunakan colony counting camber jumlah koloni 

bakteri. 

Perhitungan jumlah koloni mikroba yang tumbuh pada media selektif memiliki ciri yang 

berbeda.  Pada media pikovskaya dan protease dihitung kolon mikrob yang ditunjukkan 

dengan terbentuknya zona bening (clear zone) disekitar koloni sebagai bakteri pelarut fosfat 

dan proteolitik. Pada media NFB dihitung koloni yang memiliki warna jernih, berlendir dan 

mengkilat sebagai bakteri penambat N. Pada media TSB dihitung semua koloni mikrob yang 

tumbuh pada media kemudian dilakukan penambahan larutan Salkowsky dan diamati adanya 

perubahan warna koloni yang menjadi merah muda yang menunjukkan adanya bakteri 

penghasil IAA. Pengukuran aktivitas enzim tanah yang meliputi fosfomoesterase, urease dan 

respirasi mengikuti metode Schinner et al. (1996). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan  Populasi Mikroba dengan Menggunakan Total Plate Count 

Hasil dari tahap isolasi setelah adanya pertumbuhan mikroba didalam cawan petri dari 

setiap pengenceran yang ditumbuhkan dengan kode sampel yang berbeda-beda pada setiap 

media selektif, kemudian langkah selanjutnya adalah koloni mikroba tersebut dihitung dengan 

Total Plate Count. Berdasarkan dari hasil perhitungan jumlah koloni mikroba yang berasal dari 

sampel tanah tanaman kedelai plus di areal CSC Pusat Penelitian Biologi-LIPI yang dianalisis 

menggunakan total plate count diperoleh hasil seperti pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Populasi bakteri menguntungkan pada masing-masing perlakuan 

No Perlakuan 
Populasi Bakteri dari tanah (CFU/ml) 

Penghasil 
IAA (106) 

Proteolitik 
(105) 

Pelarut P 
(105) 

Pengikat N 
(105) 

1 MZ 15,7  (*) 48,0 (***) 11,5 (*) 9 
2 BMZ 21,0  (*) 94,5 (***) 29,12 (**) 25,75 
3 BMZK1/2 11,3  (***) 63,25 (***) 20,6 (***) 2,5 
4 BMZK 10,6  (***) 22,67 (***)   5,0 (*) 3,5 

Keterangan: (*) aktivitas rendah, (**) aktivitas sedang, (***) aktivitas tinggi  

 
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa perhitungan bakteri dengan total plate count 

diketahui jumlah populasi bakteri tanah asal tanaman kedelai plus di areal CSC yang 

mendapat beberapa pelakuan pupuk organik hayati LIPI, VAM dan pupuk kimia. Populasi 

bakteri kelompok penambat N, pelarut P, penghasil hormon tumbuh, dan penghasil protease 

yang dipantau memiliki respon yang bervariasi pada masing-masing perlakuan yang diberikan 

ke tanah pada tanaman kedelai plus. Menurut Antonius et al. (2007), Antonius & Agustyani  

(2011) bahwa keberadaan mikroorgnisme dalam tanah sangat penting terkait peranannya 

dalam mempertahankan dan menjaga kesuburan tanah. Peranan mikroorgnisme didalam 

tanah antara lain sebagai daur ulang hara, penyimpanan sementara dan pelepasan hara untuk 

dimanfaatkan tanaman dan lainnya. Hasil pemantauan keberadaan populasi mikroba tanah 

untuk mengetahui kesuburan tanah pada tanaman kedelai plus selama percobaan pupuk 

organik hayati, pupuk kimia, VAM serta kombinasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1, 2, 3, 

dan 4. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Gambar 1. Grafik populasi bakteri penambat N pada tanah perakaran kedelai plus 

Keterangan:  
MZ  : mikoriza    
BMZ : pupuk organik hayati dan mikoriza 
BMSK1/2 : kombinasi Mikoriza, pupuk organik hayati dan anorganik ½ dosis 
BMZK : kombinasi Mikoriza, pupuk organik hayati dan anorganik dosis penuh 

 
Bakteri penambat N bebas yang ditumbuhkan pada media NFB, banyak tumbuh pada 

tanah perakaran kedelai plus dengan perlakuan kombinasi VAM dan pupuk organik hayati 
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(Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan POH efektif meningkatkan potensi 

kesuburan tanah kususnya dari aspek peningkatan populasi mikroba penambat N.  Seperti 

dilaporkan bahwa Azotobakter selain menambat N diketahui menghasilkan zat tumbuh seperti 

giberellin, sitokinin, IAA sehingga dapat memacu pertumbuhan akar (Adesemoye 2008)   dan 

dapat menghambat pertumbuhan jamur yang sangat patogen seperti Alternaria dan Fusarium. 

Sedangkan perlakuan dengan penambahan pupuk kimia dapat menurunkan populasi bakteri 

penambat N bebas pada tanah tanaman kedelai plus. Hal ini dimungkinkan dengan 

penambahan pupuk urea yang akan diubah menjadi N-amonia dapat menekan populasi 

bakteri penambat N. Seperti diketahui bahwa enzim yang berperan dalam penambatan N 

adalah nitrogenase, dan enzim ini tidak akan disinthesis jika lingkungan sekitar tercukupi 

kandungan N-nya. Populasi bakteri pelarut fosfat (P) yang ditumbuhkan pada media 

pikovskaya, banyak tumbuh pada tanah perakaran kedelai plus dengan perlakuan kombinasi 

VAM dan pupuk organik hayati (Gambar 2). 

 

       Gambar 2. Grafik populasi bakteri pelarut fosfat 
      pada tanah perakaran kedelai plus 

 

Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa POH yang di dalamnya mengandung bakteri 

pelarut P dapat berkembang dengan baik dilingkungan tanah tempat aplikasi. Bila 

dibandingkan pada perlakuan pupuk anorganik yang ternyata bakteri pelarut P-nya lebih 

rendah, ini sangat dimungkinkan bahwa kandungan P-anorganik pada tanah tersebut bersifat 

represif atau inhibitor bagi mikroba pelarut p tersebut.  Menurut  Rahmansyah et al. (2009), 

mikroba pelarut P mampu menghasilkan enzim fosfatase yang berperan penting untuk 

perombakan P organik menjadi P anorganik berupa H2PO4
- dan HPO4

2- yang mudah diserap 

oleh tanaman. Oleh karena itu penggunaan pupuk organik hayati  yang diperkaya dengan 

mikroba pelarut P, dapat meningkatkan kesuburan tanah dan  perkembangan tanaman. 

Sedangkan adanya penambahan pupuk kimia dengan konsentrasi tinggi dapat menurunkan 

populasi bakteri pelarut P.    
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Gambar 3. Grafik populasi bakteri proteolitik pada tanah perakaran kedelai plus 
 

Populasi bakteri proteolitik yang ditumbuhkan pada media protease, banyak tumbuh 

pada tanah perakaran kedelai plus dengan kombinasi VAM dan pupuk organik hayati (Gambar 

3). Hal ini juga menunjukkan bahwa penambahan bahan organik hayati yang mengandung 

Bacillus yang memiliki aktifitas proteolitik dapat beradaptasi dan tumbuh dengan optimal pada 

lingkungan tanah target. Meskipun belum jelas mekanisme penghambatan populasi bakteri 

proteolitik oleh aplikasi pupuk kimia, tapi dapat dilihat bahwa penggunaan pupuk kimia dapat 

menurunkan populasi mikroba secara umum (Antonius et al. 2007). Mikroba penghasil enzim 

protease merupakan peluang untuk dijadikan sebagai agen biokontrol (Laili & Antonius 2009). 

Sehingga adanya mikroorganisme yang mampu sebagai agen biokontrol sudah diterapkan 

dalam pengendalian hama tanaman secara biologis untuk menekan populasi hama serendah 

mungkin.    

 

Gambar 4. Grafik populasi bakteri penghasil hormon tumbuh  pada tanah perakara 
kedelai plus 
 
Bakteri penghasil hormon tumbuh yang ditumbuhkan pada media TSB, banyak tumbuh 

pada tanah dengan perlakuan kombinasi VAM dan POH, meskipun tidak semua mampu 

menghasilkan IAA (Gambar 4).  Hal tersebut juga memperkuat data-data diatas bahwa aplikasi 

POH cukup efektif dalam memeperbaiki biodiversitas mikroba perakaran ysng meliputi bakteri 
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pelarut P, penambat N, bakteri proteolitik dan juga bakteri penghasil hormone tumbuh.   

Bakteri penghasil IAA diindikasikan dengan dibukti terbentuknya koloni berwarna pink pada 

media agar padat setelah penambahan larutan salkowsky. Hormon IAA juga diketahui 

dihasilkan oleh beberapa organisme lain selain rhizobium seperti Beberapa bakteri Rhizobium, 

Azotobacter, Azospirillum, Serratia dan Pseudomonas, dengan atau tanpa kehadiran 

prekursor TRP (Antonius et al. 2010).  

  Hormon IAA ini merupakan fitohormon golongan auksin yang berperan dalam 

perpanjangan sel dan organ, pembentukan akar, pergerakan tropisme, dormansi apikal, 

mempercepat proses pembungaan, partenokarpi, absisi, pembentukan kalus, dan inisiasi akar, 

pembelahan sel, dan diferensiasi jaringan vaskuler. 

Mikroba yang tumbuh pada setiap media selektif tersebut secara umum menunjukkan 

bahwa pada tanah yang diberi perlakuan kombinasi VAM dan pupuk organik hayati, memiliki 

kemampuan dalam meningkatkan stain-stain mikroba tanah penyubur perakaran tanaman 

yaitu sebagai penambat nitrogen, pelarut fosfat, penghasil enzim preotease dan penghasil 

hormon tumbuh seperti IAA. Penambahan pupuk organik hayati ini sangat diperlukan untuk 

memperbaiki kesuburan tanah dan peningkatan biodiversitas mikroba tanah. Sedangkan 

penambahan VAM membantu dalam meningkatkan serapan fosfat oleh tanaman (Antonius et 

al. 2007) walaupun serapan unsur-unsur hara lain juga ikut meningkat (Lakitan 2010). Oleh 

karena itu, dengan meningkatnya biodiversitas mikoba tanah khususnya mikroba penyubur 

perakaran tanaman dapat meningkatkan kualitas dari tanah itu sendiri sebagai media tumbuh 

tanaman, menambah kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman 

kedelai plus dalam pertanian. Sedangkan penambahan pupuk urea dengan konsentrasi tinggi 

yang masih sering digunanakan masyarakat pada pemupukan tanaman kedelai, dapat 

menurunkan populasi mikroba dan ini akan berdampak pada turunnya  biodiversitas mikroba 

dan kesuburan tanah sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 

 
Pengamatan Bintil Akar kedelai plus CSC 

Hasil dari pengamatan pembentukan nodul akar pada tanaman kedelai plus di areal 

CSC dengan aplikasi pupuk organik hayati formula LIPI, dapat dilihat seperti pada Gambar 5. 

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap perlakuan pada kedelai plus 

diketahui berpengaruh terhadap jumlah bintil akar yang terbentuk. Pembentukan bintil akar 

yang paling efektif pada kedelai plus yaitu pada percobaan kombinasi VAM, POH dan pupuk 

kimia ½ dosis (Gambar 5). Hal ini  menunjukkan bahwa pemberian pupuk kimia (urea) juga 

dibutuhkan tanaman namun dalam konsentrasi yang sedikit, sedangkan pada konsentrasi 

tinggi akan menghambat pembentukan bintil akar.  
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Gambar 5. Jumlah perbintilan akar terbanyak pada kedelai plus dengan perlakuan kombinasi 
VAM, POH dan pupuk kimia ½ dosis.  

 

 Senyawa nitrogen anorganik (urea) dalam jumlah kecil diperlukan untuk mengatasi 

kebutuhan nitrogen pada awal pertumbuhan sebelum tanaman dapat mengandalkan 

kebutuhan nitrogen dari fiksasi N2 oleh bintil akar (Sprecht et al. 1999).  Kandungan nitrogen 

dalam tanah yang cukup tinggi dapat menyebabkan pembentukan nodul akan terhambat dan 

selanjutnya aktivitas fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium tidak efektif (Salvagiotti et al. 

2008). Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan pada 

tanaman. Oleh karena itu jumlah takaran pupuk nitrogen dalam hal ini Urea perlu diperhatikan. 

Sedangkan rhizobium dan penambahan VAM yang berinteraksi secara sinergik juga dapat 

memperbaiki kualitas bintil akar, pengambilan nutrien, dan hasil panen yang lebih baik  

(Adesemoye 2008) 

a.  Pengukuran Aktivitas Enzim Fosfomonoesterase (PMEase) 

Enzim fosfomonoesterase termasuk kelompok enzim hidrolase yang dihasilkan secara 

dominan pada kondisi ketersediaan fosfor bagi tanaman yang rendah. Fosfor dibebaskan dari 

fosfomonoester melalui hidrolisis secara enzimatis oleh PMEase (Antonius et al. 2007; 

Antonius & Agustyani 2011). PMEase merupakan salah satu enzim yang penting dalam 

proses hidrolisis P-organik yang terkandung dalam tanah menjadi bentuk P-anorganik (H2PO4  

dan H2PO4
-) sehingga menjadi lebih tersedia dan dapat diambil tanaman dan mikroorganisme 

(Antonius et al. 2010). Aktivitas PMEase dalam pengukuran ini  menggunakan PMEase basa. 

Menurut Schiner et al. (1996) hal ini dikarenakan PMEase basa ditemukan pada tanah basa 

dan terdapat pada mikroorganisme dan hewan tanah. Sedangkan penentuan aktivitas 

PMEase yang dihasilkan, digunakan substrat p-nitrofenilfosfat. Substrat tersebut secara 

potensial akan menginduksi produksi enzim PMEase dan mengindikasikan kemampuan enzim 

tersebut dalam menghidrolisis fosfat organik.  

Nodul/ Bintil 

akar  
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Gambar 6. Grafik aktivitas enzim fosfomonoesterase (PME-ase) 

 

 Hasil pengukuran aktivitas enzim PME-ase pada tanah kedelai plus dengan beberapa 

perlakuan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 6.  Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan 

bahwa aktivitas enzim PME-ase pada perlakuan kombinasi VAM dan pupuk organik hayati 

lebih tinggi dari perlakuan VAM tunggal walaupun pengaruhnya sedikit. Hal ini sangat relevan 

dengan fungsi dari mikroba yang diaplikasikan. VAM secara simbiosis membantu 

menyediakan P, demikian pula pupuk organic hayati yang mengandung mikroba pelarut P 

(Antonius et al. 2010). Sedangkan penambahan pupuk kimia ½ dosis memiliki aktivitas enzim 

PMEase lebih tinggi dari perlakuan lain namun dalam penambahan pupuk kimia  konsentrasi 

tinggi akan menurunkan aktifitas enzim PM-Ease. Hal ini dimungkinkan dengan semakin 

tingginya aktivitas PME-ase mengindikasikan adanya unsur P yang terikat ditanah yang 

kemungkinan berasal dari pemupukan P anorganik sehingga peluang P terjerap oleh Fe dan 

Al lebih besar oleh karena itu peran PME dalam melarutkan juga P lebih besar (substrat 

tersedia lebih tinggi). Selain itu pada perlakuan penambahan pupuk kimia ½ dosis lebih 

banyak keberadaan populasi bakteri dan jamur pelarut P yang memiliki aktivitas lebih tinggi 

(zona bening paling besar) dari perlakuan lain yang dibuktikan dengan hasil pemurnian yang 

berasal pada dari tanah  perlakuan tersebut.    

b. Pengukuran Aktivitas Enzim Urease 

Urease dalam tanah adalah enzim yang berperan sabagai katalisis dalam hidrolisis 

urea yang terdapat dalam tanah menjadi amonia dan karbondioksida. Amonia dapat 

dihidrolisis lebih lanjut menjadi amonium, yang siap diserap tanaman atau dapat pula berlanjut 

pada proses nitrifikasi diubah menjadi senyawa nitrat dan nitrit. Aktivitas enzimatis urease 

ditentukan dengan colorimetri.   
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Gambar 7. Grafik aktivitas enzim Urease 

 
Hasil pengukuran aktivitas enzim urease pada tanah kedelai plus dengan beberapa 

perlakuan yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan gambar tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas enzim urease pada perlakuan kombinasi pupuk organik hayati 

dan VAM secara nyata dapat meningkatan aktivitas enzim urease dari pada VAM tunggal. 

Kondisi ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa penambahan pupuk organik, 

seperti halnya yang diperkaya dengan mikroba menguntungkan bagi tanaman dapat 

memperbaiki sifat biokimia tanah, yang juga dicerminkan oleh semakin tingginya aktivitas 

urease (Antonius et al. 2010).  Sedangkan penambahan pupuk kimia (urea) ½ dosis dan ful 

dosis menunjukkan meningkatkan aktivitas enzim urease yang semakin tinggi dari pada 

perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena kandungan nitrogen-Urea pada perlakuan 

penambahan full pupuk kimia lebih tinggi sehingga hidrolisis urea menjadi ammonium oleh 

enzim tanah urease juga lebih tinggi (Antonius et al. 2007;  Antonius & Agustyani 2011) 

 
Pengukuran Aktivitas Respirasi Tanah 

Pengukuran respirasi tanah pada tanaman kedelai plus dapat dilihat pada Gambar 8. 

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang nyata pada 

perlakuan VAM yang dikombinasikan pupuk organik hayati jika dibandingkan dengan VAM 

tunggal. Hal ini menunjukkan efektifitas pupuk organik hayati dalam meningkatkan populasi 

mikroba tanah yang aktif, kemungkinan juga biodiversitas mikroba tanah sehingga dapat 

menjaga aktifitas biologi tanahnya. Pengaruh yang demikian menunjukkan pentingnya peran 

komponen organik yang juga didukung agen hayati dalam memperbaiki biologi tanah. 
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Gambar 8. Grafik aktifitas respirasi mikroba tanah 

   
 Penambahan pupuk kimia juga meningkatkan respirasi tanah namun dalam 

konsentrasi yang sedikti seperti pada perlakuan VAM, POH dan pupuk kimia ½ dosis. Namun 

jika penggunaan bahan kimia terus dilakukan secara intensif akan mempengaruhi aktifitas 

biolgi tanah (Antonius et al.  2011). Sedangkan penambahan pupuk kimia dalam konsentrasi 

tinggi dapat menurunkan aktifitas respirasi tanah yang secara umum dapat direfleksikan 

dengan keadaan populasi mikroba tanah pada tanaman kedelai plus CSC.  

 
SIMPULAN 

Berdasarkan data hasil perhitungan jumlah mikroba dalam memantau populasi mikroba 

pada tanaman kedelai plus di CSC diketahui popolasi mikroba penyubur perakaran terbanyak 

terdapat pada perlakuan kombinasi VAM dan pupuk organik hayati LIPI dari pada perlakuan 

lainnya. Perlakuan dengan penambahan pupuk kimia dapat menurunkan biodiversitas mikroba 

penyubur perakaran. Pengukuran aktifitas enzim tanah disertai aktifitas respirasi mikroba 

tanah menunjukkan hasil terbaik yaitu pada  perlakuan kombinasi VAM dan pupuk hayati serta  

kombinasi VAM, pupuk organik hayati dan penambahan pupuk kimia ½ dosis dengan adanya 

kolerasi antara aktifitas enzim PMEase dengan aktifitas respirasinya.  
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ABSTRAK 

Telah dilakukan isolasi jamur endofit untuk mencari mikroorganisme alternatif sebagai agen 
antifungi melawan Rhizoctonia solani Kuhn, patogen tular tanah pada tanaman pertanian. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengisolasi dan mengidentifikasi jamur endofit yang mengolonisasi tanaman 
pertanian yang tumbuh di Bedugul, Bali; dan mendeteksi aktivitas antifungi terhadap R.solani secara in 
vitro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah berhasil diisolasi sebanyak 115 isolat jamur endofit dari 
batang, buah, bunga, daun, dan tangkai daun tanaman pertanian. Jamur endofit yang terisolasi 
termasuk dalam kelompok Aspergillus, Bipolaris, Cladosporium, Colletotrichum, Corynespora, 
Curvularia,  Diplodia, Fusarium, Guignardia, Nigrospora, Pestalotiopsis, Phomopsis, Rhodesia, Xylaria, 
dan jamur endofit yang tidak menghasilkan spora yang diklasifikasikan sebagai isolat yang belum 
teridentifikasi. Dari 115 isolat jamur endofit yang diteliti, 14 isolat (12,17%) memperlihatkan aktivitas 
antifungi terhadap R. solani dengan persen hambatan berkisar 10,34-62,20%. Persen hambatan 
pertumbuhan  R. solani  tertinggi (62,20 %) dihasilkan oleh jamur endofit  A. niger yang diisolasi dari 
tomat cherry (Solanum licopersicum L. var cerasiforme) diikuti Rhodesia sp. (54,02%) yang diisolasi dari 
markisa (Passiflora quadrangularis L.), dan A. niger (44,44%) yang diisolasi dari tomat cherry              
(S. licopersicum L. var cerasiforme). 

                         
Kata kunci:  agen antifungi,  identifikasi,  isolasi,  jamur  endofit,  Rhizoctonia solani. 

 

ABSTRACT 

Isolation of endophytic fungi was done to find alternative microorganisms as antifungal agent 
against Rhizoctonia solani Kuhn., a soil borne pathogen on many agricultural crops. The research 
objectives were 1) to isolate and identify endophytic fungi colonize agricultural crops growing in Bedugul, 
Bali; and 2) to detect for their antifungal activitiy against R. solani under invitro conditions. The results 
indicated that 115 isolates of endophytic fungi were isolated from flowers, fruits, leaves, petioles, and 
stems of agricultural crops. Endophytic fungi isolated including in group of Aspergillus, Bipolaris, 
Cladosporium, Colletotrichum, Corynespora, Curvularia, Diplodia, Fusarium, Guignardia, Nigrospora, 
Pestalotiopsis, Phomopsis, Rhodesia, Xylaria and non sporulating endophytic fungi that classified as 
unidentified isolate. Of the 115 fungal isolates tested, only 14  isolates (12,17%) inhibited the growth of 
R. solani from 10,34% to 62,20% with a percent inhibition. The highest growth inhibition of R. solani 
were shown respectively by Aspergillus niger isolated from Solanum licopersicum L. var cerasiforme 
(62.20%), Rodhesia sp. isolated from Passiflora quadrangularis L. (54.02%), and A. niger isolated from 
S. licopersicum L. var cerasiforme (44,44%). 
   
Keywords: antifungal agent,  endophytic fungi, identification, isolation, Rhizoctonia solani.  

 

PENDAHULUAN 

 Penyakit tanaman memainkan peranan langsung pada kerusakan sumber-sumber 

alam di ekosistem pertanian, khususnya patogen tular tanah dari golongan jamur yang cukup 

agresif sehingga menyebabkan kehilangan sumber-sumber alam yang utama. Distribusi 

beberapa jamur fitopatogenik, seperti Botrytis, Fusarium, Phytophthora, Pythium, dan 

Rhizoctonia telah menyebar selama beberapa tahun terakhir, menyebabkan munculnya 
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perubahan pada ekosistem pertanian yang berakibat merugikan pada tanaman yang bernilai 

ekonomis (Chet et al. 1997). Sebagai tambahan, tidak hanya tanaman yang sedang tumbuh, 

tetapi juga buah-buahan dalam penyimpanan merupakan mangsa bagi infeksi patogen. 

 Rhizoctonia solani Kuhn adalah patogen tular tanah yang sangat umum, berdistribusi 

luas, dan mempunyai banyak tanaman inang, meliputi tanaman pangan, sayuran, buah-

buahan, dan hias (Bohlooli et al. 2005). Jamur tersebut selain dapat menyerang bagian 

tanaman yang ada di dalam tanah, seperti biji, hipokotil dan akar, juga dapat menginfeksi 

bagian tanaman di atas tanah, seperti polong, buah, daun, dan batang sehingga dapat 

menurunkan produksi tanaman-tanaman tersebut (Ogoshi & Ui 1983). Penyakit bercak daun 

rhizoctonia pada kedelai yang terjadi baik di daerah tropis maupun subtropis, menyebabkan 

penurunan hasil mencapai 70%; dan di Brazil kehilangan hasil mencapai 60% (Meyera et al. 

2006). 

 Sebagian besar patogen tular tanah sulit untuk dibrantas dengan pengendalian secara 

konvensional, seperti penggunaan kultivar resisten dan fungisida sintetis (Weller et al. 2002). 

Penyakit rhizoctonia sulit dibrantas karena patogen dapat bertahan beberapa tahun sebagai 

sklerotia dalam tanah atau sebagai miselium dalam bahan organik; dan mempunyai kisaran 

tanaman inang yang cukup luas (Grosch et al. 2003). Selain itu, penggunaan fungisida relatif 

mahal, berisiko terhadap keamanan dan pencemaran lingkungan, dan tidak efektif membasmi 

patogen secara total yang mengakibatkan munculnya strain patogen baru dan resisten 

terhadap bahan kimia (Soylu et al. 2005). Oleh karena itu, upaya pengendalian yang efektif 

dan ramah lingkungan perlu dilakukan, salah satunya adalah penggunaan jamur endofit.  

 Endofit adalah simbion mutualistis yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada 

di dalam jaringan tanaman sehat, menerima nutrisi dan tempat hidupnya dari tanaman. 

Asosiasinya dengan tanaman inang diketahui untuk meningkatkan pertumbuhan dan vigor 

tanaman (Ting et al. 2008), meningkatkan pengambilan nutrien tanaman (Chanway 1996), dan 

berpotensi memberikan resistensi  pada tanaman melawan infeksi patogen (Ting et al. 2007). 

Endofit juga menghasilkan produk aktif biokontrol dari bahan antimikroba, dapat berkompetisi 

untuk kolonisasi tempat dan makanan, serta menstimulasi pertahanan inang terhadap 

bermacam patogen (Benhamau et al. 2000).  

 Tujuan penelitian adalah mengisolasi, mengidentifikasi, dan mendeteksi aktivitas 

antifungi terhadap jamur patogen R. solani dari jamur endofit tanaman pertanian yang tumbuh 

di Bedugul, Bali. 

 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi–LIPI dari 

Bulan Mei sampai September 2010. Sampel tanaman pertanian berupa  batang, buah, bunga, 

daun, dan tangkai daun diambil dari Bedugul, Bali. 



  ISBN: 978-602-17170-0-4    
 
 

 

Prosiding Seminar Nasional Biologi Jurusan Biologi FMIPA UNNES | 470  

 

Isolasi dan identifikasi jamur endofit  

Isolasi jamur endofit dari organ tanaman sehat (batang, buah, bunga, daun, dan tangkai 

daun) dari tanaman pertanian, menggunakan teknik  direct planting yang dikemukakan oleh 

Nakagiri et al. (2005).  Seluruh medium yang telah diinokulasi, diinkubasi pada suhu ruang 

(27–28o C). Morfologi koloni yang penampakan, warna, dan ukurannya sama dianggap isolat 

yang sama.  Setiap koloni representatif dipisahkan menjadi isolat-isolat tersendiri. Isolat 

tunggal dari jamur kemudian diidentifikasi secara morfologi meliputi pengamatan makroskopis 

dan mikroskopis dengan menggunakan buku identifikasi dari Ellis (1993) dan Nakagiri et al. 

(2005).  

 Masing-masing isolat jamur endofit pembentuk spora (1%) atau tiga potong miselium 

jamur endofit tidak membentuk spora diinokulasikan kedalam Erlemeyer 100 ml yang masing-

masing berisi 20 ml medium potato dextrose yeast (PDY). Medium diinkubasi dalam shaker 

incubator pada suhu 27o C dan kecepatan agitasi 90 rpm  selama 5 hari. Filtrat dipanen 

dengan cara memisahkan biomassa sel dengan sentrifugasi 3500 rpm selama 10 menit. Filtrat 

digunakan sebagai crude antifungal agent untuk pengujian toksisitas.  

Deteksi aktivitas antifungi dilakukan dengan cara mengisi 5 ml medium PDA yang telah 

dicampur dengan 200 µl masing-masing filtrat dari jamur endofit dalam cawan petri (d = 5cm). 

Selanjutnya, biakan R. solani yang telah diremajakan diambil menggunakan sedotan pop ice 

dan ditumbuhkan di tengah medium tersebut. Untuk kontrol digunakan akuades yang telah 

disterilisasi. Persen hambatan pertumbuhan R. solani oleh jamur endofit dihitung berdasarkan 

rumus yang dikemukakan oleh Skidmore & Dickinson (1976):  

     PI = C - T X 100  
                                                                       C  

 PI = persen hambatan pertumbuhan miselium (%) 
 C = luas miselium patogen pada cawan petri kontrol (cm) 
 T = luas miselium patogen pada cawan petri perlakuan (cm) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi dan identifikasi jamur endofit  

 Berhasil diisolasi 115 isolat jamur endofit dari 30 spesies tanaman pertanian yang 

tumbuh di Bedugul, Bali (Tabel 1).  Tujuh isolat (6,09%) berhasil diidentifikasi sampai spesies, 

95 isolat (82,61%) sampai genus, dan 13 isolat (11,30%) tanpa spora aseksual sehingga tidak 

dapat diidentifikasi secara mikroskopis dan diklasifikasikan sebagai isolat yang belum 

teridentifikasi. Dua spesies dari dua genera (Guignardia dan Xylaria) termasuk dalam 

Ascomycotina dan 12 spesies dari 12 genera (Aspergillus, Bipolaris, Cladosporium, 

Colletotrichum, Corynespora, Curvularia, Diplodia, Fusarium, Nigrospora, Pestalotiopsis, 

Phomopsis, dan Rhodesia) termasuk dalam Mitosporic fungi (Deuteromycotina) (Gambar 1).  
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Jamur endofit yang diisolasi dan telah diidentifikasi adalah Aspergillus niger Van 

Tieghem (dua isolat), Bipolaris sp. (satu isolat), Cladosporium sp. (14 isolat), Colletotrichum 

sp.  (49 isolat), Corynespora sp. (tiga isolat), Curvularia sp. (satu isolat), Diplodia mutila Fr. 

(dua isolat), Fusarium sp. (10 isolat), Guignardia endophyllicola Okane, Nakagiri, & Ito (dua 

isolat), Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch (satu isolat), Pestalotiopsis sp. (dua isolat), 

Phomopsis sp. (12 isolat), Rhodesia sp. (satu isolat), Xylaria sp. (dua isolat), dan unidentified 

(13 isolat).   Jamur Corynespora, D. mutila, dan Rhodesia merupakan informasi baru sebagai 

jamur endofit dari Indonesia. 

Selain Corynespora, D. mutila, dan Rhodesia, jamur endofit yang sudah teridentifikasi 

lainnya merupakan jamur endofit yang sudah banyak dilaporkan dari tanaman. Di 

laboratorium, A. niger diisolasi dari tanaman pisang; Bipolaris diisolasi dari Daetylofenium 

aegyptum dan Adenanthera pavonina (Nakagiri et al. 2005) dan dari Prumnopatys andina 

(Oses et al. 2008); Cladosporium diisolasi dari 14 spesies tanaman pertanian dan tanaman 

hutan penunjang Gunung Salak; Colletotrichum sp. diisolasi dari 39 spesies tanaman 

pertanian dan tanaman hutan penunjang Gunung Salak; Curvularia diisolasi dari tiga spesies 

tanaman pertanian dan tanaman hutan penunjang Gunung Salak (Suciatmih et al. 2011);      

D. mutila dilaporkan sebagai jamur endofit atau patogen laten pada beberapa tanaman 

(Alvarez-Loayza et al. 2011);  Fusarium spp. diisolasi dari 25 spesies tanaman pertanian dan 

tanaman hutan penunjang Gunung Salak; G. edophyllicola diisolasi dari 27 spesies tanaman 

pertanian dan tanaman hutan penunjang Gunung Salak; Nigrospora diisolasi dari tiga spesies 

tanaman pertanian dan tanaman hutan penunjang Gunung Salak; Pestalotiopsis spp. diisolasi 

dari enam spesies tanaman pertanian dan tanaman hutan penunjang Gunung Salak; 

Phomopsis sp. diisolasi dari lima spesies tanaman pertanian dan tanaman hutan penunjang 

Gunung Salak (Suciatmih et al. 2011); serta Xylaria spp. diisolasi dari Avicenia officinalis, 

Hibiscus tiliaceus, Rhizophora mucronata (Nakagiri   et al. 2005) dan dari Nothofagus obliqua 

(Oses et al. 2008). 

 
Tabel 1. Jamur endofit tanaman pertanian yang tumbuh di Bedugul, Bali 
 
No Tanaman inang Bagian tanaman Jamur 

1. Basil (Osimum basilicum L.) Bunga 
Tangkai daun 

Xylaria sp. (7-3) 
Unidentified (2-7) 

2. Ercis (Pisum sativum L.) Daun Colletotrichum sp. (2-40) 
3. 
 
 
 

Jeruk (Citrus sp.) Daun 
 
Tangkai daun 

Phomopsis sp. (2-20) 
Fusarium sp. (2-19) 
Colletotrichum sp. (1-19) 
Colletotrichum sp. (1-35) 

4. Kecubung (Datura fastuosa L.) Daun 
Tangkai daun 

Unidentified (2-34) 
Phomopsis sp. (2-35) 

5. Kenikir (Cosmos caudatus 
HBK) 

Bunga 
 
 
 

Curvularia sp. (2-24) 
Fusarium sp. (2-22) 
Fusarium sp. (2-23) 
Fusarium sp. (2-33) 
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Tangkai daun 

Nigrospora oryzae (Berk. & 
Broome) Petch  (2-32) 
Colletotrichum sp. (1-44) 
Unidentified (7-1) 

6. Kentang (Solanum tuberosum 
L.) 

Daun 
Tangkai daun 

Fusarium sp. (1-34) 
Fusarium sp. (1-33) 

7. Kiurat (Plantago major L.) Daun 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (1-48) 
Bipolaris sp. 1-26) 
Corynespora sp. (18-5) 
Unidentified (2-26) 

8. Labu parang (Cucurbita 
moschata Durch) 

Batang 
Daun 
 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (2-39) 
Colletotrichum sp. (1-31) 
Colletotrichum sp. (1-32) 
Colletotrichum sp. (3-8) 

9. Labu siem (Sechium edule 

(Jack) Sw.) 
Daun Colletotrichum sp. (1-27) 

Colletotrichum sp. (1-28) 
Colletotrichum sp. (1-30) 

10. Markisa (Passiflora 
quadrangularis L.) 

Buah 
Tangkai daun 

Pestalotiopsis sp. (13-18) 
Rhodesia sp. (4-8) 
Unidentified (2-36) 

11. Mint (Mentha piperita L.) Daun 
 
 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (1-22) 
Colletotrichum sp. (2-38) 
Colletotrichum sp. (3-7) 
Cladosporium sp. (1-9) 
Colletotrichum sp. (1-23) 

12. Mizuna (Brassica rapa 
nipposinica Mizuna) 

Daun 
 
 

Colletotrichum sp. (1-13) 
Colletotrichum sp. (1-24) 
Unidentified (12-1) 

13. Montana (Pueraria montana 
(Lour.) Merr. var lobata (Willd.) 
Maesen & S. Almeida) 

Daun 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (1-21) 
Cladosporium sp.(1-4) 
Phomopsis sp. (2-37) 

14. Okra (Abelmoschus 
esculentus Moench) 

Daun 
 
 
 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (1-15) 
Colletotrichum sp. (1-17) 
Colletotrichum sp. 91-18) 
Colletotrichum sp. (1-46) 
Colletotrichum sp. (1-37) 

15. Paprika (Capsicum annuum L. 
var Grossum Sendt) 

Tangkai daun Corynespora sp. (3-1) 
Fusarium sp. (2-28) 
Fusarium sp. (4-2) 

16. Parracas (Picris hieracioides 
L.)  

Daun 
 
 
 
 
 
Tangkai daun 

Cladosporium sp. (1-5) 
Cladosporium sp. (1-10) 
Colletotrichum sp. (2-41) 
Colletotrichum sp. (2-42) 
Colletotrichum sp. (2-43) 
Colletotrichum sp. (1-16) 
Colletotrichum sp. (2-42) 
Unidentified (2-21) 

17. Presle (Tectaria decurrens 
(Pr.) Copel 

Daun 
 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (1-20) 
Colletotrichum sp. (1-47) 
Guignardia endophyllicola (4-12) 

18. Rejuve (Plantago ovata Husk)  Daun Colletotrichum sp. (2-46) 
19. Rosemary (Rosmarinus 

officinalis L.)  
Daun 
Tangkai daun 

Xylaria sp.  (10-1)  
Phomopsis sp. (2-30) 
Phomopsis sp. (2-31) 

20. Rucola (Eruca vesicaria ssp. 
sativa (Miller) Thell.  

Daun Cladosporium sp. (1-1) 
Cladosporium sp. (1-8) 
Colletotrichum sp. (1-25) 

21. Sawi hijau (Brassica 
campestris L.) 

Bunga 
 
 

Cladosporium sp. (1-7) 
Cladosporium sp. (2-16) 
Cladosporium sp. (2-17) 
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Tangkai daun Cladosporium sp. (1-3) 
Cladosporium sp. (2-18) 

22. Shikakai (Acacia concinna DC)  Daun 
 
 
Tangkai daun 

Cladosporium sp. (1-2) 
Cladosporium sp. (1-11) 
Corynespora sp. (18-4) 
Cladosporium sp. (2-10) 

23. Sirsak (Annona muricata L.) Daun 
 
Tangkai daun 

Diplodia mutila (2-50) 
G. endophyllicola (2-9) 
Phomopsis sp. (2-8) 

24. Soba (Fagopyrum esculentum 
Moench) 

Daun Phomopsis sp. (2-53) 

25. Capsicum annum L.  Bunga 
Daun 
 
 
 
 
Tangkai daun 

Fusarium sp. (2-51) 
Colletotrichum sp. (1-45) 
Colletotrichum sp. (2-44) 
Colletotrichum sp. (2-47) 
Colletotrichum sp. (3-12) 
Pestalotiopsis sp. (5-1) 
Fusarium sp. (2-51) 

26. Seruni (Widelia calendulacea 
Less.)  

Daun 
Tangkai daun 

Unidentified (8-2) 
Unidentified (2-48) 

27. Strowberi (Fragaria vesca L.) Buah 
 
Daun 
 
 
 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (1-14)  
Colletotrichum sp. (2-45) 
Colletotrichum sp. (1-12) 
Phompsis sp. (5-2) 
Unidentified (2-12) 
Unidentified (3-5) 
D. mutila (2-49) 
Phomopsis sp. (2-11) 
Unidentified (2-13) 
Unidentified (3-6) 

28. Tamarilo  
(Solanum betaceum Cav. )  

Daun 
 
 
 
 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (1-38) 
Colletotrichum sp. (1-40) 
Colletotrichum sp. (1-42) 
Colletotrichum sp. (1-43) 
 
Colletotrichum sp. (1-29) 
Colletotrichum sp. (2-1) 
Colletotrichum sp. (2-3) 
Colletotrichum sp. (3-9) 

29. Thyme (Thymus vulgaris L.)  Bunga 
 
Tangkai daun 

Colletotrichum sp. (2-7) 
Phomopsis sp. (2-6) 
Phomposis sp. (2-5) 
Phomposis sp. (3-3) 

30. Tomat cherry (Solanum. 
licopersicum L. var 
cerasiforme) 

Bunga 
Daun 

Aspergillus niger (1-41) 
A. niger (1-39) 

 
Aktivitas antifungi jamur endofit terhadap Rhizoctonia solani 

 Dari 115 isolat jamur endofit yang diuji, hanya 14 isolat (12,17 %) dapat menghambat 

pertumbuhan R. solani dengan persen hambatan berkisar  10,34–62,20 % (Gambar 2). Ke-14 

jamur endofit memperlihatkan aktivitas antibiosis terhadap patogen tanaman R. solani yang 

digunakan untuk uji toksisitas. Jamur yang dapat menghambat pertumbuhan R. solani adalah 

A. niger (dua isolat), Fusarium (enam isolat), G. endophyllicola (satu isolat), Phomopsis (dua 

isolat), Rhodesia (satu isolat), dan unidentified (dua isolat). Hasil yang sama dilaporkan oleh 

Suciatmih et al. (2011) bahwa Fusarium, G. endophyllicola, dan Phomopsis dapat 
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menghambat pertumbuhan R. solani.  Peneliti yang sama menginformasikan bahwa 

Cladosporium, Curvularia, Colletotrichum, Nigrospora oryzae, dan Pestalotiopsis dapat 

menghambat pertumbuhan R. solani, tetapi dalam penelitian ini jamur-jamur endofit tersebut 

tidak menghambat R. solani.  Kemungkinannya karena strain jamur-jamur endofit tersebut 

berbeda. 

 

      

          

      

     
 

Gambar 1. a. Aspergillus niger; b. Bipolaris; c. Cladosporium; d. Colletotrichum;  
     e. Corynespora; f. Curvularia; g. Diplodia mutila; h. Fusarium; i. Guignardia; endophyllicola; 

j. Nigrospora oryzae; k. Pestalotiopsis; l. Phomopsis; dan m. Rhodesia.  
 

 Persen hambatan pertumbuhan R. solani  tertinggi (62,20%) dihasilkan oleh jamur 

endofit A.niger yang diisolasi dari bunga tomat cherry diikuti oleh Rhodesia sp. (54,02%) yang 

diisolasi dari tangkai daun markisa, dan A. niger (44,44%) yang diisolasi dari daun tomat 

cherry. Soenartiningsih (2010) melaporkan bahwa A. niger dapat menekan pertumbuhan R. 

solani sebesar 50%. Venkatasubbaiah dan Safeeulla (2008) menginformasikan bahwa A. niger 

yang diisolasi dari rizosfer bibit kopi antagonis terhadap R. solani. Interaksi hifa dan 

parasitisme R. solani oleh A. niger via pertumbuhan mikoparasit (A. niger) langsung ke arah 
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inangnya (R. solani) sehingga hifa inang menjadi vacualated, collapsed dan akhirnya bercerai 

berai. Peneliti yang sama melaporkan bahwa perlakuan biji dengan spora A. niger dapat 

meningkatkan perkecambahan biji kopi.  Penggunaan inokulum R. solani alami dan tanah 

yang diberi  R. solani secara buatan pada kondisi rumah kaca dan lapangan, penyakit busuk 

leher R. solani pada biji kopi yang diberi A. niger menurun. Brzezinska dan Jankiewicz (2012) 

menginformasikan bahwa kitinase yang diisolasi dari A. niger LOCK 62 menghambat 

pertumbuhan fitopatogen jamur, seperti Fusarium culmorum, F. solani, dan R. solani, tetapi 

tidak menghambat Botrytis cinerea, Alternaria alternata, dan F. oxysporum. 
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Gambar 2.  Persentase hambatan pertumbuhan Rhizoctonia solani oleh jamur endofit 
A =  Fusarium sp. (2-19), B =  Phomopsis sp. (2-35),  C =  Fusarium sp. (2-22),  
D = Fusarium sp. (2-23),  E =  Fusarium sp. (1-34), F =  Fusarium sp. (1-33),  
G = Rhodesia sp. (4-8), H = Fusarium sp. (4-2), I = Unidentified (2-21),  
J =  G. endophyllicola (4-12), K = Phomopsis sp. (2-8), L = Unidentified (2-12),   
M = A. niger (1-41), dan N =  A. niger (1-39). 
 

Ketidakmampuan isolat jamur endofit lainnya menghambat pertumbuhan R. solani, 

kemungkinannya tidak mengandung metabolit sekunder yang bersifat antifungi atau 

konsentrasi untuk pengujian toksisitas terlalu rendah, sehingga tidak dapat menghambat 

pertumbuhan jamur patogen tersebut. Keberhasilan kapang antagonis dalam mengendalikan 

kapang patogen sangat ditentukan dari konsentrasi kapang antagonisnya. Kemungkinan 

lainnya, jamur endofit tersebut mengandung metabolit sekunder yang berfungsi lain, seperti 

antikanker, antileimania, dan antimalaria. Bipolaris zeicola yang diisolasi dari Ageratum 

myriadenia dapat menghambat pertumbuhan sel tumor manusia, menghambat enzim 

trypanothione reductase (Try R) dari Trypanosoma cruzi, dan membunuh Leishmania 

amazonensis (Rosa et al. 2010); Corynespora yang diisolasi dari lumut kerak Usnea cavenosa 

menghasilkan dehydroherbarin (5) yang dapat menghambat migrasi cell lines kanker prostat 

(PC-3M) dan metastasis payudara (MDA-MB-231) manusia pada konsentrasi tidak toksik 

terhadap sel-sel tersebut (Priyani et al. 2007); dan Xylaria sp. yang diisolasi dari Siparuna sp. 
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menghasilkan lakton yang dapat melawan Plasmodium falciparum  (Jimenez-Romero et al. 

2008). 

 
SIMPULAN 

 Tujuh isolat (6,09%) dari 115 isolat jamur endofit berhasil diidentifikasi sampai spesies, 

95 isolat (82,61%) sampai genus, dan 13 isolat (11,30%) belum teridentifikasi. Isolat yang 

berhasil diidentifikasi termasuk dalam kelompok Aspergillus, Bipolaris, Cladosporium, 

Colletotrichum, Corynespora, Curvularia, Diplodia, Fusarium, Guignardia, Nigrospora, 

Pestalotiopsis, Phomopsis, Rhodesia, dan Xylaria. Jamur Corynespora, Diplodia mutila, dan 

Rhodesia merupakan informasi baru sebagai jamur endofit dari Indonesia. Hanya 14 isolat 

jamur endofit memperlihatkan aktivitas antibiosis terhadap R. solani dengan persen hambatan 

berkisar  10,34–62,20%. Jamur yang dapat menghambat pertumbuhan R. solani adalah        

A. niger (dua isolat), Fusarium (enam isolat), G. endophyllicola (satu isolat), Phomopsis (dua 

isolat), Rhodesia (satu isolat), dan unidentified (dua isolat). Persen hambatan pertumbuhan R. 

solani  tertinggi (62,20%) dihasilkan oleh jamur endofit  A. niger yang diisolasi dari bunga 

tomat cherry diikuti oleh Rhodesia sp. (54,02%) yang diisolasi dari tangkai daun markisa, dan 

oleh A. niger (44,44%) yang diisolasi dari daun tomat cherry. 
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ABSTRAK 
 

Probiotik  memiliki mekanisme untuk mempertahankan mikroflora saluran pencernaan.  Pada 
penelitian terdahulu  isolat Lactobacillus plantarum Mar 8 diketahui mempunyai kemampuan sebagai 
probiotik. Salah satu manfaat probiotik adalah sebagai anti diare.  Sediaan probiotik saat ini belum ada 
yang mengkombinasikan dengan garam oralit sehingga sediaan Lactobacillus plantarum Mar 8 dan 
oralit dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi diare. Hasil penggabungan antara keduanya 
diperlukan uji stabilitas melalui viabilitas sehingga dapat diperoleh  viabilitas L. plantarum Mar 8 yang 
optimum.  Pada penelitian ini L. plantarum Mar 8 ditambahkan kedalam larutan dekstrin 10% dan jus 
jeruk 10% kemudian dienkapsulasi dengan spray dryer hingga didapatkan massa serbuk. Dilakukan uji 
viabilitas pada saat sebelum enkapsulasi, setelah enkapsulasi dan serbuk ditambahkan kedalam garam 
oralit kemudian disimpan pada suhu 4˚C, 25˚C, 37˚C dan 42˚C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hasil spray drying yang dimasukkan kedalam oralit, didapat hasil rata-rata Log 9,176 CFU/g. Pada suhu 
penyimpanan 4°C mampu memberikan viabilitas yang cukup baik dibandingkan pada suhu 25°C, 37°C 
dan 42°C serta memiliki waktu simpan yang lebih lama yaitu 81,40 hari pada oralit dan 89,83 hari pada 
kontrol.  Pada konsentrasi dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % +  oralit pada suhu  4°C 
memiliki hasil analisis tidak berbeda nyata dengan kontrol 

 
Kata kunci:  enkapsulasi, Lactobacillus plantarum, probiotik, spray drying. 

 

ABSTRACT 
 

Probiotics have a mechanism to maintain gastrointestinal microflora. In the previous study 
isolates of Lactobacillus plantarum Mar 8 were known to have the ability as a probiotic. One of the 
benefits of probiotics is as an anti- diarrhoe  and can be used to treatment of diarrhoe.  The probiotic 
preparations haven’t combinated with oralit salt, so prepare of  L. plantarum Mar 8 and oralit can be use 
as medicine to treat diarrhoe. The powder of probiotic and oralit salt need to test the stability through the 
viability test, so we can gain the optimum viability of L. plantarum Mar 8.  In this study, L. plantarum Mar 
8, was added to the solution of dextrin 10% and 10% orange juice and then encapsulated with a spray 
dryer to get powder form. Viability test was done before and after encapsulation, than the powder added 
to oralit salt and then stored at 4 ˚ C, 25 ˚ C, 37 ˚ C and 42 ˚ C. The result showed  that the viability of 
probiotic powder were incorporated into oralit obtained an average yield of  log 9.176 CFU /g.  At the 
storage temperature of 4°C is able to provide viability higher than storage at 25° C, 37°C and 42°C and 
have time for saving   81.40 days for oralit salt and  the control could be  preserve for 89.83 days. The 
concentration of 10% dextrin+ L. plantarum Mar 8 + orange  juice + 10% oralit at 4°C  have the viability 
results were not significan with control 

 
Keywords: encapsulation, Lactobacillus plantarum, probiotics, spray drying. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi adalah diare. Diare merupakan 

penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya (atau atau 

lebih per hari) yang disertai perubahan bentuk dan kosistensi tinja dari penderita (Depkes RI 

2002). Kasus diare banyak terjadi akibat dehidrasi sehingga dapat menyebabkan kematian 

(Tjay & Rahardja 2002), oleh sebab itu maka penting sekali untuk mengambil tindakan dalam 

mencegah atau mengatasi keadaan dehidrasi terutama pada bayi dan anak-anak. 
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Untuk penanganan diare diperlukan larutan rehidrasi oral yang mempunyai nama 

generik oralit, bertujuan untuk menjaga agar cairan tubuh yang hilang bisa segera tergantikan. 

Oralit merupakan larutan untuk merawat diare. Larutan ini mempunyai komposisi campuran 

Natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat dan natrium bikarbonat yang mengandung 

elektrolit, asam basa, dan kalori. Ketiga komponen ini terkandung dalam cairan tubuh yang 

terbuang saat diare. 

Fungsi oralit hanya menjaga keseimbangan jumlah cairan dan mineral dalam tubuh 

sedangkan untuk menjaga keseimbangan mikroflora dapat dibantu dengan mengkonsumsi 

probiotik secara teratur. Ogueke et al. (2010) mengatakan bahwa probiotik merupakan 

mikroorganisme hidup yang dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Aktivitas bakteri ini 

dapat menghasilkan beberapa metabolit antimikroba (Tagg  et al. 1976; Chessy  1987) seperti 

asam organik, hydrogen peroksida, diasetil (Suskovic et al. 2001), bakteriosin (Muriana & 

Klaenhammer 1987; Schilliner & Lucke 1989).  

Probiotik ini juga berkhasiat sebagai anti diare karena peranannya menjaga 

keseimbangan mikrobiologi dalam usus. Salah satu jenis bakteri probiotik adalah  bakteri 

asam laktat diantaranya Lactobacillus plantarum (Surono 2004).  Peranan L. plantarum 

sebagai antimikrobial dapat dimanfaatkan dalam fermentasi makanan.  Hal ini karena L. 

plantarum toleran terhadap pH rendah dibandingkan dengan bakteri asam laktat lainnya (Lu et 

al. 2003). L. plantarum memiliki mekanisme kerja untuk menurunkan jumlah bakteri patogen, 

melakukan kompetisi untuk memperoleh daerah kolonisasi (Fuller 1989). Bakteriosin dari L 

plantarum dinamakan plantarisin yang dapat menghambat bakteri gram positif maupun gram 

negatif (Holo et al. 2001).  Bakteri ini dapat tumbuh pada media garam dan gula sehingga 

diharapkan L. plantarum tetap dapat hidup pada larutan oralit karena mengandung campuran 

antara garam dan gula (glukosa atau sukrosa). Produk ini dapat dibuat sebuah produk oralit 

plus yang memiliki dwi fungsi yaitu menjaga keseimbangan elektrolit dan menjaga 

keseimbangan mikroflora dalam usus.    

Bibek (2003) menambahkan bahwa pada jalur pathway bakteri homofermentatif 

membutuhkan glukosa untuk proses metabolismenya. Bentuk koloni berbentuk melengkung 

sebagian tunggal dan ada yang berkelompok, gram positif, katalase negatif, dapat tumbuh 

pada medium NaCl 6,5% dan medium dengan pH 4-6 (Gsianturi 2002).  

Tamime & Robinson (1989) menyatakan bahwa salah satu alternatif untuk pengawetan 

kultur bakteri asam laktat adalah dengan pengeringan vakum, pengeringan semprot (spray 

drying) dan pengeringan beku (freeze drying). Pengawetan bakteri selain dengan pengeringan 

dapat dilakukan dengan teknik enkapsulasi. Teknik spray drying lebih cocok digunakan karena 

menghasilkan lapisan enkapsulasi yang seragam dan dapat melindungi probiotik dari kondisi 

lingkungan yang ekstrim (O‟Riordan et al. 2001). Dalam proses enkapsulasi diperlukan bahan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Diare
http://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_klorida
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalium_klorida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukosa_anhidrat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_bikarbonat
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penyalut diantaranya polisakarida dan protein seperti pati, dektrin, alginate, gum arab, gelatin 

karagenan, albumin, kasein dan lain lain (Swaisgood 1991).      

Pengeringan starter bertujuan untuk memperpanjang umur simpan starter, 

mempermudah distribusi starter dan mempermudah pemeliharaan starter. Menurut Risch 

(1995) enkapsulasi memberikan sarana untuk mengubah komponen dalam bentuk cairan 

menjadi partikel padat dan melindungi materi dari pengaruh lingkungan. . 

Sediaan oralit yang beredar saat ini belum ada sediaan oralit yang mengandung 

probiotik sebagai obat diare yang mampu menyeimbangkan mikroflora dalam usus. Pada 

penelitian ini dilakukan proses pembuatan oralit plus dengan garam oralit dan probiotik L. 

plantarum Mar 8 menggunakan metode spray drying kemudian diuji viabilitasnya pada suhu 

4˚C, 25˚C, 37˚C dan 42˚C. Penambahan jus jeruk digunakan sebagai komponen penambah 

rasa sehingga dapat dihasilkan oralit dalam sediaan serbuk dengan rasa yang enak dan 

disukai oleh semua kalangan baik anak-anak  maupun dewasa. 

Viabilitas dapat diukur pada suhu dan waktu penyimpanan yang optimum dan 

penambahan dekstrin sebagai penyalut untuk melindungi L. plantarum Mar8  dari pengaruh 

lingkungan yang panas pada saat proses spray drying.  

Berdasarkan hal di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

stabilitas L. plantarum dalam sediaan oralit melalui pengukuran viabilitas sehingga dapat 

dijadikan produk oralit plus dengan penambahan rasa jeruk. Di samping itu dapat memberi 

informasi kepada para pelaku industri farmasi bahwa pembuatan oralit plus dapat dilakukan 

dengan metode spray drying dengan penambahan dekstrin  sebagai bahan penyalut. 

 
METODE PENELITIAN 

Pembuatan Jus Jeruk  

Buah jeruk peras dipilih dengan tingkat kematangannnya sama kemudian dicuci dan 

dibelah menjadi dua bagian. Jeruk diperas dan disaring sehingga didapatkan sari buah.  Sari 

buah diambil 200 ml kemudian diencerkan dengan akuades hingga 2 liter. Kemudian diukur 

pHnya  

Peremajaan L. plantarum Mar 8  

Isolat L. plantarum  yang sudah murni  diremajakan kembali dengan menggunakan 

media Glucose Yeast Peptone (GYP) dengan komposisi dalam 500 ml akuades mengandung 

glukosa 10 g, yeast ekstrak 10 g, pepton 10 g, natrium asetat anhidrat 1.4 g, beef ekstrak 2 g, 

tween 80 10 ml, salt solution  5 ml yang terdiri dari  NaCl 0.1 g, MgSO4.7H2O 2 g, mangan 

sulfat 4 anhidrat 0.1 g, feri sulfat 7 anhidrat 0.1 g, akuades 1 L. Kemudian dibuat juga media 

GYP cair masing-masing dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 200 ml dan disterilisasi 

dengan autoklaf pada suhu 121˚C selama 20 menit. 
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 Dari kultur murni diambil satu koloni kemudian diinokulasi dalam media GYP cair 

sebanyak 200 ml lalu diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37˚C (starter). Dari starter (200 ml) 

diinokulasikan kembali  kedalam 800 ml media GYP cair steril secara aseptik.  Kemudian 

diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37˚C. 

Pembuatan Garam Oralit 

Garam oralit dibuat dengan komposisi  glukosa anhidrat 4 gram, NaCl 0,76 gram, 

Natrium Sitrat Dihidrat 0,58 gram dan Kalium Klorida 0,3 gram kemudian dicampurkan semua 

bahan dan disterilkan dengan sinar UV selama 30 menit. Garam oralit digunakan untuk 

perlakuan selanjutnya. 

Preparasi Sampel 

Jus jeruk sebanyak 200 ml  yang telah disiapkan  ditambahkan dekstrin  10% dan 

dilarutkan dengan akuades sampai mencapai 2000 ml. Larutan ini disterilisasi dengan autoklaf 

pada suhu 121˚C selama 20 menit. 

 Kultur induk L. plantarum Mar 8 pada masing-masing Erlenmeyer  disentrifugasi 

dengan kecepatan 9500 rpm selama 15 menit, supernatannya dibuang dan peletnya diambil.  

Pelet dicuci dengan akuades dan disentrifugasi kembali.  Kemudian pelet tersebut dimasukkan 

ke dalam larutan jus jeruk dengan dektrin. 

Untuk analisis viabilitas, dipipet masing-masing sebanyak 1 ml  dimasukkan ke dalam 

eppendrof untuk uji viabilitas tahap satu (sebelum enkapsulasi). 

Proses mikroenkapsulasi 

Proses enkapsulasi menggunakan spray drying dilakukan pada suhu inlet 125˚C hingga 

terbentuk massa serbuk, kemudian dilakukan pengujian viabilitas L. plantarum Mar 8 setelah 

dienkapsulasi. Untuk membuat oralit plus diambil 0,3 g serbuk enkapsulasi dimasukkan 

kedalam garam oralit kemudian diaduk hingga homogen, lalu di uji viabilitasnya, kemudian 

disimpan pada suhu 4˚C, 25˚C, 37˚C dan 42˚C. Tiap minggu dilakukan uji viabilitas masing 

masing perlakuan.  

Uji Viabilitas L  plantarum 

Sebelum proses spray drying dilakukan analisis viabilitas sebagai berikut diambil 100 

µL pellet dimasukkan  ke dalam eppendrof dan ditambahkan 900 µL larutan NaCl fisiologis 

sebagai pengenceran pertama (10-1). Pengenceran dilanjutkan sampai pada pengenceran (10-

10), kemudian dipipet 100 µL dari masing-masing pengenceran dan diinokulasi pada media 

GYP padat dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37˚C kemudian dihitung jumlah koloni 

yang tumbuh. Pengujian viabilitas ini dilakukan duplo. 

Setelah proses spray drying dilakukan analisis tahap kedua yakni pengukuran viabilitas 

setelah enkapsulasi, dilakukan prosedur yang sama dengan prosedur di atas dan diinkubasi 

selama 48 jam pada suhu 37˚C.  Koloni yang tumbuh dihitung  jumlah totalnya. 
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 Analisis tahap III  yakni pencampuran 5% serbuk hasil  enkapsulasi dalam garam 

oralit. Diambil 0,3 gram serbuk hasil enkapsulasi lalu  dicampurkan dengan garam oralit 5,7 

gram, lalu keduanya diaduk hingga homogen. Kemudian dibuat pengenceran sampai dengan 

pengenceran 10-7, lalu dipipet 100 µL dan diinokulasi pada media GYP padat dan diinkubasi 

selama 48 jam pada suhu 37˚C.  Koloni yang tumbuh dihitung jumlah totalnya.  

Analisis tahap IV yakni 5% serbuk hasil enkapsulasi dicampurkan dengan bahan oralit 

kemudian diaduk hingga homogen lalu disimpan pada suhu 4˚C, 25˚C, 37˚C, dan 42˚C. 

kemudian dilakukan uji viabilitas setiap minggu selama 2 minggu. 

Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Statistical Package For The 

Social Sciences (SPSS) For Window v.10.0 untuk mengetahui adanya perbedaan dari tiap 

perlakuan. 

Untuk mengetahui waktu simpan L. plantarum Mar 8 dalam garam oralit yang disimpan 

pada suhu 4˚C, 25˚C, 37˚C, dan 42˚C sehingga waktu simpan ini dapat memenuhi syarat 

sebagai probiotik dapat digunakan rumus sebagai berikut (Martin 2008)                                     

   Log C1-Log C0 = k . t / 2,303 

Keterangan: 
Log C0 : Konsentrasi awal 
Log C1 : Konsentrasi setelah waktu tertentu 
k       :  Konstanta 
t       :  Waktu 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Enkapsulasi 

 Mikroenkapsulasi yang dilakukan menggunakan spray dryer terhadap L plantarum   

Mar 8 dan dekstrin sebagai bahan penyalut serta penambahan jus jeruk sebagai komponen 

penambah rasa dapat menghasilkan sediaan serbuk probiotik. Tamime dan Robinson (1989) 

mengatakan bahwa  metode pengeringan semprot memberikan sarana untuk mengubah 

komponen dalam bentuk cairan menjadi partikel padat sehingga mempermudah 

penggunaannya dan melindungi materi dari pengaruh lingkungan serta meningkatkan masa 

simpan.  Selanjutnya Chandramaouli et al. (2003) mengatakan bahwa metode enkapsulasi 

dapat meningkatkan viabilitas bakteri probiotik dibandingkan dengan sel bebas tanpa 

dienkapsulasi 

Hasil enkapsulasi dengan penambahan dekstrin dan jus jeruk  menghasilkan serbuk 

berwarna putih agak kekuning-kuningan, beraroma jeruk dan agak asam. Bobot hasil 

enkapsulasi yang didapat dalam penelitian ini adalah 105,6 g dengan berat awal dekstrin     

200 g. Terjadi penurunan hasil setelah enkapsulasi yakni mencapai 52%, hal itu terjadi karena 

penambahan jus jeruk membuat sediaan menjadi lebih lengket akibat panasnya suhu selama 
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spray drying sehingga terjadi karamelisasi selama proses enkapsulasi dan cairannya  banyak 

yang tertinggal pada alat spray dryer. 

Hasil uji viabilitas dari serbuk probiotik hasil enkapsulasi adalah Log 9,278 CFU/g, nilai 

tersebut telah melebihi syarat jumlah viabilitas probiotik yaitu Log 6 CFU/g, sehingga hasil dari 

penelitian ini dapat dikatakan memenuhi syarat probiotik.  Selanjutnya serbuk probiotik karena 

telah memenuhi jumlah yang disyaratkan maka bahan probiotik ini di masukkan ke dalam oralit 

yang telah steril,  sebanyak 0,3 g   dan  garam oralit 5,64 g sehingga berat total keseluruhan 

menjadi 6 g lalu diambil 0,1 g untuk diuji viabilitas dan didapatkan jumlah  bakteri L plantarum 

Log 9,238 CFU/g  (Gambar 1). Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa L. plantarum  Mar 8 

mampu bertahan hidup dalam garam oralit karena  L. plantarum  Mar 8 dapat tumbuh pada 

medium NaCl 6,5 % dan medium dengan pH 4-6 (Gsianturi 2002).  

Setelah enkapsulasi terjadi penurunan viabilitasnya, hal ini karena  suhu pada alat 

spray drying yaitu suhu inlet 1250C dan outlet 700C, kemungkinan suhu ini terlalu tinggi bagi  L. 

plantarum  Mar8 yang tidak terselubungi oleh bahan penyalutnya sehingga bakteri ini tidak 

dapat bertahan hidup, di samping itu juga karena adanya karamelisasi kemungkinan ada 

sebagian dari bakteri ini yang terjerat disana sehingga mengurangi jumlah viabilitasnya.  

Azadnia et al. (2011) mengatakan bahwa bakteri L. plantarum  termasuk ke dalam golongan 

bakteri mesofilik yaitu bakteri yang dapat tumbuh sampai suhu 450C. sehingga jumlah 

viabilitas setelah enkapsulasi lebih rendah dari sebelum enkapsulasi.  Chandramouli et al. 

(2003) menyatakan bahwa setelah enkapsulasi viabilitas bakteri probiotik dapat bertahan 

dibandingkan dengan sel bebas tanpa enkapsulasi walaupun terjadi penurunan viabilitas 

sebelum dienkapsulasi. 

                     .  

                               Gambar 1. Grafik hasil enkapsulasi 

 
Hasil Uji Viabilitas L.plantarum Mar 8 

Uji viabilitas pada 9 perlakuan L. plantarum Mar 8 terlihat pada Tabel 1 
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Tabel 1. Viabilitas  probiotik  L. plantarum Mar 8 pada minggu ke 0-II 

Perlakuan 
Minggu 
ke 0 

Minggu 
Ke I 

Minggu 
ke II 

P0 1,75 x 10
10 

- - 
P1 2,3 x 10

8
 2,5 x 10

7
 4,0 x 10

7
 

P2 3,6 x 10
8
 6,0 x 10

4
 0 

P3 2,3 x 10
8
 10 x 10

4
 0 

P4 2,3 x 10
8
 4,5 x 10

4
 0 

P5 1,75 x 10
8
 5,0 x 10

7
 2,0 x 10

7
 

P6 1,75 x 10
8
 6,5 x 10

4
 0 

P7 1,75 x 10
8
 7,5 x 10

4
 0 

P8 1,75 x 10
8
 4,0 x 10

4 
 0 

 
P0  : L. plantarum Mar 8 sebelum enkapsulasi 
P1 : dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10% +oralit pada suhu  4°C 
P2 : dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10% + oralit  pada suhu  5°C 
P3 : dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit  pada suhu  7°C 
P4 : dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit  pada suhu 42°C 
P5 : dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %  pada suhu 4°C 
P6 : dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % pada suhu 25°C 
P7 : dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % pada suhu 37°C 
P8 : dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % pada suhu 42°C 
 

Pada Tabel 1 terlihat pengaruh penambahan jus jeruk, dekstrin dan oralit terhadap 

viabilitas  probiotik  L. plantarum Mar 8. Data hasil perhitungan Colony Forming Unit per gram 

atau CFU/ml (Tabel 2) dan kemudian dilogaritmakan untuk dibuat dalam bentuk grafik. Grafik 

logaritma data analisis viabilitas disajikan pada Gambar 2. 

 
Tabel 2. Hasil Log Jumlah koloni bakteri dengan berbagai perlakuan 

Perlakuan 
Rata-rataMinggu ke 
0 (CFU/g) 

Rata-rata Minggu ke I 
(CFU/g) 

Rata-rata Minggu ke II 
(CFU/g) 

P0 11,477 - - 
P1 9,238 8,301 8,661 
P2 9,238 5,690 0 
P3 9,238 5,979 0 

P4 9,238 5,627 0 
P5 9,278 8,502 8,238 
P6 9,278 5,738 0 
P7 9,278 5,866 0 
P8 9,278 5,587 0 

 

Dari Gambar 2.  terlihat bahwa L. plantarum Mar 8 + dekstrin 10 % + oralit yang 

disimpan pada suhu 4oC lebih stabil disimpan sampai minggu kedua sedangkan pada 

penyimpanan suhu 25oC, 37oC dan 42oC terjadi penurunan dan hanya bertahan sampai 

minggu pertama, hal ini dikarenakan bakteri L. plantarum Mar 8 lebih stabil bila disimpan pada 

suhu 4oC, sedangkan bahan penyalut dekstrin kurang stabil menyalut L. plantarum Mar 8 yang 

disimpan pada suhu 25oC, 37oC dan 42oC,  hal itu dapat dilihat dari serbuk hasil penyimpanan 
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dimana semakin tinggi suhu penyimpanan maka garam oralit dan sebuk enkapsulasi semakin 

mengeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 2.  Grafik pengaruh perlakuan terhadap Log jumlah bakteri. 

 

Keterangan: 

P1 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit pada suhu  4°C 
P2 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit pada suhu  25°C 
P3 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit pada suhu  37°C 
P4 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit pada suhu  42°C 
P5 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %   pada suhu  4°C 
P6 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %   pada suhu  25°C 
P7 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %   pada suhu  37°C 
P8 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %   pada suhu  42°C 

 
Selain itu viabilitas L. plantarum Mar 8 selama penyimpanan dipengaruhi oleh  

penggunaan jus jeruk, selain penambah rasa jus jeruk juga mengatur pH larutan sebelum 

enkapsulasi yaitu pH 4 karena pH ini merupakan pH yang cocok untuk L. plantarum Mar 8 

bertahan hidup dan tumbuh (Gsianturi 2002). Krasaekoopt et al. (2004) menemukan bahwa 

sel bakteri L acidophilus and L casei yang dienkapsulasi dalam chitosan-alginat lebih baik 

pertumbuhannya pada kondisi pH rendah. 

Untuk mengetahui perbedaan dari tiap perlakuan dalam penelitian ini terhadap 

viabilitas L.plantarum Mar 8 dalam oralit yang dianalisa secara statistik pada taraf 

kepercayaan (α) 0,05 menunjukkan bahwa pada perlakuan P1 yang mengandung oralit pada 

suhu  4°C dengan  perlakuan P2 yang mengandung oralit tetapi di simpan pada suhu 25°C 

memiliki hasil analisis pada minggu ke 0 tidak berbeda nyata namun pada penyimpanan 

minggu pertama perbandingan hasil analisis antara keduanya berbeda nyata hal ini karena 

pada penyimpanan suhu  4°C L. plantarum Mar 8 mampu bertahan hidup  sedangkan pada 

suhu 25°C tidak dapat bertahan hidup sehingga viabilitasnya mengalami penurunan. 

Sedangkan pada penyimpanan minggu kedua perbandingan hasil analisis antara keduanya 

berbeda nyata. Sohail et al. (2012) mengatakan bahwa L acidophilus yang dikeringkan dengan 
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metode spray drying dan disimpan pada suhu 4°C penurunan viabilitasnya lebih sedikit 

dibandingkan dengan pengeringan dengan freeze drying dan disimpan pada suhu yang sama 

Pada konsentrasi dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10% + oralit  pada suhu  

4°C (P1) dengan konsentrasi dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8+ jus jeruk 10% + oralit  pada 

suhu  37°C (P3) memiliki hasil analisis pada minggu ke 0 tidak berbeda nyata.  Pada 

penyimpanan minggu pertama perbandingan hasil analisis antara keduanya berbeda nyata 

karena pada penyimpanan suhu  37°C viabilitas L. plantarum Mar 8 mengalami penurunan 

karena pada suhu ini L. plantarum Mar 8 dapat tumbuh dengan baik tetapi pada suhu ini 

bukan  suhu yang baik untuk penyimpanan. Sedangkan pada penyimpanan minggu kedua 

perbandingan hasil analisis antara keduanya berbeda nyata. 

Pada perlakuan P1  yang mengandung oralit  pada suhu  4°C (P1) dengan konsentrasi 

dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8+ jus jeruk 10% + oralit  pada suhu  42°C (P4) memiliki hasil 

analisis pada minggu ke 0 tidak berbeda nyata. Pada penyimpanan minggu pertama 

perbandingan hasil analisis antara keduanya  berbeda nyata begitu pula pada penyimpanan 

minggu kedua perbandingan hasil analisis antara keduanya berbeda nyata. 

Pada Perlakuan P1 (oralit) pada suhu 4°C (P1) dengan perlakuan tanpa oralit pada 

suhu 4°C (P5) memiliki hasil analisis pada minggu ke 0 tidak berbeda nyata. Pada 

penyimpanan minggu pertama  dan keduapun tidak berbeda nyata. Zhao et al (2008) 

melaporkan bahwa L.acidophilus yang dienkapsulasi setelah 8 minggu penyimpanan pada 

4°C, jumlah bakteri hidup di atas 107 cfu/ ml, dibandingkan dengan tanpa dienkapsulasi 

jumlah  L. Acidophilusyang hidup lebih rendah. 

Pada konsentrasi dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10% + oralit pada suhu  

4°C (P1) dengan konsentrasi yang sama tanpa oralit dan disimpan  pada suhu  25°C (P6) dan 

perlakuan P7 yang disimpan pada suhu 37°C serta P8 tanpa oralit pada suhu  42°C memiliki 

hasil analisis pada minggu ke 0 tidak berbeda nyata. Pada penyimpanan minggu pertama  dan 

kedua  berbeda nyata. 

 
Hasil Perhitungan Waktu Simpan Serbuk Enkapsulasi. 

Waktu simpan serbuk probiotik memiliki syarat minimum yang layak untuk dikonsumsi 

yaitu 106 CFU/g (Svensson 1999).  Dari hasil perhitungan, tiap-tiap perlakuan memiliki waktu 

simpan yang berbeda-beda untuk mencapai jumlah minimum probiotik. Berikut adalah hasil 

perhitungan waktu simpan serbuk hasil enkapsulasi, terlihat pada Tabel 3 dan Gambar 3. 
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Tabel 3. Hasil Perhitungan Waktu Simpan 

Perlakuan 
Log rata-rata koloni bakteri 
(CFU/g) 

Waktu simpan (hari) 

P1 8,661 81,4 
P2 5,690 6,38 
P3 5,979 6,96 
P4 5,627 6,28 
P5 8,502 89,83 
P6 5,738 6,87 
P7 5,866 6,74 
P8 5,587 5,53 
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   Gambar 3. Grafik hasil perhitungan waktu simpan serbuk hasil enkapsulasi. 

Keterangan: 

P1 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit pada suhu  4°C 
P2 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit pada suhu  25°C 
P3 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit pada suhu  37°C 
P4 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 % + oralit pada suhu  42°C 
P5 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %   pada suhu  4°C 
P6 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %   pada suhu  25°C 
P7 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %   pada suhu  37°C 
P8 : Dekstrin 10 %. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10 %   pada suhu  42°C 
 

 Hasil grafik diatas menunjukkan bahwa penyimpanan suhu 4°C pada kontrol dan L. 

plantarum Mar 8 + dekstrin 10% + jus jeruk 10 % + oralit memberi waktu simpan yang cukup 

lama dari semua perlakuan yaitu 89,83 hari pada kontrol dan pada oralit 81,40 hari. Hal ini 

dikarenakan L. plantarum Mar 8 lebih stabil disimpan pada suhu penyimpanan 4°C, pada suhu 

ini pertumbuhan L. plantarum Mar 8 menjadi lambat, tetapi dapat bertahan hidup karena masih 

memiliki cadangan nutrisi yang cukup sedangkan pada suhu 25°C dan 37°C pertumbuhan L. 

plantarum Mar 8 lebih cepat dibandingkan suhu lainnya sehingga nutrisi yang tersedia lebih 

cepat habis dan menyebabkan L. plantarum Mar 8 lebih cepat mati. Sedangkan pada suhu 

42°C L. plantarum Mar 8 lebih cepat mati karena lebih panas diantara ke tiga suhu lainnya. 

Untuk penggunaan oralit plus dianjurkan untuk menyimpan sediaan probiotiknya pada suhu 
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4°C karena viabilitasnya sebagai probiotik masih bertahan. Hickson et al. (2007) dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa mengkonsumsi minuman probiotik yang mengandung 

Lactobacillus casei, L bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus, dua kali sehari selama 

meminum antibiotik dan selama satu minggu setelah itu dapat mengurangi kejadian diare yang 

berhubungan dengan penggunaan antibiotik. Selanjutnya Hempel et al. (2012) mengatakan 

bahwa probiotik berhubungan dengan penurunan AAD (antibiotic-Associated Diarrhea) . 

 
SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa L. plantarum Mar 8 mampu bertahan hidup dalam 

garam oralit hal itu  ditunjukkan dari hasil spray drying yang dimasukkan kedalam oralit, 

didapat hasil rata-rata Log 9,176 CFU/g. Pada suhu penyimpanan 4°C mampu memberikan 

viabilitas yang cukup baik dibandingkan pada suhu 25°C, 37°C dan 42°C serta memiliki waktu 

simpan yang lebih lama yaitu 81,40 hari pada oralit dan 89,83 hari pada kontrol.  Pada 

konsentrasi dekstrin 10%. L. plantarum Mar 8 + jus jeruk 10% +  oralit pada suhu  4°C memiliki 

hasil analisis tidak berbeda nyata pada kontrol. Pada konsentrasi dekstrin 10%. L. plantarum 

Mar 8 + jus jeruk 10% + oralit pada suhu  25°C, 37°C dan 42°C memiliki hasil analisis berbeda 

nyata pada kontrol.  
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