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

sehingga Buku Prosiding Seminar Nasional Biologi yang diterbitkan oleh Jurusan Biologi Fakultas MIPA 
Universitas Negeri Semarang, dapat terbit 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 Seminar Nasional Biologi 
tanggal 29 Oktober 2014 di Universitas Negeri Semarang.  

Seminar ini mengambil tema “Biologi: Penelitian, Pengembangan, dan Pembelajarannya”, 
diselenggarakan sebagai wujud tanggap dan kepedulian kita terhadap kemajuan penelitian dan 
pengembangan biologi, serta pembelajarannya yang harus selalui kita perbarui. Seminar Nasional Biologi 
2014 diselenggarakan dengan tujuan membentuk masyarakat biologi yang intelek, tangguh, dan 
kompetitif, dengan diimbangi oleh kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Melalui Seminar Nasional ini 
diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang terkait dengan isu-isu 
yang terkini dan yang akan datang. 

Dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan pembelajaran biologi harus dilandasi oleh niat 
baik untuk melindungi, memelihara, merawat dan mengembangkan lingkungan hidup kita demi 
terwujudnya kehidupan harmonis antara lingkungan hidup dan manusia. Kegiatan tersebut  dijiwai oleh 
iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.  

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. 
Terima kasih  
 
 
Salam Konservasi. 

  
 
 
 
 
 
 
Semarang, 01 Maret 2015   
  
         Tim Penyunting 
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LAPORAN KETUA PANITIA 

Yang terhormat Bapak Rektor Unnes 
Para pembicara utama:Prof. Dr. Ir. Sobir, M.Si. 
drh. Yudha Heru Febrianto, Ph.D. 
Prof. Dr. Ani Rusilawati, M.Pd. 
Yang kami hormati para Dekan di Lingkungan Unnes 
Segenap tamu undangan yang berbahagia 
Jajaran Pimpinan Jurusan Biologi, serta 
Hadirin peserta Seminar Nasional Biologi 

  
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 

Alhamdulilah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena hanya atas rahmat dan 
ridlo-Nya maka Seminar Nasional Biologi 2014 dapat dilaksanakan.Berbagai permasalahan kehidupan selalu 
berkembang, baik di bidang kesehatan, sumberdaya alam, pendidikan, dsb. Dalam bidang kesehatan 
misalnya, ilmuwan sudah memanfaatkan teknologi  stem cell(sel punca) untuk menangani penyakit karena 
kelainan genetik. Dalam bidang sumberdaya alam, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan 
biodiversitas tertinggi di dunia. Kita harus mengeksplorasi dan memanfaatkannya secara lestari, agar 
generasi yang akan datang tetap akan dapat menikmati. Dalam bidang pendidikan, Kurikulum 2013 yang 
mengedepankan pada penilaian sikap memberikan pekerjaan rumah baru bagi para guru, karena dianggap 
menyita waktu dan tenaga. Merupakan tantangan bagi ahli biologi dan pendidikan Biologi untuk berkreasi 
ataupun berinovasi melalui penelitian dan pengembangan demi mengatasi berbagai permasalahan yang 
muncul. 

Dalam dasawarsa terakhir ini, kemajuan penelitian dan pengembangan di bidang biologi terjadi 
demikian cepat. Para peneliti, akademisi, pendidik, dan mahasiswa di Indonesia tidak boleh hanya berdiam 
diri saja melihat kemajuan tersebut. Oleh karena itulah, kita semua berkumpul di sini untuk berbagi 
pengetahuan dan pengalaman berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan selama ini. 

Dalam seminar ini disajikan sebanyak 60 makalah dan 10 poster, serta dihadiri oleh peserta yang 
berasal dari sembilan provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, 
NTB, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. Para peserta datang dari berbagai latar belakang: peneliti, 
akademisi, pendidik, serta para mahasiswa S1 dan Pascasarjana. 

Selanjutnya atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: Prof. Dr. 
Ir. Sobir, M.Si.; drh. Yudha Heru Febrianto, Ph.D.; dan Prof. Dr. Ani Rusilawati, M.Pd sebagai pembicara 
utama; para penyaji makalah pendamping, penyaji poster, dan peserta seminar; Rektor UNNES, Dekan 
FMIPA, dan Ketua Jurusan Biologi UNNES Semarang; para penyandang dana: PT New Module Internasional 
Jakarta, PT. Biogen Scientific Jakarta, Hotel Semesta Semarang, CV Cahaya Photocopy Semarang, DPRD 
Jawa Tengah, PT Sido Muncul, Semesta Tour and Travel, PT. Graha Elektro Tama 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 di Indonesia. 
Sekian terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 
 
 
 
 
 
Ketua Panitia 
ttd 
Dr. Y. Ulung Anggraito, M.Si. 
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SAMBUTAN 
 DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 
Yang terhormat Bapak Rektor Unnes 
Yang kami hormati Para Dekan di Lingkungan Unnes 
Segenap tamu undangan yang berbahagia 
Jajaran Pimpinan Jurusan dan prodi Biologi 
Hadirin peserta Seminar Nasional Biologi 
Panitia Seminar Nasional Biologi 

 
Assalamualaikum Wr. Wb, Salam konservasi! 
 

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul untuk mengikuti 
kegiatan seminar yang bertema “Biologi: Penelitian, Pengembangan, dan Pembelajarannya.” 

Pada seminar ini, Fakultas MIPA Unnes melalui Jurusan Biologi menunjukkan kepedulian terhadap 
permasalahan yang berkembang di masyarakat. Misalnya, bagaimana kita memanfaatkan kekayaan 
tanaman hortikultura tropik yang melimpah di Indonesia. Pertanyaan ini harus  segera dijawab para 
peneliti. Masih banyak kekayaan buah tropik di negara kita yang memerlukan eksplorasi dan penelitian 
lebih lanjut.Dalam bidang kesehatan muncul pertanyaan yang menarik, misalnya apakah teknologi stem cell 
hanya merupakan wacana ataukah sudah diterapkan?Di mana posisi negara kita dalam penelitian tentang 
stem cell.Hal-hal ini tentu menarik untuk dibahas dalam seminar seperti ini.Implementasi kurikulum di 
sekolah juga merupakan permasalahan nyata yang berkembang saat ini, terutama jika dikaitkan dengan 
penilaian sikap yang banyak menimbulkan pro dan kontra. 

Kegiatan seminar ini merupakan wujud tanggung jawab dari lembaga untuk memfasilitasi 
pengembangan karakter melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.Kami 
berharap agar seluruh peserta seminar untuk terus berkarya, meningkatkan kemampuan dalam meneliti, 
menyampaikan hasilnya dalam seminar nasional, internasional, atau menulis artikel dalam jurnal nasional, 
bahkan internasional.Hal ini merupakan salah bentuk sumbangsih kita untuk ikut serta menciptakan 
Generasi Emas pada tahun 2045. 

Kita semua juga berharap, dengan adanya perubahan tata organisasi pemerintahan, yaitu 
penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Riset dan Teknologi dapat 
memberikan kesempatan lebih banyak untuk mensinergikan riset-riset kita dengan kebutuhan pasar, baik 
di dalam dunia pendidikan maupun dunia industri. 

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para 
pembicara utama, penyaji makalah, peserta yang telah hadir, panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini 
dengan baik.Kita semua boleh berharap semoga seminar nasional ini memberikan manfaat bagi lembaga, 
pengembangan diri Bapak/Ibu/Saudara yang berkenan hadir, serta masyarakat pada umumnya. Semoga 
Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semua. 
 
Selamat berseminar! 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Salam konservasi! 
 
 
 
 
 

Semarang, 29 November 2014 
 

Dekan FMIPA Unnes 
ttd 

Prof. Dr. Wiyanto, M.Si. 
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ABSTRAK 
 

Salah satu faktor yang menentukan kualitas buku pelajaran dapat dilihat dari aspek akurasi 
materi yang ada di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
menganalisis akurasi materi dalam Buku IPA Panduan Guru Kurikulum 2013 mata pelajaran IPA. 
Populasi pada penelitian ini adalah semua materi Biologi pada Buku IPA Panduan Guru Kurikulum 
2013 yang dianalisis. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang diambil sebanyak 
20% dari jumlah halaman buku. Data dijaring dengan lembar analisis yang berisi indikator-indikator 
akurasi materi menurut BSNP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase akurasi materi 
sebesar 79,95 %. Persentase keakuratan yang paling tinggi yaitu dari indikator keakuratan konsep 
sebesar 95,43 % dan persentase terendah yaitu pada indikator keakuratan penulisan nama ilmiah 
sebesar 45,32 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakakuratan materi 
dalam buku IPA Panduan Guru Kurikulum 2013. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 
perbaikan terutama dari aspek akurasi materi. 
 
Kata Kunci: akurasi materi, buku IPA Guru 
 

 
ABSTRACT 

 
One of the factor that determine to quality of the learning books are can be seen from the 

aspect of the material accuration.  This is a descriptive study to  analyze the accuracy of the materials  
science at the curriculum guide teachers 2013. The subject  of this research was  all book material on 
Biology science. The sampling techniques taken using purposive sampling as much as 20% of the 
pages number of book. Data were collected using analysis sheet that containing material indicators 
according BSNP accuracy. The results showed that the percentage accuracy of the material in the 
book science curriculum guide teachers  2013 was 79.95%. The highest percentage of accuracy is 
95.43% on the concept accuration, and  the lowest percentages are 45.32%  at the writing scientific 
name. It can be concluded that there are inaccuracies in the material guide book science teacher 
curriculum  2013. The results of this study are expected to be input for improvement of the science 
guide books especially of the material accuration. 
 
Keywords: material accuration, guide book science for teacher 

 
PENDAHULUAN 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajar  an serta cara yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Arifin 2011). Menurut Nasution 

dalam Rustaman (2005) bahwa kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan dipengaruhi oleh faktor perkembangan ilmu dan teknologi, lingkungan, dan 

kebutuhan. 



2 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Analisis Akurasi Materi Dalam Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 

Berdasarkan beberapa faktor pengaruh tersebut maka kurikulum pendidikan di 

Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun ajaran 2013/2014 kurikulum di 

Indonesia mengalami pergantian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi 

Kurikulum 2013. Seiring dengan perubahan dan penyempurnaan Kurikulum 2013, maka 

terjadi perubahan yang mendasar pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 

proses, dan standar penilaian sehingga dibutuhkan suatu buku panduan yang mengantar 

satuan pendidikan dan guru untuk dapat melaksanakan Kurikulum 2013 dengan baik 

(Puskurbuk 2013).  

Buku pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat 

materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan 

kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan 

kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar 

Nasional Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005). Buku 

teks memiliki peranan penting bagi guru dan siswa selain sebagai bahan acuan 

pembelajaran dan sebagai sarana untuk membantu belajar siswa, juga buku teks membantu 

untuk memahami materi yang akan mereka pelajari dengan membaca dan memahaminya. 

Materi yang ada pada buku teks menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat 

mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan tuntutan yang ada pada 

kurikulum, artinya materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi 

yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi lulusan peserta didik pada 

tiap jenjang pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramdhan (2010) bahwa materi 

pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa 

di lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang 

tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan materi 

haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Setelah materi memiliki 

kesesuaian dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditentukan pemilihan materi 

yang digunakan juga harus akurat. 

Hasil penelitian yang dilakukan Alawiyah (2013) tentang dampak implementasi 

Kurikulum 2013 terhadap guru menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian antara isi buku 

dengan materi dan perkembangan kognitif peserta didik. Beberapa temuan tersebut antara 

lain masih adanya analogi-analogi yang masih dirasa belum pantas diberikan kepada siswa 

karena mengandung kata-kata kasar, dan beberapa materi atau bahan bacaan tidak sesuai 

dengan usia siswa. Sejalan dengan hasil temuan Arjudin (2013) yang mengungkapkan 

standar isi Kurikulum 2013 dalam buku peserta didik mata pelajaran matematika masih ada 

kompetensi dasar yang belum terakomodasi di uraian materi dan ada uraian materi yang 
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tidak mendukung kompetensi dasar. Sedangkan dalam hal konten materi masih terdapat 

beberapa kesalahan baik penulisan maupun yang bersifat konseptual. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut 

Bagaimana akurasi materi dalam buku panduan guru kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

IPA kelas VIIdi SMP. 
 
BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei 2014. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah materi 

Biologi SMP dalam Buku IPA Panduan Guru Kurikulum 2013. Instrumen lembar analisis 

yang berisi indikator-indikator penilaian akurasi materi menurut BSNP digunakan untuk 

membantu menjaring data yang diperlukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik pengolahan data deskriptif. Data penelitian berupa data tentang 

akurasi materi. Perhitungan tingkat akurasi materi menggunakan kriteria sesuai ketentuan 

yang terdapat di dalam Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 terkait Penilaian Hasil 

Analisis Buku Panduan Guru dan Siswa Kurikulum 2013 sebagai berikut. 

 

 
Tabel 1. Kriteria Penilaian Analisis Buku IPA Berdasarkan Kurikulum 2013 

Kriteria Nilai (%) 
Sangat Baik 90-100 
Baik 75-89 
Cukup 60-74 
Kurang < 60 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aspek akurasi materi yang dianalisis meliputi keakuratan konsep, keakuratan 

gambar, keakuratan satuan dan simbol, keakuratan penulisan nama ilmiah dan keakuratan 

contoh. Hasil analisis akurasi materi disajikan pada Tabel 2.  Dari Tabel, dapat diketahui 

bahwa akurasi materi secara keseluruhan dalam buku IPA panduan guru kurikulum 2013 

memperoleh nilai yaitu 79,95% dengan kriteria baik. Persentase keakuratan konsep 

memperoleh nilai yaitu 95,43% dengan kriteria sangat baik. Keakuratan gambar 

memperoleh nilai yaitu 75,64% dengan kriteria baik. Keakuratan satuan dan simbol 

memperoleh nilai yaitu  89,65% dengan kriteria baik.  Keakuratan penulisan nama ilmiah 

memperoleh nilai yaitu  45,32% dengan kriteria kurang dan keakuratan contoh memperoleh 

nilai yaitu 93,75%  dengan kriteria sangat baik. 
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Tabel 2.  Akurasi materi dalam Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 pada mata pelajaran 
IPA Kelas VII di SMP  

Akurasi materi  

No Indikator Persentase 
Keakuratan (%) 

Kategori 

1 Keakuratan konsep 95,43 Sangat baik 
2 Keakuratan gambar 75,64 Baik 
3 Keakuratan satuan dan simbol 89,65 Baik 
4 Keakuratan penulisan nama ilmiah 45,32 Kurang 
5 Keakuratan contoh 93,75 Sangat baik 

Persentase 79,95 Baik 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketidakakuratan konsep terdapat 

pada materi klasifikasi mikroskopis dan jamur yaitu pada konsep tentang reproduksi bakteri, 

pada halaman 77 ditulis “perkembangbiakan bakteri dapat terjadi secara seksual dapat 

terjadi dengan tiga cara yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi”. Konsep ini tidak 

sesuai dengan konsep acuan dari buku Biologi jilid 2 (Campbell & Reece 2008). Dalam 

Campbell dan Reece (2008) ditulis “Prokariota tidak bereproduksi secara seksual. Populasi 

prokariotik bisa memiliki jumlah variasi genetik yang luar biasa berkat reproduksi yang cepat 

dan mutasi. Walaupun mutasi baru merupakan sumber utama variasi dalam populasi 

prokariotik, keanekaragaman lain tambahan muncul dari rekombinasi genetik, 

pengombinasian DNA dari dua sumber. Pada eukariota, proses seksual meiosis dan 

fertilisasi mengombinasikan DNA dari dua individu dalam satu zigot. Namun meiosis dan 

fertilisasi tidak terjadi pada prokariota. Sebagai gantinya tiga proses lain yaitu transformasi, 

transduksi dan konjugasi dapat menggabungkan DNA prokariotik dari individu-individu 

berbeda”. Ketidakakuratan selanjutnya terjadi pada materi klasifikasi tumbuhan dan hewan 

yaitu pada konsep jamur halaman 83 ditulis “Jamur dibagi menjadi 6 divisi, yaitu 

Myxomycotina(jamur lendir), Oomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina,  Basidiomycotina, 

dan Deuteromycotina”. Dalam  buku acuan dituliskan bahwa Kebanyakan ahli mikologi 

sekarang mengakui lima filum fungi yaitu Kitrid, Zigomisetes, Glomeromisetes, Askomisetes 

dan Basidiomisetes, walaupun kitrid mungkin merupakan kelompok parafiletik.  

Ketidakakuratan konsep selanjutnya yaitu pada konsep tentang klasifikasi 

invertebrate. Pada halaman 89 ditulis “Hewan tidak bertulang belakang dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok, yaitu hewan berpori (Porifera), hewan berongga (Coelenterata), cacing 

pipih (Platyheminthes), cacing gilig (Nemathelminthes), cacing berbuku-buku (Annelida), 

hewan lunak (Mollusca), hewan berkulit duri (Echinodermata) dan hewan dengan kaki 

beruas-ruas (Arthropoda). Konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam 

buku acuan yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang (invertebrata) dikelompokkan 

menjadi filum Calcarea (Porifera); Cnidaria (Coelenterata); Lophotrochozoa 

(Platyhelminthes, Rotifera, Ektoprokta, Brakiopoda, Moluska dan Annelida); Ecdysozoa 
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(Nematoda dan Artropoda); Deuterostomia (Ekinodermata dan Chordata) (Campbell, 2008). 

Pembagian menjadi 5 kelompok tersebut juga tidak sesuai dengan jumlah kelompok hewan 

tidak bertulang belakang yang dituliskan yaitu hewan tidak bertulang belakang 

dikelompokkan menjadi 8 kelompok. 

Ketidakakuratan konsep pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan 

terdapat pada konsep pemanasan global sedangkan semua konsep dalam Buku IPA Siswa 

sudah akurat. Ketidakakuratan konsep dalam buku panduan guru terdapat pada konsep 

tentang pemanasan global dimana halaman 238 ditulis “Pemanasan global adalah indikasi 

naiknya suhu muka bumi secara global (meluas dalam radius ribuan kilometer) terhadap 

normal/rata-rata catatan pada kurun waktu standard (ukuran Badan Meteorologi Dunia/ 

WMO: minimal 30 tahun)”.  

Ketidakakuratan gambar dalam buku IPA panduan guru kurikulum 2013 pada materi 

klasifikasi makhluk hidup yang ditemukan diantaranya sebagai berikut. Gambar yang 

disajikan untuk bentuk-bentuk bakteri kurang representatif, gambar yang disajikan pada 

materi lumut kurang representatif dan keterangan gambar yang diberikan tidak bisa 

dibedakan antara batang dan daun, keterangan nomor pada gambar materi paku dari nomor 

3 langsung ke nomor 5 dan pada gambar strobilus dimana gambar ini tiba-tiba disajikan di 

bawah materi paku, gambar Anemon pada materi Coelenterata yang disajikan adalah 

gambar cacing hati, gambar yang disajikan pada materi Vertebrata adalah gambar ular 

tetapi keterangan gambar yang diberikan adalah ulat. Ketidakakuratan gambar pada materi 

interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang ditemukan diantaranya sebagai berikut. 

Gambar yang disajikan pada materi simbiosis komensalisme adalah gambar simbiosis 

antara ikan badut dan Anemon. Simbiosis yang terjadi antara ikan badut dan Anemon 

tersebut adalah simbiosis mutualisme, pada gambar penyebab pemanasan global, antara 

judul, gambar dan keterangan gambar yang diberikan tidak relevan. 

Ketidakakuratan pada penulisan satuan dan simbol terdapat pada penulisan nama 

senyawa untuk simbol kimia NO dan N2O dimana dalam buku panduan guru, NO adalah 

Nitrogen oksida sedangkan dalam buku acuan NO adalah Nitrit oksida dan N2O dalam buku 

panduan guru adalah Nitroksida sedangkan dalam buku acuan N2O adalah Nitrogen oksida.  

Ketidakakuratan penulisan nama ilmiah yang paling banyak terjadi dalam penulisan 

nama ilmiah dalam buku IPA panduan guru adalah penulisan nama ilmiah mulai dari 

Kingdom sampai dengan Familia. Berdasarkan aturan penulisan nama ilmiah Binomial 

Nomenclature yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus bahwa penulisan nama ilmiah 

selain Genus dan Species ditulis seperti penulisan biasa dengan diawali huruf kapital. Hal Ini 

berarti bahwa penulisan untuk nama Kingdom sampai dengan Familia penulisannya tidak 

dibedakan dari penulisan yang lainnya. Format nama ilmiah Binomial Nomenclature 

diperkenalkan pada abad ke-18 oleh Carolus Linnaeus. Bagian pertama dari binomial 
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adalah nama genus, bagian kedua disebut epitet spesifik. Huruf pertama dari genus ditulis 

dengan huruf kapital dan seluruh binomial dicetak miring.Nama takson yang lebih luas 

daripada genus tidak dicetak miring, meskipun huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital 

(Campbell & Reece 2008). 

Ketidakakuratan contoh terdapat pada contoh yang diberikan untuk menjelaskan 

simbiosis komensalisme. Contoh yang diberikan dalam buku IPA panduan guru adalah ikan 

badut dan Anemon, sedangkan simbiosis yang terjadi antara ikan badut dan Anemon 

tersebut adalah simbiosis mutualisme. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketidakakuratan konsep, 

ketidakakuratan gambar, ketidakakuratan satuan dan simbol, ketidakakuratan penulisan 

nama ilmiah maupun ketidakakuratan contoh dapat menimbulkan miskonsepsi bagi 

pengguna buku tersebut. Pembaca biasanya mengambil kebenaran konten yang 

direpresentasikan begitu saja dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan yang 

menyesatkan atau tidak akurat terjadi pada buku teks pelajaran dan menghasilkan 

pemahaman yang tidak lengkap oleh peserta didik (Dall'Alba et al. dalam Swanepoel 2010). 

Sejalan dengan pendapat Suparno (2005) yang mengatakan bahwa faktor penyebab 

miskonsepsi bisa dibagi menjadi lima sebab utama, yaitu berasal dari peserta didik, 

pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar. 

Yuliati (2012) menyatakan bahwa miskonsepsi dapat terjadi pada buku teks 

pelajaran. Jika buku tersebut digunakan guru dan peserta didik sebagai sumber belajar 

maka guru dan peserta didik tersebut akan mengalami konsepsi dan bahkan makin 

memperkuat miskonsepsi yang sebelumnya sudah terjadi. Hal ini didukung oleh pendapat 

Odom dalam Adisendjaja (2007) yang menyatakan bahwa miskonsepsi yang ada pada 

peserta didik kemungkinan disebabkan oleh guru dan lebih besar lagi kemungkinannya 

disebabkan oleh buku teks pelajaran. Miskonsepsi yang ada pada peserta didik akan 

dilipatgandakan oleh miskonsepsi buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran yang dijadikan 

satu-satunya sumber informasi bagi guru maka akan mendorong terjadinya miskonsepsi 

pada guru. 
 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa keakuratan 

konsep dalam buku IPA panduan guruk kriteria sangat baik, keakuratan gambar kriteria baik, 

keakuratan satuan dan simbol kriteria sangat baik, keakuratan penulisan nama ilmiah kriteria 

kurang dan keakuratan contoh kriteria sangat baik. Rata-Rata persentase akurasi materi 

secara keseluruhan memperoleh  kriteria baik. Nilai rata-rata persentase menunjukkan 

bahwa materi dalam buku IPA panduan guru masih ada yang belum akurat. Ketidakakuratan 

materi terdapat pada konsep, gambar, penulisan nama ilmiah, simbol dan pemberian 
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contoh. Ketidakakuratan tersebut dapat berdampak pada miskonsepsi bagi penggunanya 

sehingga diperlukan perbaikan buku IPA panduan guru kurikulum 2013 terutama dari aspek 

akurasi materi. 
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ABSTRAK 

Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran sejumlah mata 
pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung pencapian kompetensi 
tersebut.  Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diberanikan 
untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat 
penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan alat dan 
bahan yang minimal. Guru dapat memperkaya kegiatan pembelajarannya melalui kreasi kegiatan lain 
namun tetap sesuai dan relevan, bersumber dari lingkungan sosial dan alam. Di dalam pembelajaran 
IPA Kelas VII SMP/MTs terdapat kompetensi terkait biologi mikroskopis yang menuntut peserta didik 
untuk  mengenal, memahami, dan menggunakan mikroskop untuk mempelajari berbagai makhluk 
hidup berukuran kecil (mikro) seperti bakteri dan hewan protozoa. Untuk memudahkan peserta didik 
mempelajari objek mikroskopis tersebut penulis memperkenalkan penggunaan mikroskop kamera 
yang dioptimasikan untuk pembelajaran objek mikroskopis biologi sehingga peserta didik dapat 
mencapai kompetensi yang diharapkan secara optimal. Tulisan ini disajikan untuk memberikan 
informasi tentang cara mikroskop kamera dioptimasi bersama media lain, seperti komputer atau LCD 
Projector dalam upaya membawa siswa SMP  mencapai kompetensi sebagaimana yang diharapkan 
di dalam pembelajaran objek mikroskopis. 
 
Kata Kunci: Kurikulum 2013, mikroskop kamera, objek mikroskopis 

 

ABSTRACT 

Curriculum 2013 is designed to strengthen students’ competency in terms of knowledge, 
skills, and attitudes in a holistic view. The process of the achievement is through learning some 
subjects in an integrative way to achieve the designated competency. In line with the approach used 
in curriculum 2013, students are encouraged to find out additional learning resources available in their 
surrounding. The roles of teachers are very important to improve and adjust the acceptance of the 
knowledge through the limited devices and materials for learning. Teachers can enrich the learning 
activities through creating other activities from the existing environment. However, it should still be 
relevant with what should be achieved. In science learning for Grade Seven of Junior High Schools or 
Religious School, there is a competency related to microscopic biology which requires students to 
know, understand, and use microscope for learning microorganisms like bacteria and protozoa. To 
ease students to learn the microscopic objects, the writers introduce the use of camera microscope to 
optimize the learning of microscopic objects of biology to allow students to achieve the expected 
competency optimally. This paper is to provide information on how the camera microscope is 
optimized when combined with the other learning media like computers, and LCD Projector, to enable 
Junior High School students to achieve the expected competency in the learning of microscopic 
objects of biology. 
 
Keywords: Camera microscope, Curriculum 2013, Microscopic objects  

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

(inquiry) tentang alam secara sitematis. Karena itu pembelajaran IPA bukan hanya sebagai 
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penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-

prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA di sekolah 

menengah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di 

dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitar (BSNP 2006). 

Kurikulum 2013 menuntut kreativitas guru dalam menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran, kreativitas tersebut di antaranya meliputi kreatif dalam memilih pendekatan  

pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang disajikan. 

Kegiatan pembelajaran yang diinginkan oleh Kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered learning). Siswa dituntut untuk aktif dan senantiasa 

ambil bagian dalam aktivitas belajar, guru dapat berfungsi sebagai fasilitator dan membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa selama belajar.  

Salah satu masalah yang dihadapi dalam  proses pembelajaran, masih banyak 

tenaga pendidik yang menggunakan metode textbook oriented dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, sehingga suasana belajar terkesan kaku. Guru lebih suka 

menerapkan model tersebut, sebab tidak memerlukan alat dan bahan praktek, cukup 

menjelaskan konsep-konsep yang ada pada buku ajar. Dalam hal ini siswa tidak diajarkan 

strategi belajar yang dapat memahami bagaimana belajar, berpikir, dan memotivasi diri 

sendiri. (Indihartati  2008). 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak tenaga pendidik  cenderung pada 

pencapaian target materi kurikulum, lebih mementingkan pada penghafalan konsep bukan 

pada pemahaman,  tidak dilatih untuk menemukan pengetahuan, tidak dilatih untuk 

menemukan konsep sehingga siswa akan lebih cepat lupa dengan materi yang diajarkan. 

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh 

guru,  proses pembelajaran  yang diterapkan guru bersifat monoton karena pembelajaran 

masih difokuskan pada penyampaian materi di dalam kelas dan kurang variasi sehingga 

belajar IPA kurang bermakna dan tidak menarik. 

Upaya peningkatan prestasi belajar siswa tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satunya adalah keberadaan guru kreatif yang dapat membuat 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh peserta didik. Suasana kelas perlu 

direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memperoleh 
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kesempatan berinteraksi satu sama lain sehingga pada gilirannya dapat diperoleh prestasi 

belajar optimal. 

 

BAHAN DAN METODE  

Ada beberapa masalah yang perlu diangkat terkait dengan pembelajaran sains yang 

dilaksanakan sejalan dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 dan bagaimana mikroskop 

kamera dapat berkontribusi pada pemecahan masalah. Dalam hal ini, masalah-masalah 

yang perlu diperhatikan secara khusus. 

1. Apa yang diharapkan dalam pembelajaran IPA mengikuti Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana media mikroskop kamera dapat mendukung secara optimal pembelajaran 

materi mikroskopis? 

Masalah di atas secara khusus diformulasikan untuk dibahas dalam artikel ini guna 

memberi penjelas tentang dukungan mikroskop kamera pada peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA mikroskopis. Hal ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan dampak positif 

dalam penggunaan mikroskop kamera yang dirancang penulis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran IPA Mengikuti Kurikulum 2013. 

IPA pada hakikatnya meliputi empat unsur utama yaitu: (1) sikap: rasa ingin tahu 

tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang 

menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar; IPA 

bersifat open ended; (2) proses: prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; 

metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, 

evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) produk: berupa fakta, konsep, prinsip, 

teori, dan hukum; dan (4) aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. Empat unsur utama IPA ini seharusnya muncul dalam pembelajaran 

IPA. Pembelajaran IPA seharusnya dapat menumbuh-kembangkan kompetensi siswa pada 

ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki 

lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas 

“menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan 

diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan 

mengevaluasi”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta”. Dalam pembelajaran IPA, lintasan “mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta” ini digunakan sebagai penggerak bagi lintasan 

yang lain. Pendekatan yang digunakan disebut pendekatan ilmiah (scientific) (Puskur 

Balitbang Depdikbud 2013). 
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Peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi 

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama di dalam pikirannya, dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai dalam pembelajaran IPA,. Pandangan 

dasar tentang pembelajaran adalah bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu 

saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik harus didorong untuk mengonstruksi 

pengetahuan di dalam pikirannya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, serta menerapkan pengetahuan tersebut untuk 

merealisasi ide-idenya. 

Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan 

peserta didik untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar 

peserta didik menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Guru dapat memberi peserta didik anak tangga yang membawa mereka ke 

pemahaman lebih tinggi, dengan catatan peserta didik sendiri yang harus memanjat anak 

tangga tersebut. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari “diberi tahu” menjadi 

“aktif mencari tahu”. Peserta didik harus didorong sebagai “penemu dan pemilik” ilmu, bukan 

sekedar pengguna atau penghafal pengetahuan. 

Peserta didik membangun pengetahuan bagi dirinya dalam pembelajaran IPA,. Bagi 

peserta didik, pengetahuan yang ada di benaknya bersifat dinamis, berkembang dari 

sederhana menuju ke yang lebih kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya 

menuju ruang lingkup yang lebih luas, termasuk dari yang bersifat konkrit menuju ke 

pengetahuan abstrak. Peran guru dalam pembelajaran adalah memberi tugas menantang 

berupa permasalahan yang harus dipecahkan peserta didik. Pada saat tugas itu diberikan, 

mungkin peserta didik belum menguasai cara pemecahannya. Namun melalui diskusi 

dengan teman serta bantuan guru, tugas tersebut diharapkan dapat diselesaikan. Dengan 

menyelesaikan tugas tersebut, kemampuan-kemampuan dasar untuk menyelesaikan tugas 

akan dikuasai peserta didik. 

Guru IPA diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

kooperatif atau kolaboratif sehingga peserta didik mampu bekerja sama untuk 

menyelesaikan suatu tugas atau memecahkan masalah tanpa takut salah. Media dan 

sumber belajar digunakan guru untuk memberi bantuan kepada peserta didik dalam 

melakukan eksplorasi dalam bentuk mengamati (observing), menghubungkan antar 

fenomena (associating), menanya atau merumuskan masalah (questioning), dan melakukan 

percobaan (experimenting) atau pengamatan lanjutan. 

Seorang guru IPA yang baik diharapkan memiliki hal berikut. 

1. Menguasai bahan, terutama konsep-konsep yang akan diajarkan. Dalam hal ini guru 

perlu mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan IPA yang terjadi. 
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2. Bersikap kreatif dan aktif. Guru diharapkan selalu mengembangkan kreativitas secara 

aktif dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga situasi belajar tidak membosankan dan 

monoton. 

3. Rajin belajar dan dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Hal ini dapat 

ditandai dengan keingintahuan peserta didik yang selalu muncul ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang 

memiliki kemampuan untuk aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan 

pengetahuan. Hal ini mensyaratkan pembelajaran memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Sekali lagi perlu diingat, 

agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu 

didorong bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu bagi dirinya, dan 

berupaya keras mewujudkan ide-idenya. 

Kurikulum 2013 mengembangkan dua proses pembelajaran yaitu proses 

pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung 

adalah proses pendidikan yang di situ peserta didik mengembangkan pengetahuan, 

kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang relevan. Semua itu perlu dirancang dalam silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa 

yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung 

menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan instructional 

effect. 

Pada pedoman Umum Pembelajaran (Lampiran IV dari Permendikbud RI Nomor 81A 

Tahun 2013) dinyatakan bahwa pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan 

yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan 

khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. 

Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses 

pengembangan moral dan perilaku dilakukan pendidik di seluruh mata pelajaran dan dalam 

setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam 

proses pembelajaran berdasar Kurikulum 2013 semua kegiatan yang terjadi selama belajar 

di sekolah, baik dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler terjadi proses 

pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku terkait dengan sikap. 
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Pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung diharapkan terjadi secara 

terintegrasi. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam 

suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan 

KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2. Proses pembelajaran setidaknya memuat lima 

pengalaman belajar pokok: (1) mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan informasi; (4) 

mengasosiasi; dan (5) mengomunikasikan.  Berikut ini adalah contoh aplikasi dari kelima 

kegiatan belajar (learning event) yang diambil dari pedoman Umum Pembelajaran (Lampiran 

IV dari Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013). 

Mengamati 

Kegiatan mengamati mengharuskan guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, 

mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, 

melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari 

suatu benda atau objek. Dalam konteks ini media seperti mikroskop kamera akan sangat 

diperlukan untuk membantu memudahkan pekerjaan peserta didik dalam kegiatan 

mengobservasi ini. 

Menanya 

Selama kegiatan mengamati dan dalam kegiatan menanya, guru membuka 

kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang dilihat, 

disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada 

yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau hal lain yang lebih abstrak. 

Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari 

situasi di mana peserta  dilatih menggunakan pertanyaan dari guru (masih memerlukan 

bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan) sampai ke tingkat di mana peserta didik 

mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan 

rasa ingin tahu peserta didik. Semakin  terlatih  dalam bertanya  maka  rasa ingin tahu 

semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi 

yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan 

peserta didik, dari sumber yang  tunggal sampai sumber yang beragam .Jawaban lebih pasti 

dalam mempertanyakan objek mikroskopis akan lebih banyak diperolah melalui penggunaan 

media seperti mikroskop kamera. 

Mengumpulkan dan mengasosiasikan informasi 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang 
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lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek secara lebih teliti, atau bahkan 

melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Informasi 

tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memroses informasi untuk 

menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari 

keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang 

ditemukan. Peran media seperti mikroskop kamera akan sangat besar sekali dalam 

memperoleh informasi terkait dengan objek mikroskopis. 

Mengomunikasikan hasil 

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

dikemukakan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok 

peserta didik. Dalam konteks objek mikroskopis, pengkomunikasian informasi yang didapat 

dengan cara lebih mudah melalui media semacam mikroskop kamera tentu akan lebih 

mudah bagi peserta didik dibanding dengan mengkomunikasikan data yang diperoleh tanpa 

menggunakan media mikroskop kamera. 

  

Media Mikroskop Kamera dalam Mengoptimasi Pembelajaran Materi Mikroskopis 

Pada Buku Siswa IPA kelas VII, Bab III pada KD 3.1 redaksinya memahami prosedur 

pengklasifikasian makhluk hidup dan benda-benda tak hidup sebagai bagian kerja ilmiah, 

serta mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup dan benda-benda tak hidup berdasarkan 

ciri yang diamati dan KD 4.1 redaksinya mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi 

terhadap benda-benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Dalam KD 

tersebut terdapat materi mikroskopis yang didalamnya memuat materi mengenal dan 

menggunakan mikroskop, kelompok monera, protista dan fungi. Dalam indikator 

pencapaiannya,  materi mengenal dan menggunakan mikroskop, peserta didik diharapkan 

dapat mengenal mikroskop melalui bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya dan dapat 

menggunakan mikroskop dengan benar. Sedangkan indikator pencapaian, terkait 

kompetensi monera, protista, dan fungi, peserta didik diharapkan dapat memahami ciri-ciri 

yang dimiliki monera, protista dan fungi, serta dapat mengelompokannya berdasarkan ciri-

ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut.  

Untuk mempelajari objek mikroskopis peserta didik diharapkan mengenal macam-

macam monera, protista, dan fungi dengan mengamati secara langsung makhluk hidup 

tersebut yang ada di alam sekitar atau melihat gambar/charta dan preparat awetan   yang 

tersedia di laboratorium. Untuk mengamati secara langsung, peserta didik sering merasa 

kesulitan dengan kondisi alat yang minim. Kondisi minim itu diantaranya disebabkan oleh 

jumlah terbatas mikroskop cahaya yang ada dilaboratorium. Keterbatasan ukuran 
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pembesaran belum mampu membawa peserta didik untuk dapat mengamati objek 

mikroskopis secara lebih jelas.   

Berdasarkan kondisi di atas, penulis telah mencoba merakit suatu alat yang 

memudahkan peserta didik untuk mengamati secara langsung dengan menggunakan 

gabungan mikroskop serta kamera digital.  Desain ini diciptakan penulis untuk 

mengoptimalkan pengamatan objek mikroskopis sehingga peserta didik merasa lebih mudah 

dan lebih senang mengamati objek mikroskopis yang diamati. Dengan merasa lebih mudah 

dan lebih senang diharapkan peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

optimal. Harapan penulis, peserta didik bisa ikut aktif dalam mempelajari objek mikroskopis 

dari alat yang diperkenalkan dengan memodifikasi mikroskop cahaya yang umumnya 

tersedia di laboratorium sekolah dikombinasikan dengan kamera digital yang menjadikan 

peserta didik lebih bersemangat untuk mengamati objek mikroskopis yang mereka pelajari. 

Mikroskop kamera hasil rakitan penulis dapat diuraikan sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   (a)     (b) 
 

Gambar 1.  (a) Preparat kering/basah sebagai objek amatan dan  
 (b) Mikroskop sebelum ditambahkan webcam 

  

 

 

 

 

 

 

 

        (a)        (b)         (c) 

Gambar 2. (a) Double tape, (b)  Webcam dan (c)  Lampu senter 
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 (a)      (b) 

Gambar 6. (a) Webcam setelah di urai dan dirangkai, (b) Lensa okuler yang sudah 
dihubungkan dengan webcam 

 

 
   (a)    (b)     (c)    
 

Gambar 8. (a). Mikroskop webcam yang telah dihubungkan dengan komputer (PC atau 
laptop); (b) Tampilan objek mikroskopis melalui mikroskop kamera yang 
ditampilkan di layar komputer; (c) Komputer dihubungkan dengan LCD 
proyektor yang tampilannya ditampakkan pada layar proyektor 

 

Prinsip dan Cara Kerja 

Mikroskop kamera hasil rakitan penulis memiliki prinsip kerja, dimana Webcam 

berfungsi sebagai pengganti mata, penggunaan mikroskop tetap seperti biasa, hanya 

karena apabila mau ditampilkan di LCD proyektor biasanya ruang harus gelap, untuk 

mengatasi sumber cahaya bisa digunakan lampu senter led mini. Adapun kelebihan 

Mikroskop Kamera ini adalah sebagai berikut. 

1. Praktis, apabila disuatu sekolah jumlah mikroskop sedikit, maka dapat digunakan untuk 

demonstrasi menggunakan LCD proyektor. 

2. Dapat menampilkan gambar berupa foto dan dapat di print out. 

3. Dapat menampilkan video, lebih menambah rasa ingin tahu bagi peserta didik, karena 

mikroorganisme yang sedang bergerak dapat ditampilkan. 
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4. Dapat dihubungkan dg LCD proyektor, apabila dihubungkan dengan LCD proyektor maka 

gambar atau video dapat ditampilkan bahkan direkam dalam format gambar ataupun 

video. 

5. Harga murah dan mudah dibuat. 

 

SIMPULAN 

Mikroskop Kamera merupakan salah satu modifikasi media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengoptimalkan  pembelajaran dalam materi mikroskopis. Hal ini sesuai 

dengan pendekatan Kurikulum 2013 yaitu pendekatan ilmiah (scientific). Disarankan agar 

Mikroskop Kamera yang dikembangkan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di 

SMP oleh guru IPA, termasuk pengembangan media pada kompetensi dasar yang lainnya. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen pengukuran nilai karakter rasa ingin tahu 

dan rasa tidak mudah percaya pada kegiatan belajar mengajar biologi. Penelitian ini merupakan 
penelitian Research and Development. Validitas dan reliabilitas instrumen dengan cara uji coba 
lapangan. Populasi pada uji coba produk adalah seluruh siswa kelas XI IPA sekecamatan Pati. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling dengan jumlah sampel 183 
siswa, terbagi dalam 6 kelas yaitu kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI IPA 4 di SMA N 1 Pati dan XI 
IPA 5, XI IPA 6 di SMA Nasional Pati. Instrumen rasa ingin tahu terdiri dari 26 item valid (muatan 
faktor 0,410–0,672) dan reliabel (α = 0,898). Instrumen rasa tidak mudah percaya terdiri dari  30 item 
valid (muatan faktor 0,402–0,556) dan reliabel (α = 0,804). Skala rasa ingin tahu dan skala rasa tidak 
mudah percaya layak digunakan. 
 
Kata kunci: instrumen pengukuran, nilai karakter 

 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to develop a character value measurement instruments curiosity and a 
sense of not trusting in biology teaching and learning activities. This study is a Research and 
Development. Validity and reliability of the instrument by means of field trials. Population in product 
trials are all students of class XI Science sekecamatan Starch. Sampling using cluster random 
sampling with a sample of 183 students, divided into 6 classes of class XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, XI 
IPA 4 in SMA N 1 Starch and XI IPA 5, XI IPA 6 in the National High School starch. Instruments 
curiosity consists of 26 items is valid (load factor from 0.410 to 0.672) and reliable (α = 0.898). 
Instruments do not think it is easy to believe consists of 30 items is valid (load factor of 0.402 to 
0.556) and reliable (α = 0.804). Scale curiosity and a sense of scale is not easy to believe fit for use. 
 
Keywords: measurement instrument, the value of character 

 

PENDAHULUAN 

Instrumen pengukuran merupakan alat ukur yang sering membantu guru dalam 

mengumpulkan data tentang kemajuan belajar siswa. Kemajuan belajar siswa sendiri pada 

dasarnya berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran yang dikelola oleh guru. 

Sebaliknya kualitas pembelajaran juga berbanding lurus dengan apa yang hendak diukur 

selama pembelajaran. Merujuk pada Kurikulum 2013 yang menekankan pada aspek 

pengembangan karakter siswa dan juga merujuk pada tujuan pembelajaran biologi yang 

menekankan pengukuran atas ketiga domain perkembangan siswa (kognitif, afektif, dan 

psikomotorik), asesmen terhadap ranah afektif siswa perlu dilakukan dan membutuhkan 

instrumen pengukuran yang efektif. Selama ini instrumen pengukuran ranah afektif bersifat 

umum, sering kurang menggunakan dasar teori yang jelas, dan pengukurannya dilakukan 

secara sambil lalu, tergantung pada ingatan guru. Di lain pihak, ada beberapa teori yang 
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dapat digunakan untuk menjadi dasar pengembangan instrumen ranah afektif siswa (nilai-

nilai, sikap ilmiah).  

Beberapa nilai karakter yang dikembangkan selama proses pembelajaran biologi 

adalah ingin tahu (curiosity), tidak mudah percaya (skepticism), objektif, terbuka (open 

mindedness), kebesaran hati (a positive approach to failure) dan kerjasama (Martin et al. 

2005). Milne (2010) menegaskan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah aktivitas  manusia 

yang penuh keingintahuan dan rasa tidak mudah percaya tentang fenomena alam sebelum 

pembuktian secara empiris. Karakter dasar seorang saintis adalah rasa ingin tahu dan rasa 

tidak mudah percaya, yang hendak diwariskan kepada siswa melalui pembelajaran IPA. 

Skala psikologi untuk pengukuran rasa ingin tahu pernah dikembangkan oleh  (1) Berlyne 

(1954), (2) Beswick dan Tallmadge (1971), (3) Cacioppo et al. (1996),  dan (4) Peter dan 

Seligman (2008). Sedangkan Nelson (2009), Hurtt (1999), dalam Quadackers (2009) 

mengembangkan skala rasa tidak mudah percaya. 

Karakter merupakan serangkaian sifat dasar psikologis yang terbentuk dan melekat 

pada diri seseorang, baik positif maupun negatif, yang terbentuk melalui pembiasaan (Tim 

Perumus Karakter Kemdiknas 2012). Sedangkan Webber (2006) menegaskan bahwa 

karakter merupakan cara orang merespon sesuatu sebagai suatu kecenderungan bertindak 

yang relatif stabil. Lickona (2004) berpendapat bahwa karakter merupakan suatu kebiasaan 

seseorang yang terwujud dalam suatu tindakan yang akhirnya membentuk watak 

seseorang. Berbagai pendapat diatas menegaskan bahwa, karakter pada dasarnya 

merupakan disposisi seseorang (keyakinan, nilai-nilai yang diyakini, sikap, motivasi dan 

seterusnya) yang relatif stabil, terbentuk melalui suatu kebiasaan, yang mempengaruhi pola 

pikir dan tindakan dalam menyikapi sesuatu. Pembiasaan merupakan faktor penting 

terbentuknya  karakter. Dengan kata lain, bila nilai-nilai ilmiah (values) seperti ingin tahu dan 

skeptis dalam setiap pembelajaran biologi dikembangsuburkan melalui pembiasaan, nilai-

nilai ini berpotensi menjadi karakter siswa di kemudian hari. 

Pemerintah tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik agar mampu 

bersaing dalam era globalisasi dengan menekankan nilai-nilai karakter pada setiap mata 

pelajaran. Kurikulum 2013 sebagai inovasi kurikulum menekankan pentingnya pembentukan 

karakter dalam proses belajar mengajar. Disamping itu, pendidikan nasional berdasarkan 

UUD 1945 menegaskan bahwa karakter merupakan aspek dominan pengembangan siswa 

secara keseluruhan. Selain itu, Herbart (1901) menguatkan bahwa keutamaan pendidikan 

adalah pembentukan karakter. Dengan kata lain, pembentukan akademik dan karakter 

merupakan tujuan kembar pendidikan yang semestinya mendapat perhatian dalam 

pengukurannya. Oleh sebab itu, salah satu masalah yang perlu dipecahkan adalah 

bagaimana mengembangkan instrumen pengukuran ranah afektif siswa pada kegiatan 

belajar mengajar biologi, sebagaimana menurut Azwar (2012) skala psikologi merupakan 
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instrumen yang tepat untuk mengukur ranah afektif siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi karakteristik instrumen nilai karakter yang selama ini digunakan, 

mengembangkan instrumen pengukuran keingintahuan dan rasa tidak percaya, 

menganalisis kualitas instrumen pengukuran ingin tahu dan rasa tidak mudah percaya siswa 

selama proses pembelajaran biologi, sebagai dua nilai karakter utama dalam pembelajaran 

biologi. Instrumen pengukuran nilai karakter rasa ingin tahu dan rasa tidak mudah percaya 

ini  dibuat agar  dapat membantu  guru biologi untuk mengukur nilai karakter rasa ingin tahu 

dan rasa tidak mudah percaya dalam pembelajaran biologi. 

 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian pengembangan ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: tahap survei 

kebutuhan, tahap pengembangan, dan tahap ujicoba lapangan. Hasil survei kebutuhan 

menunjukkan bahwa instrumen pengukuran  nilai karakter (ingin tahu dan tidak mudah 

percaya) belum banyak dibuat dan guru membutuhkan alat ukur ini, jadi perlu 

dikembangkan.  Instrumen dikembangkan atas analisis kebutuhan di lapangan. Rancangan 

instrumen pengukuran nilai karakter yang telah disusun divalidasi oleh dua validator, dosen 

biologi FMIPA dan dosen psikologi FIP UNNES. Desain instrumen pengukuran yang telah 

divalidasi diujicobakan secara terbatas pada 25 siswa kelas XI IPA 1 SMA N 3 Semarang, 

dan bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap tata bahasa dalam instrumen.  

Ujicoba skala luas (field-testing) dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling dan convenience 

sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 183 siswa pada kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 

3, XI IPA 4 di SMA N 1 Pati dan XI IPA 5, XI IPA 6 di SMA Nasional Pati. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi (1) data tentang contoh 

instrumen pengukuran karakter yang selama ini digunakan oleh guru biologi, data ini 

dikumpulkan dengan angket dan kajian dokumentasi, (2) data mengenai alasan 

pengembangan instrumen  melalui angket kebutuhan pengembangan, (3) data mengenai 

kualitas instrumen pengukuran nilai karakter rasa ingin tahu dan rasa tidak mudah percaya 

oleh pakar dikumpulkan dengan lembar validasi penilaian kelayakan instrumen, dan (4) data 

mengenai tanggapan siswa terhadap tata bahasa item yang dikumpulkan melalui angket 

tanggapan siswa, serta (5) data mengenai mutu  instrumen pengukuran nilai karakter 

dikumpulkan melalui analisis validitas dan reliabilitas. Data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen Nilai Karakter oleh Guru Biologi 

Data mengenai contoh instrumen pengukuran nilai karakter  dikumpulkan di SMA 

Negeri 3 Semarang dan SMA Negeri 5 Semarang dengan menggunakan angket kebutuhan 

pengembangan dan studi dokumentasi. Hasil pengisian angket menunjukkan bahwa guru 

Biologi memiliki instrumen pengukuran nilai karakter. Melalui kajian dokumen, model 

instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan sikap/observasi, penilaian sejawat 

(peer assessment) dan penilaian diri (self assessment). Sementara nilai-nilai karakter yang 

diukur adalah keaktifan, kerja sama, toleran, religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

rasa ingin tahu, peduli lingkungan, namun belum tersedia instrumen pengukuran nilai ingin 

tahu dan tidak mudah percaya (skeptis) dalam kegiatan belajar mengajar biologi. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan instrumen pengukuran nilai-nilai karakter yang 

digunakan guru belum baku. Pertama, guru belum pernah membuat dan mengetahui 

bagaimana mengembangkan instrumen pengukuran nilai karakter yang baku dan tepat 

sesuai dengan nilai   karakter dasar yang muncul dan khas pada kegiatan belajar mengajar 

biologi. Kondisi ini membuat guru memilih cara yang mudah untuk melakukan pengukuran 

tanpa mempertimbangkan kehandalan instrumen untuk mengukur nilai karakter siswa. Hal 

ini sangat kontras mengingat Azwar (2012) bahwa dengan menggunakan instrumen yang 

valid akan didapatkan data yang valid.  

Kedua, guru belum pernah menerapkan instrumen pengukuran nilai karakter yang 

baku sesuai dengan standar penilaian. Keadaan ini membuat guru memiliki mindset bahwa 

guru sudah  memiliki instrumen yang mudah dan tepat untuk mengukur nilai karakter yaitu 

menggunakan lembar observasi dan peer assessment, sehingga membuat guru enggan 

untuk mengembangkan kreativitasnya. Instrumen dengan bentuk peer assessment 

membutuhkan keseriusan dari siswa. Kelemahan dari peer assessment siswa sebagai 

pelaku dalam proses pembelajaran juga harus mengamati dan menghafal setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh temannya, hal ini mengganggu konsentrasi siswa dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran. Sedangkan observasi membutuhkan jumlah observer yang cukup 

untuk mampu mengamati dan mengevaluasi setiap tindakan siswa Fraenkel dan Wallen 

(2008). Guru sebagai jantung dalam setiap pembelajaran tidak akan fokus jika merangkap 

fungsi sebagai seorang observer. 

Instrumen pengukuran nilai karakter yang digunakan tanpa disertai dengan 

penyusunan indikator dan teori terasa kasar penggunaannya. Proses pengukuran tanpa 

disertai dengan penyusunan indikator membuat guru kesulitan melakukan 

pengkuantifikasian data. Guru secara langsung memberikan penilaian pada siswa 

berdasarkan kategori sangat baik, baik dan kurang baik sesuai dengan persepsi atau 

pengamatannya. Penilaian seperti ini umumnya bersifat subjektif dan berbasis opini guru,  
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belum berdasar apa yang dialami siswa,  mengingat karakter sebenarnya merupakan 

kecenderungan seseorang dalam merespon rangsang, yang sebenarnya kurang tampak 

langsung oleh panca indra, namun tetap dapat diamati berdasarkan indikator-indikator 

empiris keperilakuan (Park et al. 2006). Sejalan dengan pernyataan ini, pengukuran karakter 

lekat dengan konsep skala psikologi yang dikembangkan berdasarkan indikator perilaku 

yang tampak secara operasional dan terukur. 

Instrumen Pengukuran Ingin Tahu (Curiosity) dan Tidak Mudah Percaya (Skepticism) 

Instrumen pengukuran nilai karakter yang berupa skala psikologi ini berupa 

serangkaian pernyataan yang erat hubungannya dengan perilaku, baik yang dilakukan 

maupun yang dirasakan siswa selama siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran biologi. 

Siswa sebagai responden memahami isi dari setiap pernyataan, namun tidak tahu tujuan 

dari pengisian skala. 

Skala psikologi  ingin tahu dikembangkan dari  teori Cacioppo et al. (1996), dan Peter 

dan Seligman (2008). Skala psikologi  tidak mudah percaya dikembangkan dari dasar teori 

Nelson (2009) dan  Hurtt (1999), yang diacu dalam Quadackers (2009). Dimensi-dimensi 

yang menyusun konsep rasa ingin tahu adalah: (1) merasa heran (surprise), (2) meragukan 

(doubt), (3) merasakan kebingungan (perplexity), (4) merasakan sesuatu yang saling 

bertentangan (contradiction), (5) tercengang (bafflement), (6) menginginkan pengetahuan 

(cognitive), (7) merasakan ketidaksamaan (conflict), (8) merasakan sesuatu yang baru 

(novelty), (9) merasakan kerumitan (complexity), (10) melihat ketidaksesuaian  (incongruity), 

(11) merasakan ambigu  (ambiguity), (12) merasakan ketidakjelasan (lack of clarity), dan 

(13) merasakan adanya sesuatu yang berubah (change).  Dengan kata lain, konsep rasa 

ingin tahu seseorang dibangun atas dimensi-dimensi konsep tersebut. Bila seseorang 

mengalami salah satu dari gejolak jiwa tersebut, seseorang cenderung ingin tahu terhadap 

sesuatu. 

Sedangkan dimensi yang melekat pada konsep sikap tidak mudah percaya 

(skepticism) adalah  (1) pikiran yang mempertanyakan sesuatu (questioning mind), (2) 

kehati-hatian dalam memutuskan (suspension of judgement), (3) mencari informasi yang 

lebih lengkap (search of knowledge), dan (4) sikap percaya diri  (self confidence), (5) 

kemampuan memutuskan diri tanpa  bantuan orang lain (self determination), serta (6) 

pemahaman diri (interpersonal understanding). 

Instrumen pengukuran berupa skala psikologi yang terdiri dari cover, panduan 

penggunaan, identitas, petunjuk pemakaian dan pernyataan. Bagian terpenting dari skala 

berupa item pernyataan. Cara menggunakan instrumen ini adalah dengan memberikan 

tanda () pada kolom yang tersedia, sesuai dengan tingkat frekuensi/ seberapa sering 

responden melakukan sesuatu, merespon pernyataan yang ada. Rancangan instrumen 
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pengukuran nilai-nilai karakter  tersebut  mendapatkan validasi, kritik dan saran dari 

validator. Validator menilai instrumen dari empat aspek yaitu aspek kesesuaian konsep 

teoritik, aspek tingkat operasionalitas dimensi keperilakuan, aspek kaidah tata bahasa item 

dan aspek penampilan skala. Instrumen pengukuran curiosity valid, validator-1 memberikan 

penilaian 83%, validator-2 memberikan penilaian 93%. Instrumen skepticism juga valid, 

validator-1 memberikan penilaian 91%, validator-2 memberikan penilaian 93%. 

Pernyataan instrumen pengukuran nilai karakter rasa ingin tahu (curiosity) dan rasa 

tidak mudah percaya (skepticism), dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Item pernyataan dalam instrumen pengukuran rasa ingin tahu dan 
rasa tidak mudah percaya 
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Meskipun sudah dinyatakan sangat valid/sangat layak, instrumen pengukuran nilai 

karakter rasa ingin tahu dan rasa tidak mudah percaya percaya melalui dua tahap perbaikan 

yaitu tahap 1 dan 2. Perbaikan pada tahap 1 berfokus pada penggunaan font huruf dan 

keseimbangan jumlah item psikologi harus dikemas indah dengan pemilihan font huruf 

dicetak jelas untuk memudahkan responden dalam membaca dan memberikan jawaban. 

Susunan jumlah item favorable dan item unfavorable  berubah untuk mendapatkan 

keseriusan dari responden dalam menjawab item. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Suryabrata (2010) bahwa tujuan dari menyeimbangkan jumlah item favorable dan 

unfavorable dalam instrumen pengukuran adalah agar responden lebih serius dan teliti 

dalam membaca setiap item. 

 Pada perbaikan tahap 2 masih ada 3 kekurangan yaitu pada margin, kaidah dan tata 

bahasa item. Margin yang digunakan bagian atas 0,75, bawah 1,25, kanan dan kiri 2,54. 

Margin tersebut seharusnya disusun rapi dan proporsional sesuai dengan jumlah item, agar 

menarik perhatian responden, dan tidak menimbulkan kejenuhan dari responden untuk 

membaca serta memberikan jawaban pada setiap item yaitu dengan margin kanan, kiri, 

atas, bawah adalah 3 cm. Hal ini dilakukan karena jumlah item yang banyak bisa 

menimbulkan kejenuhan dari responden. Kejenuhan dalam hal ini bisa dimaknai sebagai 

situasi dan kondisi yang dimiliki oleh responden. Sesuai dengan pendapat Azwar (2012) 

bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas instrumen yaitu kondisi psikis dan kondisi kurang 

menyenangkan yang dialami responden. 

 Kaidah dan tata bahasa item penting untuk diperhatikan karena juga berpengaruh 

pada kualitas item, karena dengan item pernyataan yang mudah dibaca dan mudah 

dipahami, responden akan semakin mudah untuk memberikan jawaban. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Suryabrata (2010) menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh 

responden itu penting dalam pembuatan skala. Tanggapan siswa terhadap tata bahasa item 

pada uji coba skala terbatas instrumen pengukuran nilai karakter rasa ingin tahu dan rasa 

tidak mudah percaya sebagian besar item mudah dipahami oleh responden. Meskipun 

demikian, ada beberapa item pada skala rasa ingin tahu dan skala rasa tidak mudah 

percaya yang direvisi berdasarkan saran dari responden. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah responden dalam memahami maksud dari setiap pernyataan dalam item 

agar lebih mudah untuk memberikan jawaban. 

 

Kualitas Instrumen Pengukuran Curiosity dan Skepticism 

Validitas instrumen pengukuran sikap ingin tahu dan tidak mudah percaya  dalam 

penelitian ini adalah muatan faktor. Berdasarkan analisis faktor dapat diketahui bahwa 

instrumen pengukuran tersebut yang memiliki muatan faktor ≥0,4 berjumlah 57 dari 78 item 

dan terbentuk empat faktor. Item yang dipilih berjumlah 26 item dari 57 item valid yang terdiri 
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atas 20 item (76%) faktor 1 dihipotesiskan sebagai kerumitan (complexity), 3 item (11%)  

faktor 2 dihipotesiskan sebagai ketidaksesuaian (incongruity), 2 item (0,07%) faktor 3 

dihipotesiskan sebagai kognisi (cognitive), 1 item (0,03%) faktor 4 dihipotesiskan sebagai 

keterkejutan (surprise). Item  yang dipilih memiliki muatan faktor antara 0,410 hingga 0,672 

sebagaimana tampak pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Validitas instrumen curiosity*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*) Data Penelitian diolah 

Hal ini sesuai dengan pendapat Suryabrata (2010) bahwa hanya ada beberapa 

faktor dasar yang terlibat pada banyaknya faktor-faktor yang tampak pada perilaku manusia 

yang beragam. Akan tetapi, hasil ini berbeda dengan penelitian Harty dan Beall (1984) 

mereka juga menggunakan 13 dimensi yang dipaparkan oleh Beswick dan Tallmadge 

(1971), akan tetapi dimensi dasar yang terungkap setelah menggunakan analisis faktor 

adalah dimensi novelty, lack of clarity, complexity dan surprise. Meskipun demikian, 

penelitian ini hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Loewenstein (1994) bahwa rasa 

ingin tahu merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kognisi dan motivasi (kerumitan, 

ketidaksesuaian, kognitif dan keterkejutan). 

Validitas instrumen pengukuran sikap tidak mudah percaya (skepticism) dalam 

penelitian ini adalah muatan faktor. Berdasarkan analisis faktor dapat diketahui bahwa 

instrumen pengukuran tersebut yang pikiran yang mempertanyatan sesuatu (questioning 

mind), 2 item (6%) faktor 3 dihipotesiskan sebagai percaya diri (self confidence), 2 item (6%) 

faktor 4 dihipotesiskan sebagai pemahaman diri (interpersonal understanding), 1 item (3%) 

faktor 5 dihipotesiskan sebagai kemampuan memutuskan tanpa bantuan orang lain (self 

determination). Item  yang dipilih memiliki muatan faktor antara 0,402 hingga 0,556 

sebagaimana tampak pada Tabel 2. 

No Faktor 
No. 
Item 

Muatan 
Faktor 

Dimensi No Faktor 
No. 
Item 

Muatan 
Faktor 

Dimensi 

1. Faktor 1 3 0,521 Mengalami 
kerumitan 
(complexity) 

  58 0,650  
   11 0,574   60 0,568 

  16 0,506   67 0,561 
  21 0,513   70 0,557 
  25 0,613   73 0,517  

 
Ketidaksesuai
an 

  31 0,437   78 0,558 
  33 0,549 2. Faktor 2 5 0,482 

  42 0,577   15 0,410 (incongruity) 
  43 0,615   71 0,477  
  47 0,569 3. Fak tor 3 32 0,453 Menginginkan 

pengetahuan 
  49 0,513   39 0,429 (cognitive) 
  51 0,672 4. Faktor 4 41 0,503 Heran 
  53 0,546     (surprise) 
  54 0,529  Total 26   
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Hal ini sesuai dengan pendapat Suryabrata (2010) bahwa hanya ada beberapa 

faktor dasar yang terlibat pada banyaknya faktor-faktor yang tampak pada perilaku manusia 

yang beragam. Akan tetapi, hasil ini berbeda dengan penelitian Hurtt (1999) dalam 

Quadakers (2009) yang menggunakan 6 dimensi pada skala rasa tidak mudah percaya 

dalam penelitiannya. Pada skala rasa ingin tahu koefisien  reliabilitas mencapai 0,898 dan 

rasa tidak mudah percaya mencapai 0,804. Rudyatmi dan Rusilowati (2009) menyatakan 

bahwa instrumen pengukuran dengan koefisien reliabilitas tersebut dinyatakan  memiliki 

reliabilitas yang baik, karena perangkat pengukuran yang digunakan oleh para guru di kelas 

minimal mempunyai koefisien reliabilitas 0,7. 

Tabel 2. Validitas instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Data Penelitian diolah 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Crano dan Brewer (1973) bahwa koefisien 

reliabilitas ≥0,800 merupakan koefisien reliabilitas minimal untuk skala tipe likert. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harty dan Beall (1984) 

bahwa instrumen pengukuran yang dikembangkan memiliki reliabilitas 0,87. Meskipun 

demikian, menurut Azwar (2012) reliabilitas pada skala rasa tidak mudah percaya masih 

meragukan karena koefisien reliabilitas minimal untuk skala yang disusun secara profesional 

adalah ≥0,900. Akan tetapi, semua koefisien reliabilitas yang didapatkan tidak terlepas dari 

fungsi dan tujuan pengukurannya, koefisien reliabilitas yang tidak cukup tinggi juga bisa 

berarti apabila digunakan bersama-sama dengan perangkat tes lain (Azwar 2012). 

 

 

 

No. Faktor No. 
Item 

Muatan 
faktor 

Dimensi No. Faktor No. Item Muatan 
faktor 

Dimensi 

1. Faktor 1 4 0,521 Kehati-hatian 
dalam 
memutuskan 
(suspension 
of judgement) 

  54 0,414  
7 0,521 56 0,540 
12 0,410 2. Faktor 2 11 0,556 Pikiran yang 

mempertanyak
an sesuatu 
(questioning 
mind) 

14 0,449 17 0,417 

15 0,471 21 0,506 

16 0,422 36 0,424 
19 0,461 39 0,430 
22 0,461 47 0,462 

26 0,548 3. Faktor 3 32 0,512 Percaya diri 
(self 
confidence) 

27 0,417 51 0,432 

28 0,540 4. Faktor 4 13 0,500 Pemahaman 
diri 
(interpersonal  
understanding) 

33 0,451 30 0,424 
41 0,557 

43 0,435 5. Faktor 5 40 0,426 Kemampuan  
memutuskan 
sendiri 
(self  
determination) 

45 0,402 
48 0,502 

49 0,424  Total  30   
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SIMPULAN 

Instrumen pengukuran nilai karakter yang digunakan di SMA Negeri 3 dan 5 

Semarang belum menggunakan instrumen pengukuran nilai karakter yang baku. Pembuatan 

instrumen pengukuran nilai karakter rasa ingin tahu dan rasa tidak mudah percaya meliputi 

tiga tahapan yaitu research, development, dan field testing. Melalui riset uji coba lapangan 

untuk menganalisis validitas dan reliabilitas diketahui bahwa instrumen pengukuran nilai 

karakter rasa ingin tahu dan rasa tidak mudah percaya layak untuk digunakan. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian ini ialah meningkatkan 
kualitas proses dan produk pembelajaran Praktikum Fisiologi Hewan menggunakan Video Petunjuk 
Praktikum Inovatif (Video PPI). Video PPI dikembangkan melalui tahapan review literatur, 
konstruksi video PPI, dan menetapkan validitas isi dengan cara validasi pakar sampai diperoleh 
video PPI yang layak digunakan. Penilaian kelayakan video PPI  diberikan oleh dua orang pakar. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus, dan diterapkan kepada peserta 
Praktikum Fisiologi Hewan di Jurusan Biologi (semester 4, 26 orang). Video PPI dinyatakan 
berfungsi efektif, apabila 85% mahasiswa pengguna video PPI dapat mencapai tingkat pemahaman 
prosedur kerja praktikum, tingkat kinerja dalam praktikum, dan kemampuan membuat laporan 
masing-masing sebesar 70,00. Data utama sebagai indikator bagi efektifitas video PPI mencakup 
data tentang tingkat pemahaman mahasiswa, kinerja mahasiswa, dan kemampuan mahasiswa 
dalam pembuatan laporan praktikum. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan video PPI bermanfaat untuk  meningkatkan kualitas proses dan 
produk pembelajaran Praktikum Fisiologi Hewan.  
 
Kata Kunci:  kualitas produk, kualitas proses, praktikum Fisiologi Hewan, Video PPI 

  
 
 

ABSTRACT 
 

This study is a classroom action research. This research aim is to improve the quality of the 
teaching process and products of the Animal Physiology Practicum using the innovative labwork 
instruction (ILWI video).  The ILWI video was developed through the steps are the literature review,  
the ILWI video construction, and determining the content validity through expert validation, until a 
proper ILWI video was obtained. The properness evaluation was given by two experts. This 
classroom action research carrying out in 3 cycle, and  implementing to the participants ot the 
Animal Physiology Practicum in the Department of Biology (4

th
 semesters, 26 people). The ILWI 

video function declared effective, if 85% of students of the ILWI video users obtain the level of 
understanding of practical work procedures, performance level in the labwork, and the competency 
level in the practicum report making at 70.00.  The main data as an indicator for the ILWI video 
effectiveness includes the data about the level of student understanding, student performance level, 
and the student competency in the practicum reports making. Those data were analyzed 
descriptively. The results of this research shows that the use of the ILWI video was usefull to 
improve the quality of the teaching processes and products of The Animal Physiology Practicum. 
 
Keywords: animal physiology practicum teaching, ILWI video, process quality, products quality 

 

 
PENDAHULUAN 

Praktikum Fisiologi Hewan bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

mengenai mekanisme hewan dalam menyelenggarakan proses hidup (Dokumen Jurusan 

Biologi 2010). Kegiatan praktikum tersebut dimaksudkan untuk melatih mahasiswa agar 
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terampil menangani hewan percobaan dan melakukan percobaan berbasis gejala 

fisiologis. Deskripsi mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan yaitu sebagai berikut.  

…“melatih keterampilan mahasiswa dalam menangani hewan percobaan dan 
melakukan percobaan-percobaan yang berdasar pada gejala-gejala fisiologis 
hewan seperti proses digesti di dalam usus, adanya gerak refleks dan distribusi 
reseptor di kulit, menghitung jumlah sel darah merah dan putih, mengetahui 
macam-macam sel darah putih/hemogram, toleransi osmotik sel darah merah, 
menghitung kadar hemoglobin, respirasi pada ikan, termoregulasi hewan 
poikiloterm, reproduksi hewan jantan dan betina”…  

 Standar kompetensi mata kuliah ini ialah memahami mekanisme hewan dalam 

menyelenggarakan proses hidup melalui kegiatan praktikum yang berdasar pada gejala 

fisiologis dalam tubuh hewan, dengan salah satu kompetensi dasarnya ialah terampil 

dalam menangani hewan percobaan dan memberi perlakuan yang tepat (Dokumen 

Jurusan Biologi 2010). Praktikum merupakan kegiatan terstruktur yang memberi 

kesempatan siswa untuk memperoleh pengalaman nyata (Rustaman et al. 2003).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan praktikum yang banyak 

dikembangkan di banyak sekolah pada saat ini masih bersifat verifikasi (Wiyanto 2008). 

Mengapa terjadi kondisi demikian itu? Peneliti berasumsi bahwa hal itu timbul sebagai 

akibat dari ketidak-siapan guru dalam merancang dan menyelenggarakan kegiatan 

praktikum. Asumsi ini didasarkan kepada pendapat Djohar (2005), bahwa guru merupakan 

organisator kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, apabila kegiatan pembelajaran 

yang selenggarakan ternyata tidak/kurang sesuai dengan harapan, maka dapat dikatakan 

bahwa penyebabnya adalah guru/dosen, ”Sang Organisator”. Sebagai aktor utama 

pendidikan, guru dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan 

(Munjani 2007), tidak terkecuali perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan proses 

pembelajaran.  

Guru harus memiliki kompetensi yang memadai. Sebagian guru Biologi yang ada di 

sekolah-sekolah di kota Semarang pada saat ini adalah  alumni Jurusan Biologi FMIPA 

UNNES. Oleh karena itu, sebagai produsen guru Biologi, sudah seharusnya Jurusan 

Biologi perlu melakukan refleksi diri dan melakukan tindakan perbaikan. Salah satu 

tindakan perbaikan yang perlu dilakukan ialah meningkatkan kualitas pembelajaran 

Praktikum Fisiologi Hewan.   

Praktikum Fisiologi Hewan merupakan salah satu mata kuliah wajib  yang harus 

diikuti oleh setiap mahasiswa di Jurusan Biologi FMIPA Unnes, baik mahasiswa Prodi 

Biologi maupun Pendidikan Biologi. Praktikum Fisiologi Hewan bagi mahasiswa Prodi 

Pendidikan Biologi dilaksanakan pada semester 5, sedangkan untuk mahasiswa Prodi 

Biologi silaksanakan pada semester 4.  



 

30 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Peningkatan Kualitas Pembelajaran Praktikum Fisiologi Hewan 

Sebelum dilaksanakan praktikum, mahasiswa seharusnya terlebih dahulu 

mempelajari prosedur kerja yang akan dilakukan dalam praktikum, melalui buku petunjuk 

praktikum Fisiologi Hewan yang telah mereka dimiliki. Sayangnya, selama proses 

pembelajaran Praktikum Fisiologi Hewan seringkali  ditemukan adanya mahasiswa yang 

melakukan kesalahan dalam melakukan kerja. Keadaan tersebut diduga disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain mahasiswa tidak/belum memahami prosedur kerja laboratorium 

dengan baik. Akibatnya, tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai secara maksimal.  

Adisendjaja & Oom (2007) mengemukakan dalam praktikum diperlukan adanya 

petunjuk/panduan/diktat praktikum. Petunjuk praktikum merupakan panduan belajar yang 

digunakan selama praktikum berlangsung, dan tujuan penggunaannya antara lain (1) 

untuk memberi informasi tentang praktikum yang akan dilaksanakan, (2) sebagai pedoman 

dalam kegiatan praktikum, dan (3) mengurangi resiko terjadinya kesalahan/kecelakaan 

selama praktikum.  

Memperhatikan uraian di atas maka jelas bahwa selama Praktikum Fisiologi 

Hewan mahasiswa membutuhkan informasi tentang prosedur kerja yang disajikan secara 

jelas.  Informasi yang lebih jelas, diduga tidak dapat diperoleh dengan baik oleh 

mahasiswa manakala mereka hanya belajar melalui buku petunjuk praktikum. Kondisi 

tersebut memberikan sinyal kepada peneliti bahwa mahasiswa membutuhkan petunjuk 

praktikum yang inovatif dan lebih komunikatif yang dapat memberikan informasi secara 

lebih konkrit, misalnya dalam bentuk video.  

Menurut Deny (2011) video adalah seperangkat komponen atau media yang 

mampu menampilkan gambar sekaligus suara dalam waktu bersamaan.  Pada dasarnya 

hakekat video adalah mengubah suatu ide atau gagasan menjadi sebuah tayangan 

gambar dan suara. Video berisi informasi dalam bentuk gambar yang dapat dilihat dan 

suara yang dapat didengar, dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan fasilitas Windows 

menggunakan program Windows Movie Maker (Anonim 2009; Anonim 2010). 

Menggunakan program ini gambar video maupun gambar statis dapat diubah menjadi 

sebuah video yang menarik dan interaktif.  

Mengacu kepada pernyataan tersebut, maka dapat diduga bahwa video petunjuk 

Praktikum Fisiologi Hewan bersifat lebih komunikatif dibandingkan dengan buku petunjuk 

praktikum, dan dapat menjadi petunjuk/panduan kegiatan praktikum yang lebih konkrit 

bagi mahasiswa. Petunjuk/panduan praktikum yang demikian diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap prosedur kerja yang pada akhirnya juga 

akan memperbaiki kinerja mahasiswa selama praktikum. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Isnaeni et al. (2006) yang membuktikan bahwa pemberian panduan atau 

bimbingan belajar yang diberikan kepada mahasiswa terbukti mampu meningkatkan 



 

Seminar Nasional Biologi 2014,  Peningkatan Kualitas Pembelajaran Praktikum Fisiologi Hewan | 31 

jumlah mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman baik dan sangat baik, dari 57,7% 

menjadi 73,1%. 

Video petunjuk praktikum yang dimaksud dalam penelitian ini disebut sebagai 

video petunjuk praktikum inovatif (video PPI). Penggunaan video PPI diharapkan mampu 

memperbaiki penguasaan mahasiswa terhadap prosedur kerja yang harus dilakukan 

selama Praktikum Fisiologi Hewan, sehingga akhirnya akan memperbaiki proses maupun 

produk pembelajarannya. Masalahnya, video PPI yang dimaksud pada saat ini belum 

tersedia, sehingga untuk keperluan penelitian ini video yang dimaksud perlu disiapkan 

terlebih dahulu.  

Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, dikemukakan selama proses 

pembelajaran IPA berbagai kompetensi pada siswa/mahasiswa harus dikembangkan. 

Kompetensi atau domain pada siswa terdiri dari empat macam, yaitu kognitif, afektif, 

sensorimotor, dan kompetensi sosial (Dettmer 2006). Empat macam domain inilah yang 

semestinya dikembangkan dalam setiap proses pembelajaran. Dari pernyataan tersebut 

dapat ditegaskan bahwa salah satu hal yang penting dilakukan dalam pembelajaran 

adalah pengembangan kompetensi sensorimotor siswa/mahasiswa. Dalam hal ini, 

Praktikum Fisiologi Hewan merupakan salah satu mata kuliah di Jurusan Biologi. Biologi 

merupakan bagian dari IPA sehingga dalam praktikum Fisiologi Hewan juga diperlukan 

dikembangkan kompetensi sensorimotor pada mahasiswa. 

Hal yang penting untuk dilakukan dalam proses pembelajaran IPA (tak terkecuali 

dalam praktikum Fisiologi Hewan) ialah pemgembangan kompetensi sains atau 

keterampilan proses sains. Menurut Petersen (2000) pengembangan keterampilan proses 

sains, yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran yang menerapkan 

pendekatan “proyek”.  Dalam pendekatan ini, siswa dimotivasi untuk melakukan eksplorasi 

eksperimental dan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk paper ilmiah.  

Pengembangan kemampuan eksplorasi eksperimental dan mengkomunikasikan 

hasilnya (secara tertulis, dalam bentuk laporan praktikum) juga dilakukan dalam kegiatan 

praktikum Fisiologi Hewan. Saat menjalankan kegiatan praktikum, kompetensi sains atau 

keterampilan proses sains pada mahasiswa dikembangkan, melalui berbagai kegiatan 

(pemberian pengalaman langsung) yang telah dirancang sebelumnya. Pengalaman  dan 

proses pembelajaran merupakan faktor penting pembentuk sikap manusia (Zakaria 2006). 

Dengan demikian dapat diharapkan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa 

selama mengikuti praktikum Fisiologi Hewan dapat mengembangkan keterampilan sains 

mereka.  

Keterampilan Proses sains merupakan hal yang umum ditemukan dalam proses 

inkuiri (Martin et al. 2005). Inkuiri menuntut keterlibatan berbagai aktivitas siswa seperti 

observasi, bertanya, mengkaji buku dan sumber informasi lainnya, menggunakan 
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peralatan untuk memperoleh data, menganalisis, dan menginterpretasikan data (Cianciolo 

et al. 2006). Aktivitas berbasis inkuiri bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran kritis 

pada siswa, keterampilan memecahkan masalah, dan memperluas pemahaman konsep-

konsep IPA. Inkuiri juga merupakan cara belajar mengajar yang menuntut siswa untuk 

menerapkan proses sains.  

Memperhatikan uraian di atas, maka jelas bahwa masa pelaksanaan proses 

pembelajaran, tak terkecuali dalam masa pembelajaran Praktikum Fisiologi Hewan, 

merupakan masa terpenting dalam pengembangan kompetensi sains mahasiswa. Dalam 

hal ini, video PPI bagi mahasiswa perlu disediakan agar mahasiswa dapat memahami 

prosedur kerja praktikum secara lebih baik dan akhirnya proses pembelajaran pun menjadi 

lebih baik. Berdasar kepada uraian di atas, dapat diduga bahwa penggunaan video PPI 

dapat meningkatkan kualitas proses dan produk pembelajaran Praktikum Fisiologi Hewan 

melalui pemberian pengalaman yang lebih konkrit.  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi proses pembelajaran Praktikum Fisiologi Hewan dengan menggunakan 

petunjuk praktikum yang komunikatif dan inovatif berupa video yang disebut video PPI. 

Video PPI dalam penelitian ini ditetapkan sebagai petunjuk praktikum standar yang 

menampilkan berbagai kegiatan prosedural yang perlu dipelajari oleh mahasiswa sebelum 

mereka melaksanakan praktikum.  Dalam penelitian ini, video PPI untuk mendukung 

praktikum dibuat sendiri oleh peneliti dengan dibantu oleh pakar pembuatan video. Tugas 

peneliti (bersama tim) adalah menentukan ide cerita yang sesuai kebutuhan dan 

menyusun/merancang skenarionya. Dalam hal ini, peneliti selalu berkoordinasi dengan 

penanggungjawab program pembuatan video sejak awal hingga akhir proses pembuatan 

video.  

Video PPI dikembangkan dengan mengikuti langkah pengembangan standar yang 

dilakukan Madaus et al. (1986) melalui tahapan review literatur, konstruksi video PPI, dan 

menetapkan validitas isi dengan cara validasi pakar. Review literatur adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik atau performan yang dimiliki oleh 

standar (yaitu tentang berbagai prosedur/kegiatan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa 

selama melaksanakan praktikum Fisiologi Hewan), mulai dari karakteristik yang umum 

sampai ke karakteristik yang semakin spesifik/khusus. Mengkonstruksi video PPI 

dipandang sebagai cara yang bermanfaat untuk menguraikan berbagai 

kegiatan/keterampilan yang dikuasai mahasiswa. Validitas isi ditetapkan dengan cara 
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mengkonsultasikannya kepada pakar pada bidang yang sesuai, yaitu bidang media 

(expert-judgment, validasi pakar).  

 Penyusunan Video PPI Fisiologi Hewan 

Tahap ini diawali dengan menentukan jenis-jenis kompetensi pada mahasiswa 

yang harus diukur dengan mengeksplorasi/mengidentifikasi kompetensi minimal yang 

harus dimiliki mahasiswa dengan cara mengkaji SAP dan silabus Praktikum Fisiologi 

Hewan (Dokumen Jurusan Biologi 2010).  Video PPI ini berisi penjelasan mengenai 

berbagai prosedur kerja laboratorium yang disajikan dalam bentuk teks naratif (uraian), 

gambar berwarna, serangkaian gambar tidak bergerak, dan gambar bergerak.  

Penyusunan petunjuk praktikum inovatif  tidak dilakukan untuk seluruh materi 

praktikum seperti yang terdapat dalam buku petunjuk praktikum Fisiologi Hewan, 

melainkan lebih difokuskan kepada beberapa materi tertentu yang selama ini dipandang 

sebagai materi yang prosedur kerjanya sulit dipahami mahasiswa. Materi praktikum yang 

dimaksud adalah (a) handling (penanganan) tikus dan mencit, (b) sistem respirasi, (c) 

sistem reproduksi jantan,  dan (d) sistem reproduksi betina. Materi-materi dipilih untuk 

dibuat dalam bentuk video karena dari pengalaman beberapa tahun sebelumnya diperoleh 

informasi bahwa materi-materi tersebut mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi (cukup 

sulit dipahami oleh mahasiswa), jika mereka hanya belajar dengan cara membaca buku. 

Untuk memahami dengan lebih baik cara kerja dalam keempat materi tersebut, mereka 

sangat memerlukan contoh konkrit yang dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk 

video PPI.  

Pembuatan video PPI dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Windows 

menggunakan program Windows Movie Maker (Anonim 2009; Anonim 2010). Gambar 

video maupun gambar statis dapat diubah menjadi sebuah video yang menarik. Sesuai 

prosedur yang telah ditetapkan (Anonim 2009; Anonim 2010), pembuatan video PPI  

dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut.  

a. Mengidentifikasi indikator kinerja dari silabus praktikum Fisiologi Hewan (dokumen 

Jurusan Biologi FMIPA UNNES).  

b. Menyusun skenario yang sesuai kebutuhan untuk pembuatan video. 

Skenario merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan video. Dalam 

menyusun skenario dibutuhkan kreativitas dan kecermatan yang sangat tinggi, serta 

menuntut keuletan dan semangat kerja yang tinggi pula. Dalam penelitian ini, skenario 

mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan. Perubahan dapat berupa 

penambahan ataupun pengurangan gambar, foto, video, atau teks, atau lainnya hingga 

akhirnya dapat disepakati bersama oleh peneliti dan penanggungjawab program 

pembuatan video PPI.   
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c. Menyiapkan beberapa video dan file foto dengan format jpg atau bmp.  

Dalam pembuatan video PPI pada penelitian ini video utama yang dibutuhkan  ialah 

video tentang kegiatan praktikum mengenai penanganan (handling) hewan percobaan, 

sistem respirasi, dan sistem reproduksi hewan jantan dan betina. Video ini dibuat 

dengan mengacu kepada skenario yang dibuat peneliti. Pengambilan gambar diawali 

dengan berbagai persiapan, antara lain mempersiapkan alat dan bahan yang 

diperlukan, pemain peran sesuai ide cerita dalam skenario, penentuan waktu dan 

tempat pengambilan gambar, serta koordinasi dengan seluruh komponen yang terlibat 

(penulis cerita, penanggung jawab, kameramen, fasilitator, pemain, narator, dan 

sebagainya). Dalam hal ini, masing-masing pihak yang terlibat harus melakukan 

tugasnya dengan baik, sesuai skenario yang telah dibuat.  Kegiatan praktikum 

dilakukan oleh model atau pemain peran (mahasiswa) yang sudah berpengalaman 

dalam praktikum Fisiologi Hewan.  

d. Menyiapkan lagu dalam format mp3 untuk dijadikan backsound video clip. 

e. Membuka aplikasi Windows Movie Maker, selanjutnya memilih menu “import pictures”, 

kemudian memasukkan video, gambar, atau foto.  

f. Menekan tombol Ctrl+A untuk memilih otomatis semua gambar.  Selanjutnya, klik 

kanan, kemudian pilih menu “Add to Storyboard”.  

g. Menambahkan video effects.  

h. Melakukan video transsition.  

i.  Melakukan import audio atau music, yang panduannya dapat diunduh dari situs 

internet.  

j. Menambahkan title dan credit. 

k. Meng-klik pilihan/menu “save to my computer” untuk menyimpan file video clip. 

l. Selanjutnya, mengikuti petunjuk yang tercantum dalam “option default”, kemudian klik 

next, next, dan seterusnya, hingga video selesai diproses.  

Kegiatan penyusunan video PPI diakhiri dengan kegiatan validasi produk oleh 

pakar (expert-judgment). Proses validasi dilakukan untuk menentukan kelayakan video 

PPI untuk digunakan sebagai panduan praktikum. Validasi oleh pakar memberikan 

informasi menegenai video PPI dari segi kelengkapan/ kekomprehensifan video PPI, 

kepraktisan penggunaan video PPI, dan kekomunikatifan bahasa yang digunakan 

didalamnya.  

Validasi video PPI dilakukan oleh dua orang pakar. Proses validasi oleh kedua 

pakar menunjukkan bahwa produk/video petunjuk praktikum inovatif keadaannya layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran. Kelayakan video PPI ditunjukkan oleh beberapa 

aspek sebagai berikut.  

a. Video PPI  berpenampilan menarik 
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b. Informasi dalam video PPI  disajikan secara tidak membosankan 

c. Bahasa yang digunakan dalam PPI merupakan bahasa yang sederhana 

d. Video PPI Hewan berisi informasi/pesan yang mudah dipahami  

e. Video PPI menyajikan informasi dengan tulisan/ teks 

f. Video PPI menyajikan informasi dengan suara 

g. Video PPI menyajikan informasi dengan gambar diam 

h. Video PPI menyajikan informasi dengan gambar bergerak 

i. Video PPI mudah dioperasikan  

j. Video PPI berbasis teknologi komputer 

Hasil penilaian dari kedua pakar menunjukkan bahwa pada prinsipnya video PPI 

tersebut sudah layak diujicobakan. Salah satu dari kedua pakar tersebut mengingatkan 

peneliti, bahwa untuk meningkatkan kualitas video PPI, perlu dilakukan penyempurnaan 

video, antara lain pada beberapa hal berikut.  

a. Bagian opening perlu dilengkapi dengan jenis kegiatan yang lebih sesuai. 

b. Closing hendaknya tidak terlalu mendadak.  

c. Gambar pada kover/sampul tempat CD perlu diperbaiki.  

d. Kover/sampul tempat CD perlu dilengkapi dengan judul penelitian, identitas dosen 

pengampu/peneliti, dan identitas lain yang penting.  

Tahap Pelaksanaan Penelitian Inti  

Penelitian inti berupa penelitian tindakan kelas, dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi apakah petunjuk praktikum yang berupa video PPI dapat berfungsi dengan baik 

atau tidak. Penggunaan video PPI diimplementasikan kepada 26 orang peserta Praktikum 

Fisiologi Hewan pada perkuliahan  semester genap (semester 4) tahun ajaran 2010/2011.  

Tahap ini didesain menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) dalam tiga 

siklus, masing-masing terdiri dari empat kegiatan, yaitu planning, acting, observing, dan 

reflecting (Madya  2006). Materi praktikum untuk siklus 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 

sistem respirasi, sistem reproduksi jantan, dan sistem reproduksi betina. 

Video PPI dinyatakan berfungsi efektif, apabila 85% mahasiswa pengguna video 

PPI dapat mencapai tingkat pemahaman terhadap prosedur kerja praktikum, kinerja dalam 

praktikum, dan kemampuan membuat laporan seperti yang ditetapkan dalam indikator 

keberhasilan penelitian. Data utama sebagai indikator bagi efektifitas video PPI mencakup 

data tentang tingkat pemahaman mahasiswa, kinerja mahasiswa, dan kemampuan 

mahasiswa dalam pembuatan laporan praktikum. Data tingkat pemahaman mahasiswa 

diperoleh melalui evaluasi diri oleh mahasiswa, data kinerja mahasiswa diperoleh melalui 

observasi langsung saat melakukan kerja, dan kemampuan mahasiswa dalam pembuatan 
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laporan praktikum diperoleh dengan cara observasi/pemeriksaan langsung terhadap 

laporan praktikum yang dibuat oleh mahasiswa (Tabel 1).  

Tabel 1.  Jenis data, cara pengumpulan data, nama instrumen, dan sumber data. 

 

No. 
Jenis data (dan cara 
pengumpulan data) 

Nama instrumen Sumber data 

1 Kepahaman mahasiswa  
(evaluasi diri oleh 
mahasiswa) 

Lembar evaluasi diri pemahaman 
mahasiswa tentang prosedur kerja 
praktikum setelah belajar melalui 
video PPI & buku petunjuk 
praktikum 

mahasiswa 

2 Kinerja mahasiswa 
(observasi) 

Lembar observasi kinerja 
mahasiswa 

mahasiswa 

3 Tanggapan mahasiswa  
mengenai video PPI 
Fisiologi Hewan 
(kuesioner) 

Kuesioner untuk mengungkap 
tanggapan mahasiswa  mengenai 
video PPI Fisiologi Hewan  

Video PPI 
Fisiologi 
Hewan 

4 Tanggapan mahasiswa 
mengenai pelaksanaan 
praktikum Fisiologi Hewan 
(kuesioner) 

Kuesioner untuk mengungkap 
tanggapan mahasiswa mengenai 
pelaksanaan praktikum Fisiologi 
Hewan. 

Kegiatan 
praktikum 
Fisiologi 
Hewan 

5 Nilai laporan praktikum  
(observasi laporan) 

Lembar penilaian laporan 
praktikum  

Laporan 
tertulis 

 

Pengukuran pemahaman mahasiswa dengan cara evaluasi diri dipilih peneliti, 

dengan mempertimbangkan bahwa mereka merupakan individu dewasa yang telah 

memiliki kemampuan mengukur kekuatan dirinya sendiri dalam berbagai hal, tidak 

terkecuali dalam memperkirakan tingkat pemahaman mereka terhadap prosedur kerja 

praktikum. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila mahasiswa pengguna video PPI dapat 

mencapai keadaan (indikator keberhasilan) seperti berikut.  

1. Jumlah mahasiswa yang mencapai pemahaman sebesar 70% tentang prosedur kerja 

praktikum, sedikitnya mencapai 85%.   

2. Jumlah mahasiswa yang memiliki tingkat keterampilan melakukan kerja sesuai 

prosedur dengan tingkat kesesuaian 70%, sedikitnya mencapai 85%.  

3. Jumlah mahasiswa yang mampu menulis laporan praktikum dengan kategori  baik (≥ 

nilai 70,00), sedikitnya mencapai 85%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian yang disajikan pada bagian ini berupa data utama meliputi 

kepahaman mahasiswa, kinerja mahasiswa, tanggapan mahasiswa mengenai video PPI 

Fisiologi Hewan, tanggapan mahasiswa mengenai pelaksanaan praktikum Fisiologi Hewan 
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dan nilai laporan praktikum (pemeriksaan/observasi laporan). Pada bagian ini juga 

disajikan data berupa tanggapan mahasiswa terhadap keadaan video PPI dan terhadap 

pelaksanaan praktikum Fisiologi Hewan yang mereka ikuti.  

 
Pemahaman Mahasiswa terhadap Prosedur Kerja  

Data tentang tingkat pemahaman mahasiswa terhadap prosedur kerja praktikum 

disajikan pada Tabel 2. Dari data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa pemahaman 

terhadap prosedur kerja praktikum yang lebih baik (rata-rata 8,7) dapat diperoleh 

mahasiswa yang belajar melalui video PPI. Sedangkan mahasiswa yang belajar melalui 

buku petunjuk praktikum  hanya mencapai  rata-rata tingkat pemahaman sebesar 6,6. 

Mahasiswa yang belajar melalui video PPI juga terbukti tidak ada yang memiliki 

pemahaman kurang dari 70%, sedangkan diantara mahasiswa yang belajar melalui buku 

petunjuk praktikum ditemukan  sejumlah 38,5% (10 orang) mahasiswa yang meraih tingkat 

pemahaman kurang dari 70%.  

 
Tabel 2: Data tentang tingkat pemahaman mahasiswa (hasil evaluasi diri) terhadap 
prosedur kerja praktikum.  
 

Sumber Belajar 
yg digunakan 
mahasiswa  

Jumlah  mhs (%) 
dg pemahaman 

≤  70 

Nilai tingkat pemahaman mahasiswa 

Tertinggi Terrendah Rata-rata 

Buku petunjuk 
praktikum 

38,5  9,6 4,3 6,6 

Video PPI 0,0 9,9 7,3 8,7 

 
Temuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Isnaeni et al. (2006) bahwa 

panduan atau bimbingan belajar yang diberikan kepada mahasiswa memang mampu 

meningkatkan pemahaman  mahasiswa.  Dalam hal ini ialah pemahaman terhadap 

prosedur kerja yang harus dilakukan mahasiswa dalam praktikum Fisiologi Hewan. 

Panduan/petunjuk praktikum merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam praktikum 

(Adisendjaja & Oom 2007).  Petunjuk praktikum berfungsi sebagai pedoman dalam 

kegiatan praktikum, memberi informasi tentang berbagai hal dalam praktikum (antara lain 

tentang prosedur kerja) yang akan dilaksanakan, sehingga dapat mengurangi resiko 

terjadinya kesalahan/kecelakaan selama praktikum.  

Mahasiswa yang belajar melalui video PPI memperoleh pemahaman prosedur 

kerja yang lebih baik daripada mereka yang belajar melalui buku petunjuk praktikum. Hal 

ini dapat menjadi petunjuk  bahwa video PPI mampu berfungsi secara efektif dalam 

memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa, khususnya dalam 

memahami prosedur kerja praktikum. Pemahaman mahasiswa yang lebih baik terhadap 

prosedur kerja diharapkan dapat memperbaiki kinerja mereka dalam praktikum. 
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Kinerja Mahasiswa dalam Praktikum 

Pengamatan terhadap keterampilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan 

praktikum tahap demi tahap dilakukan untuk mengetahui kinerja mahasiswa. Nilai kinerja 

mahasiswa selama praktikum pada siklus 1, 2, dan 3 (serta pada kegiatan pra penelitian), 

disajikan  pada Tabel 3. Data kinerja mahasiswa dalam handling (penanganan) tikus dan 

mencit ikut disajikan pada Tabel 3, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja 

mahasiswa dalam praktikum pada siklus 3 (praktikum sistem reproduksi betina). Dari data 

pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa kinerja mahasiswa selama praktikum di siklus 1, 2, 

dan 3 menunjukkan adanya nilai kinerja yang semakin rendah, meskipun rata-rata kinerja 

mahasiswa pada ketiga siklus masih tetap dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-

rata sebesar 92,33. 

 
Tabel 3. Rekapitulasi kinerja mahasiswa dalam melakukan praktikum handling(*), 
respirasi, reproduksi hewan jantan dan betina 
 

Aspek Nilai 

Kinerja mahasiswa dalam praktikum pada materi: 

Handling 
(*) 

Sistem 
Respirasi 
(Siklus 1) 

Reproduksi 
Jantan 

 (Siklus 2) 

Reproduksi 
betina  

(Siklus 3) 

Nilai Tertinggi 100,00 100,00 96,00 97,00 

Nilai Terrendah 70,00 90,00 81,00 85,00 

Nilai Rata-rata 95,00 97,00 91,00 89,00 

Rata-2 kinerja siklus 1sampai 3 : 92,33 

Rata-2 kinerja total: 93,00 

Keterangan:  
   (*)  Handling/penanganan tikus dan mencit, menampilkan kinerja mahasiswa pada 

kegiatan  pra penelitian (pra-siklus).    
 
Peneliti mencatat bahwa nilai kinerja mahasiswa yang makin rendah dari siklus 1 

sampai dengan 3, bukan disebabkan oleh mahasiswa itu sendiri, melainkan disebabkan 

oleh adanya peralatan laboratorium yang kurang layak. Peralatan laboratorium yang 

sangat dikeluhkan dan dianggap sebagai kendala praktikum oleh semua mahasiswa, 

adalah mikroskup yang jumlahnya sangat terbatas dan banyaknya mikroskup yang tidak 

berfungsi dengan baik (lihat Tabel 4 yang menyajikan tanggapan mahasiswa terhadap 

pelaksanaan pembelajaran praktikum Fisiologi Hewan).  

Tanggapan mahasiswa terhadap penyelenggaraan praktikum Fisiologi Hewan 

disajikan di Tabel 4. Dari data pada Tabel 4 dapat diperoleh informasi bahwa pelaksanaan 

praktikum Fisiologi Hewan telah berjalan baik terlihat dari banyaknya mahasiswa (92,30%) 

yang memberikan tanggapan positif  terhadap kegiatan Praktikum Fisiologi Hewan yang 

diselenggarakan. Namun demikian, selama pelaksanaan praktikum tersebut masih 

ditemukan sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan kondisi alat khususnya 
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adanya mikroskop yang kurang berfungsi dengan baik. Hal tersebut menjadi kendala yang 

sangat berarti, karena mikroskop merupakan alat yang sangat vital dalam praktikum 

sistem reproduksi jantan maupun betina.  

Tabel 4. Persentase mahasiswa yang memberikan tanggapan positif terhadap 
pelaksanaan Praktikum Fisiologi Hewan.  
 

Pernyataan 
mengenai 

Persen mahasiswa yang menanggapi pelaksanaan 
praktikum secara: 

Positif Negatif 

Persiapan praktikum 

Pelaksanaan 

96,15 

92,30 

3,85 

7,07 

Rata-rata 94,23 5,77 

Kendala:  
Sarana dan alat, mikroskop kurang layak, kurang berfungsi 

Saran untuk perbaikan kegiatan praktikum di masa mendatang:  

 Perbaikan fasilitas, terutama sekali mikroskop  perlu diperbaiki  atau 
jika mungkin diganti saja dengan yang baru.  

 Dirancang kegiatan praktikum yang lebih menarik. 

 Kebersihan tikus/mencit perlu diperhatikan. 

 

Memperhatikan data pada Tabel 3 dan Tabel 4 secara bersamaan, dapat 

diperkirakan  bahwa  penurunan kinerja mahasiswa dari siklus 1, 2, dan ke-3 diakibatkan 

oleh adanya fasilitas yang kurang memadai. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada 

siklus 1 mahasiswa mahasiswa melakukan praktikum sistem respirasi, yang pada 

dasarnya tidak menuntut keterampilan khusus yang terlalu rumit, dan tidak memerlukan 

mikroskop. Oleh karena itu, mahasiswa mampu menampilkan kinerja hampir sempurna 

(97,00). Pada siklus 2 dan 3, mahasiswa dituntut untuk dapat melakukan berbagai hal 

yang lebih sulit daripada kegiatan pada siklus 1, seperti menemukan dan mengamati 

morfologi sperma, menghitung sperma, dan menentukan viabilitas sperma, yang 

semuanya harus dilakukan dibawah mikroskop dengan perbesaran kuat mencapai 400x. 

Kegiatan yang cukup sulit  yang dilakukan dalam praktikum di siklus 2 adalah kegiatan 

untuk menemukan bilik hitung pada plat hemositometer yang digunakan untuk menghitung 

jumlah sperma.  Untuk meraih hasil kerja yang optimal, sangat dibutuhkan mikroskop yang 

berfungsi dengan baik, minimal 1 mikroskop untuk tiap kelompok.  Padahal, mikroskop 

yang dalam kondisi baik yang dimiliki laboratorium Fisiologi Hewan hanya 2 mikroskop. 

Tentu saja hal ini menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk menampilkan kinerja yang 

optimal. Hasilnya, pada siklus 2 kinerja mereka lebih rendah (91,00) dibandingkan kinerja 

mereka di siklus 1, yang samasekali tidak memerlukan mikroskop.  

Nilai kinerja mahasiswa yang paling rendah (89,00) ditemukan pada praktikum 

sistem reproduksi betina (siklus 3), yang menuntut mahasiswa  menggunakan 
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keterampilan dalam 2 hal, yaitu dalam menggunakan mikroskop dan dalam memegang.  

Keterampilan memegang tikus/mencit pada siklus 3 merupakan tuntutan sekaligus 

menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa agar dapat membuat smear/apus vagina 

tikus yang kemudian akan diwarnainya dan  diamati hasilnya di bawah mikroskop.  

Masalah yang ditemukan pada siklus 3 ialah adanya sejumlah mahasiswa yang 

tidak berani memegang tikus, sehingga skor kinerja mereka menjadi rendah. Selain itu, 

jumlah mikroskop yang tersedia dalam kondisi baik pun terbatas, sehingga proses 

pengamatan terhadap preparat apus/smear vagina tikus pun menjadi tidak optimal. 

Akibatnya, skor kinerja mahasiswa pada siklus 3 menjadi tidak maksimal. Sekalipun 

demikian, nilai rata-rata kinerja mahasiswa pada ketiga siklus masih tetap dalam kategori 

sangat baik dengan rata-rata nilai 92,33. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

kegiatan praktikum Fisiologi Hewan yang dilaksanakan dalam penelitian ini tetap dapat 

mengembangkan kinerja siswa dengan baik. 

Kinerja mahasiswa yang baik dalam melaksanakan praktikum ternyata berkaitan 

dengan adanya video PPI yang digunakan sebagai petunjuk praktikum. Petunjuk/panduan 

praktikum dalam bentuk video (video PPI) mampu menampilkan informasi dalam bentuk 

gambar (yang dapat dilihat) dan suara (yang dapat didengar) dalam waktu bersamaan 

(Deny 2011; Anonim 2009; Anonim 2010), sehingga informasinya dapat diserap 

mahasiswa secara lebih baik. Dengan demikian, padat diharapkan bahwa saat praktikum 

mahasiswa telah memiliki bekal pemahaman tentang prosedur kerja yang lebih konkrit 

sehingga nantinya mereka dapat memperoleh  pengalaman nyata yang lebih memadai. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Rustaman et al. (2003) bahwa praktikum merupakan 

kegiatan terstruktur yang memberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman nyata.  

Video PPI dinilai oleh mahasiswa dapat memperbaiki pemahaman mereka 

terhadap prosedur kerja praktikum yang seharusnya. Data tanggapan mahasiswa 

mengenai video PPI disajikan pada Tabel 5. Dari data pada Tabel 5 dapat diketahui, 

bahwa hampir seluruh mahasiswa menyatakan bahwa video PPI yang digunakan dalam 

penelitian ini mampu mempermudah mereka dalam memahami prosedur kerja dalam 

praktikum (97,11%). Menurut mereka, informasi yang disajikan dalam video PPI ternyata 

dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk bekerja secara bersungguh-sungguh 

dalam melakukan praktikum, karena mereka merasa telah memahami prosedur kerjanya 

secara lebih baik. 
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Tabel 5.  Persentase mahasiswa yang memberikan tanggapan terhadap video praktikum 
Fisiologi Hewan (PPI). 

Pernyataan 

Persentase mahasiswa yg memberikan 
tanggapan tentang video PPI (%) 

Tanggapan positif Tanggapan negatif 

1. Mempermudah pemahaman  
prosedur kerja 

100,00 0,00 

2. Memotivasi untuk bekerja 
secara sungguh-sungguh 

92,30 
 

7,70 
 

3. Memberi pengalaman baru 100,00 0,00 

4. Membantu memahami 
adanya proses fisiologis  

96,15 3,85 

Rata-rata  97,11 2,89 

 

  Semua mahasiswa (responden) mengakui bahwa video ini memberikan 

pengalaman baru yang lebih konkrit kepada mereka, karena sebelumnya tidak ada 

petunjuk praktikum yang divisualisasikan dalam bentuk video. Belajar dengan mengamati 

prosedur praktikum secara urut yang dilakukan model dalam video, membuat mahasiswa 

dapat memperoleh pengalaman konkrit yang lebih jelas dan sangat bermanfaat bagi 

mereka, sehingga hasil belajarnya pun lebih baik.  Video PPI juga telah memberikan 

pengalaman baru yang menarik bagi mahasiswa oleh karena pada praktikum sebelumnya 

hanya ada buku petunjuk praktikum Fisiologi Hewan. Berdasar kepada uraian di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa video PPI berfungsi efektif untuk meningkatkan kinerja 

mahasiswa dalam praktikum Fisiologi Hewan.  
 

Kemampuan Mahasiswa dalam Menulis Laporan Praktikum 

Laporan praktikum dibuat secara individu, didasarkan kepada data yang diperoleh 

secara kelompok. Pembuatan laporan secara individu dimaksudkan untuk memberi 

kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa dalam berkreasi dan bereksplorasi untuk 

mengembangakan laporan kegiatan praktikum yang berkualitas. Laporan individu tersebut 

harus sudah diserahkan/dikumpulkan kepada asisten atau dosen pengampu, satu minggu 

setelah praktikum. Data nilai laporan praktikum Fisiologi Hewan disajikan Tabel 6. 

Data pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa perolehan nilai laporan praktikum cukup 

bervariasi, dengan rata-rata nilai sebesar 80,86. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

mahasiswa yang memperoleh nilai laporan dengan kategori baik adalah lebih banyak 

daripada mereka yang mendapat nilai laporan kurang baik. Dari data pada Tabel 6 juga 

dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai laporan praktikum 

dengan kategori baik (dengan nilai ≥ 70) mencapai 93,59%.  
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Tabel 6. Rekapitulasi nilai laporan praktikum Respirasi, Reproduksi Hewan Jantan dan 
Reproduksi Hewan Betina. 
 

Aspek Nilai 

Nilai mahasiswa dalam praktikum: 
Rata-rata 
nilai untuk 

3 siklus 

Sistem 
Respirasi 
(Siklus 1) 

Reproduksi 
Jantan 

(Siklus 2) 

Reproduksi 
betina 

(Siklus 3) 

Nilai Tertinggi 94,00 97,00 97,00 96,00 

Nilai Terrendah 66,00 67,00 69,00 67,33 

Nilai Rata-rata tiap 
siklus 

80,23 79,88  82,46 80,86 

Jumlah mahasiswa 
dengan nilai ≥ 70 

25 
(96,16%) 

24 
(92,3%) 

24 
(92,3%) 

 

 Rata-rata  =  93,59 % 

 

Perolehan nilai laporan praktikum yang baik oleh mahasiswa menjadi petunjuk bagi 

dimilikinya keterampilan sains yang baik juga. Melaporkan hasil praktikum berarti 

melaporkan hal-hal yang diperoleh mahasiswa dalam praktikum Fisiologi Hewan, setelah 

mereka melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan keterampilan sains. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam praktikum Fisiologi Hewan meliputi kegiatan observasi, 

bertanya, mengkaji buku dan sumber informasi lainnya, menggunakan peralatan untuk 

memperoleh data, menganalisisdata dan menginterpretasikannya seperti yang 

dikemukakan oleh Cianciolo et al. (2006). Kualitas laporan praktikum yang baik hanya 

akan dapat diperoleh jika mahasiswa menguasai dan melakukan semua proses sains 

dengan baik pula. Dengan demikian video PPI dapat meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam membuat laporan praktikum, yang dapat mengindikasikan adanya 

penguasaan keterampilan proses sains secara baik oleh mahasiswa.  

Berdasar kepada uraian di atas, penggunaan video PPI dalam praktikum Fisiologi 

Hewan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa (tentang prosedur kerja), kinerja 

mahasiswa, dan kemampuan mereka dalam membuat laporan praktikum. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa video PPI berfungsi efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

praktikum Fisiologi Hewan, baik dari segi proses maupun produk pembelajarannya 

(berupa laporan praktikum). 
 

SIMPULAN 

Simpulan yang dapat dikemukakan ialah: (1) penggunaan video PPI dapat 

membantu mahasiswa dalam memahami prosedur kerja laboratorium; (2) penggunaan 

video PPI dapat meningkatkan keterampilan/kinerja mahasiswa dalam praktikum Fisiologi 

Hewan; (3) penggunaan video PPI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran praktikum 

Fisiologi Hewan. Disarankan video PPI sebaiknya dimiliki oleh (diberikan kepada) setiap 
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mahasiswa peserta praktikum, sedikitnya satu minggu sebelum praktikum dilaksanakan. 

Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat terlebih dahulu mempelajari prosedur kerja 

praktikum melalui video PPI.  
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ABSTRAK 
 

Saat gerakan kampanye hijau semakin terasa di Indonesia, sekolah sesungguhnya lebih 
dituntut untuk membuktikan bahwa pengelolaan pembelajarannya berorientasi pada konservasi 
lingkungan. Misi ini  bukan pesan baru bagi pendidik biologi, mengingat tujuan pendidikan IPA  pada 
dasarnya adalah penguasaan konsep, sikap, nilai-nilai, ketrampilan inkuiri, termasuk juga penanaman 
kesadaran  akan pelestarian lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi (menilai) 
silabus dan rencana pembelajaran biologi, yang selama ini dikembangkan oleh guru. Sejauh mana 
rencana pembelajaran ini menekankan penerapan nilai-nilai konservasi lingkungan? Apakah guru 
mengitegrasikan pendidikan lingkungan dalam rencana pembelajarannya? Apakah guru 
menunjukkan pola pikir yang mendukung kesadaran anak akan konservasi lingkungan (environmental 
mindset). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen (text analysis) pada  27 silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dari berbagai sekolah di Semarang dan sekitarnya, tahun 2013. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil dari silabus dan RPP yang menegaskan 
penanaman nilai-nilai konservasi lingkungan.  Umumnya silabus dan RPP menekankan pada transfer 
pengetahuan. Belum ada penekanan pada potensi pembelajaran biologi sebagai strategi penanaman 
karakter konservasi. Guru biologi dipanggil untuk berpola pikir lingkungan dalam menciptakan 
pendidikan lingkungan bagi siswa. 
 
Kata Kunci: desain pembelajaran biologi, pola pikir lingkungan 
 

 

ABSTRACT 
 

When green campaigns are increased in Indonesia, schools are now  more strongly expected 
to prove that their teaching-learning management  is more environnmentally oriented. This mission is 
not new for biology educators, since the fundamental objectives of science teaching is not merely on 
factual concepts attained but also on values, attitudes and inquiry skills developments, including on 
environmental conservation. This study was aimed at assessing the extend to which biology teachers 
designed their own teaching on the the basis of environmental character education. Did biology 
teachers inculcate values through their teaching? Did  biology teachers  think about how to integrate 
biology teaching and environmental education? Did biology teacher show their ‘environmental 
mindset’ for their  biology lesson plan? Data were collected from document  analysis of 27 sillabi and 
their lesson plans developed by biology teachers from Semarang and its surrounding areas in 2013. 
The findings showed that only small number of teachers’ syllabus and its lesson plan implemented 
was focussed on values inculcation or environmental awareness. Majority of them were still focused 
on transfer of knowledge. Biology teachers are called to improve their ‘environmental mindset’ to 
provide students with environmental education.  
 
Keywords: biology teaching design, environmental mindset 

 

PENDAHULUAN 

Gerakan kampanye hijau semakin bergaung dan dilakukan oleh pemerintah dan 

masyarakat, agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat dan lestari. Laporan-laporan 

penelitian, media massa, dan iklan memastikan bahwa kampanye hijau adalah kebutuhan 
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abad milinium ini. Program penghijauan lahan, transportasi hijau, dan ekonomi hijau 

merupakan beberapa contoh program nyata kampanye oleh pemerintah, palaku bisnis dan 

masyarakat.  Dibalik kampanye hijau ini adalah  sebuah pola pikir (environmental mindset) 

yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai pusat perhatian dalam perencanaan 

dan tindakan.  

Sekolah adalah garda depan kampanye hijau yang saat ini dituntut untuk 

membuktikan bahwa sekolah pun telah mengambil peran aktif dan efektif dalam 

mempersiapkan generasi muda untuk sadar dan peduli lingkungan. Sekolah bersih, hijau, 

aman adalah impian masa kini dan masa depan, namun tidak semua sekolah menunjukkan 

perilaku hijau. Sekolah (kelas) adalah ‘kotak hitam pesawat’ suatu bangsa, bila pesawat 

jatuh, yang dicari adalah kotak hitam, jika suatu bangsa rapuh, yang dipermasalahkan 

adalah ‘ada apa di sekolah (kelas)’. Apa yang terjadi di sekolah menggambarkan pola pikir 

pendidikan untuk  anak bangsa.  Bawesdan (2014), menteri pendidikan dan kebudayaan 

yang baru menegaskan bahwa kelas (sekolah) adalah persoalan interaksi, antara guru, 

siswa dan warga sekolah.  Pola interaksi ini  menggambarkan bagaimana generasi muda  

dididik untuk  berpola pikir dan berperan serta dalam masyarakat, termasuk juga dalam 

pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, pertanyaan yang sering kali ditunjukan kepada 

sekolah  adalah apakah pengelolaan sekolah juga diwarnai oleh pola pikir ramah 

lingkungan. Apakah desain pembelajaran oleh guru telah juga diwarnai pula oleh  ‘pola pikir 

berwawasan lingkungan’ secara nyata? Apakah guru mengembangkan desain 

pembelajaran yang pro-pelestarian lingkungan, tidak melulu pada transfer pengetahuan? 

Inilah pertanyaan-pertanyaan  reflektif  tentang  sekolah dan kelas  untuk  menjadikan planet  

ini semakin hijau.  

 Analisis desain pembelajaran biologi adalah usaha memilah, mengurai dan 

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan siswa yang berwawasan lingkungan hidup. Analisis 

desain difokuskan pada  tiga aspek penting pembelajaran, yaitu:  (1) apa yang dibelajarkan 

(what to teach), (2) bagaimana membelajarkan siswa (how to teach) dan (3) bagaimana 

menilai siswa (how to assess). Apa yang dibelajarkan menunjukkan cara pandang tentang 

materi, keterkaitan materi, apakah sebatas biologi yang diajarkan, ataukah sesuatu yang 

melampaui biologi sendiri, misalnya nilai-nilai, sikap, karakter? Bagaimana membelajarkan 

menentukan model, metode, taktik pembelajaran, apakah sebatas ceramah, diskusi, 

pengamatan ataukah telah mendorong siswa melakukan aksi bagi lingkungan? Penilaian  

menentukan kualitas umpan balik yang diberikan siswa, apakah siswa dinilai secara sumatif, 

di akhir, terpisah dari pembelajaran, apakah hanya diukur kognitif tanpa kesadaran 

lingkungannya, ataukah telah menerapkan hakikat asesmen autentik, sehingga siswa 

melakukan tugas nyata terkait dengan kehidupan sehari-hari.   
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Gerakan pola pikir ramah lingkungan (environmental mindset) sebenarnya telah lama 

dilakukan oleh berbagai pihak. Sejak Perang Dunia II dengan ledakan bom nuklir di Jepang, 

sampai saat ini yang penuh dilema lingkungan (kerusakan ekosistem, kelangkaaan spesies, 

pencemaran, wabah penyakit, dst), masyarakat dunia  telah gigih menyerukan pentingnya 

kelestarian lingkungan. Forum konservasi dunia (World Conservation Congress) tahun 2008 

di Barcelona Spanyol, yang dihadiri 7000 peserta pemerhati konservasi, misalnya, telah 

membahas agenda penting dunia, yaitu bagaimana melestarikan  keanekaragaman hayati di 

penjuru dunia (Mcnelly & Mainka 2009).  Hall (2008) menulis tentang  manfaat penerapan 

pola pikir berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di 

manajemen rumah sakit, rumah sakit  perlu  dikelola dengan mengedepankan pola pikir dan 

perilaku bersih, bebas polutan dan sehat. Dimopoulos (2009) merancang dan melaksanakan 

desain pembelajaran (modul belajar) tentang kelangkaaan spesies penyu laut (Caretta 

caretta) sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan siswa sekolah dasar. 

Jensen (2010) menekankan pentingnya desain pembelajaran biologi. Beberapa contoh 

gerakan nyata diatas menunjukkan suatu  pola pikir dan komitmen kuat untuk menciptakan 

dunia yang lestari. 

Harapan terhadap mutu perencanaan pembelajaran yang pro-lingkungan itu begitu 

besar. Kecepatan kerusakan ekosistem dunia saat ini telah melampaui perkiraaan, dan abad 

milinium ini  telah ditetapkan sebagai abad konservasi (Mcneely & Mainka 2009).  Di 

Indonesia, implementasi Kurikulum baru 2013 juga menekankan kembali penanaman 

karakter, termasuk kiranya peduli terhadap  keutuhan alam.  Pendekatan ilmiah  (scientific 

approaches) dalam pembelajaran  diarahkan agar  tercipta kualitas pembelajaran yang  

mengaktifkan berpikir, menanamkan nilai-nilai atau sikap ilmiah melalui pengamatan obyek 

dan gejala nyata di lingkungan. Salah satu nilai ilmiah yang dibentuk adalah ketakjuban 

(sense of wonder) tentang alam dan rasa cinta melindungi (konservasi). Hanya saja  

pesimisme terhadap mutu pembelajaran yang pro-lingkungan hidup juga menguat. Tidak 

mudah menemukan desain pembelajaran yang secara eksplisit mendorong siswa yang aktif, 

kreatif dan melakukan aksi sederhana bagi lingkungan. Suparlan (2006)  dan Lie  (2009) 

menegaskan masih sedikit bukti bahwa guru menindaklanjuti hasil-hasil pelatihan atau 

pemberdayaan guru. Mengitegrasikan misi pendidikan lingkungan dalam pendidikan IPA  

masih merupakan tantangan yang disikapi secara terus menerus (Moore 1997; McComas 

2002;  Battles 2003). 

Tidak mudah menemukan pembelajaran yang bermutu pro-lingkungan, sekalipun 

guru telah dilatih dan kurikulum telah berubah. Tujuan penelitian ini adalah untuk  

mengidentifikasi  pola pikir berwawasan lingkungan (environmental mindset) dari guru IPA 

(biologi) sebagaimana tampak pada rencana pembelajarannya  (silabus dan rencana 

palaksanaan pembelajaran). Hipotesis yang dikembangkan adalah pola pikir berwawasan 
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lingkungan (environmental mindset)  ada dan terkait dengan  mutu perencanaan silabus dan 

RPP. Jika  silabus dan RPP diwarnai oleh pola pikir berwawasan lingkungan, desain  

pembelajarannya menekankan implementasi nilai-nilai konservasi lingkungan. Desain 

pembelajaran tidak hanya menekankan pada pengetahuan (education about environment), 

tetapi juga perilaku  melindungi lingkungan (education for). 

 

BAHAN DAN METODE  

 Jenis penelitian adalah studi dokumen. Penelitian ini merupakan riset awal (analisis 

kebutuhan), sebelum dikembangkan model pembelajaran biologi tematik, berbasis 

konservasi. Data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah berasal dari dokumen 

tertulis yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang ideal, yang akan 

dilaksanakan  (intended curriculum).  Analisis isi teks (content analysis) dilakukan sesuai 

teori Krippendorft (1989), yaitu: (1) menetapkan tujuan analisis pesan lingkungan pada 

dokumen silabus dan RPP (designing), (2) menetapkan sampel dokumen (sampling), (3) 

mengembangkan 5 pertanyaan untuk mengkode pesan teks dalam silabus dan RPP  dari 

aspek pembelajaran aktif, ilmiah dan berwawasan kelestarian (coding), (4) menarik makna 

dan inferensi atas data yang teranalisis (drawing inferences), dan (5) melakukan  diskusi 

umpan balik atas simpulan (validating).  

 Populasi adalah semua dokumen pembelajaran yang dikembangkan guru biologi 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Semarang dan sekitarnya. Sampel penelitian adalah 27 

dokumen silabus dan RPP dalam konteks kurikulum satuan pendidikan (KTSP) yang 

dikumpulkan dari beberapa SMA Negeri di kota Semarang, Salatiga, Kendal, dan Kebumen. 

Pengambilan sampel dilakukan ‘convenient sampling’.  Instrumen penelitian berupa lembar 

penilaian silabus dan RPP. Lembar penilaian silabus dan RPP digunakan sebagai instrumen 

asesmen dokumen pembelajaran. Lembar penilaian terdiri atas 6 pertanyaan utama  terkait 

dengan mutu kegiatan pembelajaran, apakah proses belajar-mengajar yang  direncanakan 

menerapkan (1) prinsip IPA sebagai proses inkuiri (science as inquiry), (2)  hakikat belajar 

kooperatif, (3) prinsip intelegensi majemuk, (4)  sumber belajar autentik, (5)  berpikir tingkat 

tinggi, dan (6) aksi siswa bagi lingkungan. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif.   

 Pola pikir berwawasan lingkungan (environmental mindset) diartikan sebagai 

gagasan guru menciptakan kesempatan bagi siswa  untuk peduli lingkungan. Gagasan ini 

diturunkan dari spirit pendidikan lingkungan hidup sebagai education about, in and for 

environment (Hungerford 1990). Jadi, pola pikir lingkungan diartikan sebagai gagasan guru 

menciptakan kesempatan belajar bagi siswa untuk (1) memperoleh pengetahuan (about) 

lingkungan,  (2) kontak langsung dengan lingkungan (in), dan (3)  aksi terhadap lingkungan 

(for). Gagasan ini tertuang  pada   rencana kegiatan belajar-mengajar,  baik pada silabus 

atau RPP.   
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 Desain pembelajaran (learning design) diartikan sebagai pola pikir dan rekayasa 

guru dalam merancang aktivitas pembelajaran. Desain pembelajaran menjawab tiga 

pertanyaan utama, yaitu: (1) apa yang sudah diketahui siswa, apa yang perlu diketahui dan 

bagaimana mencapai tujuan  (profilling), (2) kegiatan pembelajaran seperti yang diciptakan 

untuk mencapai tujuan (strategizing), dan (3) evaluasi untuk memastikan efektivitas 

pembelajaran (uncertainment). Dalam desain pembelajaran, tampak tiga hal utama yaitu 

apa yang diajarkan,  bagaimana mengajarkan, dan bagaimana mengevaluasi (Martin 2003).   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Silabus  merupakan  rencana pembelajaran yang mengandung komponen-komponen  

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD) yang hendak dicapai,  indikator-indikator 

kompetensi dasar,  kegiatan belajar-mengajar,  penilaian,  waktu dan sumber belajar.  Dengan 

demikian, silabus telah menggambarkan tujuan (kompetensi) yang hendak dicapai, materi 

yang diajarkan, perencanaan kegiatan, asesmen dan sumber belajar. Secara eksplisit  

gambaran silabus pembelajaran biologi ditunjukkan oleh Tabel 1, yaitu: (1) pembelajaran 

biologi berfokus pada satu  kompetensi dasar (KD); (2) materi yang dibelajarkan  berfokus 

aspek materi  sendiri, tidak terlihat kaitan bidang studi lainnya; (3) indikator kompetensi telah 

menyebutkan domain afeksi,  namun (4) kegiatan pembelajaran  diwarnai diskusi, observasi 

dan kerja kelompok, praktikum, mencari informasi dari internet, membuat produk, hanya ada 1 

kegiatan aksi terhadap lingkungan;  (5) asesmen menekankan  asesmen formatif dan sumatif, 

dan  (6) sumber belajar  yang dipakai meliputi buku, internet, bahan  praktikum. 

 

Tabel 1.  Karakteristik silabus    

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Pokok 
Kegiatan 

pembelajaran 
Penilaian 

Sumber 
Belajar 

 
Berfokus pada 
1 KD, tidak 
ada  intetrasi 
lintas KD 
 
 

 

 
Hampir 
semua 
menyebut  
indikator 
aspek 
kognitif, 
afektif, 
psikomotorik, 
namun tidak 
ada indikator 
ramah 
lingkungan 

 
Berisi materi 
sesuai 
dengan KD 
Tidak ada 
materi yang 
lintas KD. 
Tidak ada 
materi yang 
sifatnya 
melebihi 
biologi 
(beyond 
biology) 

 
Tanya jawab, 
diskusi, kerja 
kelompok, 
wawancara,  
percobaan,  
mencari informasi 
internet, observasli 
lingkungan. Hanya 
ada 1kegiatan yang 
mendorong siswa 
untuk   
melakukan ramah 
lingkungan 

 
Hampir 
semua 
menyebut  
asesmen  
formatif 
dan 
Sumatif, 
tetapi 
belum 
autentik 

 
Umumnya 
telah tersedia 
variasi sumber 
belajar 
tekstual (buku, 
LKS), 
lingkungan 

N-27      

 

 Selanjutnya, Tabel 1 juga menunjukkan  bahwa pembelajaran berfokus pada 1 KD 

belum mengintegrasikan lintas  KD. Indikator peduli lingkungan dan kegiatan-kegiatan 

ramah lingkungan (aksi terhadap kelestarian lingkungan) masih kecil porsinya dibandingkan 
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dengan aspek lainnya. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran masih terbatas pada kelas, 

seperti tanya jawab, diskusi, praktikum, sedangkan kegiatan-kegiatan yang merawat 

(caring),  melindungi (protecting) dan melestarikan lingkungan (repairing) tidak begitu jelas.  

Memang tidak mudah mengintegrasikan pesan-pesan pendidikan lingkungan hidup di 

pembelajaran (in-school). Moore (1997) menulis tentang dilema tentang akses anak kepada 

alam yang terbatas, anak lebih sering menghabiskan waktu di kelas, daripada kontak 

langsung dengan alam bebas. Battles (2003) menulis tentang miskonsep-miskonsep ekologi 

yang dialami siswa, yang dapat menjadi penghalang untuk bertanggung jawab terhadap 

lingkungan. McComas (2002) menulis bahwa  tantangan pengembangan kurikulum ilmu 

lingkungan yang ideal di tengah kemajuan ilmu dan teknologi yang cepat. Beberapa 

pendapat ini menegaskan bahwa ada sejumlah tantangan untuk menghadirkan 

perencanaan pembelajaran yang ramah lingkungan, dimulai dari keterbatasan pengetahuan 

di tengah perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat sampai perilaku anak masa kini 

yang semakin terbatas untuk kontak dengan alam.  

  

Tabel 2.   Karakteristik RPP    

Aspek  / 
RPPKota/Kabupten 

N 
Topik 
(what to teach) 

Kegiatan 
pembelajaran 
(how to teach) 

Penilaian 
(how to 
assess) 

Sumber 
Belajar 

1. Silabus SMA 
Negeri    
di Semarang 
 

12 Pertumbuhan 
dan 
Perkemangan 
manusia 
Bioteknologi 
Evolusi  
Metabolisme 

Sintaks eksplorasi, 
elaborasi, 
kontirmasi (EEK) 
Tanya jawab, 
diskusi, kerja 
kelompok, 
wawancara,  
percobaan,  
mencari informasi 
internet, 
observasli 
lingkungan. Ada 1 
kegiatan yang 
mendorong siswa 
untuk   
melakukan ramah 
lingkungan 
 

Hampir 
semua 
menyebut  
asesmen  
formatif dan 
Sumatif, 
tetapi belum 
autentik 

 
Umumnya 
telah 
tersedia 
variasi 
sumber 
belajar 
tekstual 
(buku, lks), 
lingkungan 

2. Silabus SMA 
Negeri    
di Salatiga 

3 Virus 
Protista  Bakteri  

3. Silabus SMA 
Negeri    
di Kendal 
 

3 Struktur dan 
fungsi tumbuhan 
Heriditas 
Virus 

4. Silabus SMA 
Negeri    
di Kota Kebumen 

3 Struktur dan 
fungsi Sel 

5. Silabus SMA 
Negeri   
 di Kutawinangun 
 

3 Struktur dan 
fungsi Sel 

 
 Selanjutnya secara lebih terperinci, Tabel 2 menunjukkan bahwa RPP yang 

membahas beberapa topik seperti virus, protista, struktur dan fungsi sel, heriditas,  

pertumbuhan perkembangan manusia, bioteknologi dan evolusi; sintaks pembelajaran 

umumnya eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, tetapi jarang ditemukan kegiatan yang 

mendorong siswa melakukan aksi terhadap lingkungan secara eksplisit dan terprogam. 



50 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Analisis Desain Pembelajaran Biologi 

Perencanaan penilaian (asesmen) menerapkan asesmen formatif dan sumatif, tetapi tidak 

ada fokus pengukuran pada rencana aksi siswa  terhadap lingkungan. Variasi sumber 

belajar tekstual dan lingkungan sebenarnya merupakan potensi pengembangan aksi peduli 

lingkungan.   

 RPP merupakan  perencanaan pembelajaran yang  rinci, detail dan ‘feasible’ (bisa 

dilakukan, berbasis waktu, dukungan dan tenaga). Dalam RPP terlihat jelas strategi khas 

guru dalam membelajarkan siswa. Frangeheim (2005) dalam buku ‘Reflection on Classroom 

Thinking Strategies, Practical Strategies to Enhance Thinking in Your Classroom’  

menggambarkan beberapa pola pikir guru dan teknik pembelajarannya dalam mendorong 

proses berpikir dan bertindak siswa yang perlu ada dalam RPP.  Apa yang dipikirkan guru  

tentang  pembelajaran tertuang dalam silabus dan RPP. 
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Gambar  1.  Kegiatan pembelajaran 
 

 Terkait dengan kegiatan belajar-mengajar yang direncanakan pada silabus dan RPP 

terlihat jelas bahwa umumnya perencanaan pembelajaran telah menegaskan  variasi 

sumber belajar dan media ,  penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran (science as 

inquiry)  dan aksi terhadap lingkungan. Gambar 1 menunjukkan bahwa  umumnya kegiatan 

pembelajaran biologi telah mencantumkan media autentik, kerja kelompok, kerja ilmiah, 

variasi media, dan aksi siswa terhadap lingkungan. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran 

yang direncanakan telah  diwarnai oleh pemanfaatan sumber belajar autentik, kegiatan 

belajar kooperatif, kerja ilmiah (IPA sebagai proses inkuiri), variasi media, namun belum 

disertai tugas-tugas nyata sebagai aksi siswa  bagi lingkungan.   

 Gambar 2 menegaskan bahwa kerja ilmiah melalui pengamatan (observasi) 

lingkungan, diskusi dan praktikum sering disebutkan dalam perencanaan pembelajaran.  

Sekalipun demikian, sering tidak mudah dibaca bagaimana masing-masing metode tersebut 
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dijabarkan. Teknik-teknik khas tentang bagaimana masing-masing metode tersebut 

dijalankan juga jarang ditemukan.     
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Gambar  2.  Metode pembelajaran 
 

 Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pesan pelestarian sebenarnya telah muncul  

dari tujuan IPA sendiri dan kebijakan pemerintah. IPA merupakan mata pelajaran yang 

berpotensi bagi penanaman pola pikir ramah lingkungan. IPA tidak hanya fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip yang  perlu dikuasai siswa, tetapi  IPA juga proses 

ilmiah dan nilai-nilai (disposisi)  yang perlu diikuti siswa (Falk 1980; Coleman 1989; Martin 

2003; Bybee et al. 2006).  IPA memberi basis pengetahuan tentang alam, lingkungan dan 

menanamkan nilai-nilai cinta terhadap alam.  Melalui IPA  siswa memperoleh pengetahuan 

dan nilai-nilai  sebagai basis bertindak terhadap lingkungan. Battles et al. (2003) 

menegaskan bahwa IPA merupakan sarana bagi siswa untuk menunjukkan tanggung jawab 

terhadap lingkungan. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006  menegaskan 

IPA .....”Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam”... Dengan kata lain, IPA  bertujuan untuk membantu siswa 

memperoleh pemahaman mendalam tentang alam, menanamkan nilai-nilai, sikap ilmiah, 

ketrampilan motorik, dan  ikut menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu,  desain 

pembelajaran IPA seharusnya tidak hanya menekankan pada pengetahuan tentang alam 

(about)  tetapi juga apa yang seharusnya dilakukan siswa untuk alam (for). Perlu ada 

perubahan paradigma dalam pembelajaran  IPA, dari sekedar menekankan tentang alam 

menuju berkreasi dan melakukan aksi bagi lingkungan. Cheong (2002) telah menulis 

perlunya pembelajaran IPA menekankan paradigma baru yang menekankan ‘how to learn, 

how to think and how to create’.  Tanpa ada perubahan paradigma susah kiranya  

mengharapkan pembelajaran IPA yang berwawasan lingkungan. Pendidikan lingkungan 
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hidup seharusnya menjadi target dari setiap pembelajaran IPA (Mthuya 2002).  Penekanan 

paradigma pembelajaran yang  berwawasan lingkungan  perlu diperjuangkan  dengan 

mempertimbangkan faktor kendala.  

  Ada beberapa teori  yang dapat menjelaskan fenomena ini, mengapa guru 

cenderung berfokus pada pengajaran konvensional, tidak menerapkan pembelajaran yang 

ramah lingkungan (education for environment).  Satu faktor penentu  yang berpengaruh 

terhadap perilaku manusia adalah  niat  berperilaku. Niat  ini merupakan fungsi dari dua  

faktor yang saling berpengaruh, yaitu: sikap  dan persepsi. Selanjutnya melalui teori  

perilaku berencana (Theory of  Planned Action), Ajzen dan Fishbein (2002) menambahkan 

unsur persepsi kontrol, sebagai unsur yang menentukan perilaku. Menurut teori ini, semakin 

positif sikap seseorang  guru terhadap lingkungan hidup, dan semakin yakin bahwa dirinya 

mampu melakukan, akan semakin kuat seseorang guru berperilaku dan menerapkan 

pembelajaran yang berwawasan lingkungan.   

  Selanjutnya, motivasi para guru untuk mencintai lingkungan juga merupakan faktor 

penentu bagi pembelajaran berwawasan lingkungan. Jika guru tidak mempunyai motivasi 

intrinsik untuk mendidik generasi muda cinta lingkungan, model pembelajaran yang 

direncanakan juga miskin pesan-pesen lingkungan. Motivasi intrinsik berdampak  terhadap 

perilaku seseorang (Ryan & Deci 2000).   Motivasi  adalah daya dorong (drive)  seseorang 

melakukan sesuatu. Ryan dan Deci (2000) menegaskan daya dorong internal inilah yang 

menggerakkan seseorang karena seseorang tersebut menemukan ‘rasa senang’ terhadap 

aktivitas itu sendiri, melebihi dari sebuah hadiah. Teori motivasi ini dapat dipakai untuk 

menjelaskan mengapa perangkat pembelajaran yang secara eksplisit mendukung 

lingkungan kurang mendapatkan perhatian. Motivasi untuk menggelorakan semangat ramah 

lingkungan (environmental mindset) kalah, terkesampingkan jika dibanding dengan 

semangat menggelorakan penguasaan materi demi keunggulan ujian nasional (UN).  

  Teori motivasi  ‘kebutuhan’ Maslow juga dapat menjelaskan fenomena tersebut. 

Manusia mempunyai hierarki kebutuhan, yaitu: kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih 

sayang,  harga diri (esteem needs), dan aktualisasi diri (Slavin 2000). Perilaku manusia 

dikendalikan oleh kebutuhanya. Seorang guru termotivasi melaksanakan pembelajaran 

ramah lingkungan, bila semua kebutuhan primer terpenuhi. Kebijakan sekolah yang 

mengedepankan UN menyebabkan, perasaan aman menerapkan pembelajaran ramah 

lingkungan sulit terjadi. 

Wagner (2004)  menegaskan bahwa kultur dapat berpengaruh pada perilaku guru.  

Kultur adalah akumulasi 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.   

Berdasarkan teori ini, pengitegrasian semangat ramah lingkungan dalam setiap 
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pembelajaran memang tergantung pada kultur sekolah masing-masing. Selama sekolah 

tidak menjunjung tinggi  kesadaran lingkungan hidup, maka pendekatan pembelajaran yang 

dipilih berfokus pada penguasaan materi tidak akan berfokus pada kelestarian lingkungan.  

Semestinya kampanye hijau adalah gerakan semua warga sekolah. Bawesdan (2014)  

menegaskan bahwa mutu pendidikan seharusnya adalah sebuah gerakan, bukan program. 

Kualitas pembelajaran terkait dengan kultur sekolah sendiri. Pendapat  ini sejalan pendapat 

oleh Senge (2000)  yang menegaskan 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.  

 
SIMPULAN 
 
 Desain pembelajaran merupakan pola pikir guru dalam merencanakan dan 

memutuskan kegiatan pembelajaran yang perlu dilakukan oleh siswa. Desain pembelajaran  

biologi diwarnai oleh pola pikir guru tentang siswa, materi, kegiatan,  penilaian dan sumber 

belajar. Desain pembelajaran biologi  telah menerapkan hakikat IPA sebagai proses inkuiri 

(melalui kegiatan observasi, praktikum, diskusi), variasi sumber belajar dan media, dan 

asesmen sumatif dan formatif, namun kurang menekankan pada aktivitas siswa mencintai 

lingkungannya.  Pola pikir  guru yang ramah lingkungan (environmental mindset) semestinya 

mewarnai perencanaan guru dalam pembelajaran, pola pikir  ini masih cita-cita, harapan, 

belum mudah ditemukan pada  perencanaan pembelajaran sebagaimana tampak pada 

silabus dan RPP.  Ancaman kerusakan lingkungan  (deforestasi, polusi, kelangkaan spesies,  

wabah penyakit, dst) semestinya  menggugah guru  untuk mengintegrasikan  pesan-pesan 

pendidikan lingkungan hidup kedalam pembelajaran biologi.  
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ABSTRAK  

 
Penelitian didasarkan pada tingginya angka keracunan di sekolah yang disebabkan 

kurangnya pemahaman anak tentang bahaya bahan kimia dalam makanan, sehingga diperlukan 
suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang zat aditif dalam 
makanan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran berbasis 
masalah (PBM) pada materi bahan kimia dalam makanan, dan keefektifannya untuk meningkatkan 
hasil belajar serta penumbuhan pola makan sehat.  Tujuan penelitian 1) mengembangkan perangkat 
pembelajaran berbasis masalah, 2) menganalisis keefektifan perangkat pembelajaran berbasis 
masalah yang dikembangkan terhadap peningkatan hasil belajar kognitif dan penumbuhan pola 
makan sehat. Penelitian dilakukan di SMP N 1 Kota Tegal menggunakan pre-test post-test non 
equivalent control group design. Sampel yang digunakan terdiri dari dua kelas, satu kelas sebagai 
kelompok kontrol dan satu kelas sebagai kelompok eksperimen. Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan meliputi  silabus, RPP, bahan ajar, dan alat evaluasi. Perangkat pembelajaran sangat 
efektif ditunjukkan oleh siswa yang tuntas>85%, dengan respon siswa terhadap PBM sebesar 
87,35%. Data persepsi positif siswa terhadap pola makan sehat sebesar 97,47%. Data korelasi hasil 
belajar kognitif dan persepsi positif siswa terhadap pola makan sehat diperoleh sebesar 0,689 
dengan nilai signifikansi 0,01<0,05 artinya pembelajaran model PBM dapat menumbuhkan pola 
makan sehat pada siswa. 
 
Kata Kunci: bahan kimia dalam makanan, perangkat pembelajaran, pola makan sehat 

 
 

ABSTRACT 

 
The research is conducted based on high number of intoxication at school due to student’s 

low understanding on the negative effects of additives substance in food. Therefore it is needed a 
learning models that can improve the understanding of additives substance in food. The formulation of 
the problem are how the device characteristics on problem-based learning (PBL) material of 
chemicals in foods, and their effectiveness to improve student learning outcomes and to foster healthy 
eating. The purpose, 1) to develop the problem based learning material, 2) to analyze the effect of 
developing problem-based learning material towards the refinement of cognitive learning outcomes 
and to foster healthy eating. This research conducted on class VIII SMPN 1 Kota Tegal by pre-test 
post-test non equivalent  control group design. The sample used consists of two classes, one class as 
a control group and another as an experimental group. Learning material developed includes syllaby, 
lesson plans, teaching materials, and evaluation tools. The learning material is very effective showed 
by students who learning mastery >85%, and the students' response to the PBL by 87.35%. Data 
positive effect on students' perception of healthy eating by 97.47%. Data correlation on cognitive 
learning outcomes and students' positive perceptions of healthy eating show at 0.689 with 
significance value of 0,01<0,05 which means the instructional model of PBL can foster healthy eating 
in students. 
 
Keywords: chemical in foods, healthy diet, learning devices 
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PENDAHULUAN 

Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) adalah pangan siap saji yang ditemui di 

lingkungan sekolah dan secara umum dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Hasil 

pengujian terhadap sampel PJAS yang diambil dari 866 sekolah yang tersebar di 30 kota 

seindonesia selama tahun 2011 diketahui 35,46% sampel tidak memenuhi persyaratan 

(TMS) keamanan dan atau mutu pangan (BPOM 2012). Hal ini mengindikasikan tingkat 

keamanan pangan jajanan anak sekolah  masih rendah. Kondisi ini merupakan masalah 

yang serius karena dapat memperburuk status gizi dan pemicu terjadinya keracunan yang 

disebabkan oleh produk pangan. Contoh kasus keracunan yang terjadi di lingkungan 

sekolah adalah kasus keracunan yang terjadi di SDN 01 Sidowayah Kab. Klaten yang 

menyebabkan 21 orang siswa mengalami keracunan setelah mengkonsumsi minuman 

ringan rasa buah (BPOM Jateng 2013), penyebab keracunan diduga karena penggunaan 

asam sitrat yang melebihi batas dalam minuman tersebut. 

Kurang selektifnya anak dalam memilih makanan jajanan merupakan bagian dari 

rendahnya pola makan sehat pada anak. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman anak 

tentang efek berbahaya dari zat aditif yang ditambahkan pada makanan. Padahal materi 

bahan kimia dalam makanan yang diberikan di tingkat SMP seharusnya dapat menjadi 

landasan bagi siswa untuk  mensikapi penggunaan bahan tambahan pangan yang di 

konsumsi sehari-hari. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang zat aditif dan 

pengaruhnya pada siswa, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang efektif. 

Pengetahuan tentang zat aditif tersebut nantinya diharapkan dapat berpengaruh pada sikap 

siswa khususnya terhadap pemilihan pola makan sehari-hari, karena pemilihan jenis 

makanan menentukan asupan gizi seseorang, dimana kekurangan terhadap asupan gizi 

dapat menyebabkan gangguan keseimbangan fungsi biologis dan biokimia dalam tubuh 

(Tejasari  2005). 

Model  Pembelajaran  Berbasis Masalah (PBM) dibutuhkan untuk mencapai tujuan di 

atas.  Model PBM merupakan suatu  pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 

pengerjaan permasalahan otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan sendiri, 

mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mempelajari peran orang 

dewasa, serta mengembangkan kepercayaan diri pada siswa (Arends 2008). Kegiatan 

belajar ini dapat mengasah kemampuan siswa dalam memahami konsep IPA, 

menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengemukakan gagasan atau ide, dan 

kemampuan bekerjasama. Selain itu PBM merupakan pendekatan kontekstual yang dapat 

membantu guru mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi nyata untuk menghubungkan 

antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Johnson 2012). 
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BAHAN DAN METODE  

Penelitian dikatagorikan dalam penelitian pengembangan. Pengembangan dalam 

penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, 

rencana pelaksaan pembelajaran, bahan ajar, lembar LKS, dan lembar evaluasi siswa 

dengan berbasis pada masalah. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap studi 

pendahuluan/analisa ujung depan, tahap pengembangan, dan tahap pelaksanaan 

pembelajaran. Dalam tiap tahap tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai 

dengan alur model pengembangan yang telah dimodifikasi dari model pengembangan 

sistem instruksional menurut Thiagarajan et al. (1974). Disain penelitian menggunakan pre-

test post-test non equivalent control group design menurut Sugiyono (2010). 

Penelitian diawali dengan studi pendahuluan yang meliputi analisis karakter siswa, 

analisis karakter guru, analisis sumber daya, analisis kondisi riil pembelajaran, analisis 

konsep materi, dan analisis tugas yang telah dilakukan siswa pada pembelajaran 

sebelumnya. Tahap perancangan terdiri dari tahap perancangan strategi pembelajaran dan 

perancangan perangkat pembelajaran. Tahap pengembangan meliputi penilaian para ahli 

(validator) dan uji coba skala sempit, evaluasi dan perbaikan, serta uji coba skala luas. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Kota Tegal. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

pada bulan April-Juni 2013. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII E sebagai kelas 

kontrol, siswa kelas VIII G sebagai kelas eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi lembar wawancara, lembar observasi, lembar soal, dan lembar angket 

siswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model PBM adalah suatu model mengajar yang menggunakan masalah sebagai 

fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi dan pengaturan 

diri. Bagi siswa kelas menengah pertama, model ini dapat digunakan untuk 

memperkenalkan konsep yang sederhana dan lebih tepat digunakan ketika penekanan 

pembelajaran lebih menitik-beratkan pada pengenalan konsep baru, melatih kemampuan 

berpikir induktif dan melatih berpikir analisis. Pendekatan ini juga dapat dijadikan alat 

evaluasi yang efektif bagi guru untuk mengukur apakah ide-ide atau konsep-konsep penting 

yang baru saja diajarkan telah dikuasai oleh siswa atau belum. 

Pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada suatu permasalahan yang  

mengundang pertanyaan dan belum terdefinisikan secara jelas sehingga akan 

membangkitkan rasa ingin tahu siswa yang kemudian akan dapat diselesaikan melalui 

proses inquiry. Melalui teknik contoh dan bukan contoh yang berupa gambar, perkataan, 

dan  atau objek nyata untuk menyampaikan sebuah konsep, siswa seperti diajak ke dalam 
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satu permainan, tetapi strategi ini sebenarnya adalah mengarahkan siswa pada penggunaan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  

Memunculkan suatu masalah dalam PBM bertujuan untuk merangsang 

keingintahuan peserta didik, menyediakan informasi pertanyaan awal, mengembangkan 

kemampuan untuk mencari informasi, menyediakan kesempatan untuk memunculkan ide 

yang akan ditindak lanjuti pada tahap pengembangan dan penyajian karya. Kemampuan 

pemecahan masalah merupakan kemampuan yang penting untuk dikuasai siswa. Hal ini 

disebabkan karena dalam kesehariannya siswa terkadang berhadapan dengan masalah-

masalah kongkrit yang memerlukan pemecahan secara nyata.  

Melalui PBM, kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan baru menjadi lebih 

tertantang. Pada awalnya siswa tampak belum mampu mengikuti alur yang benar, tiap 

kelompok siswa akan menuliskan kategori atau contoh-contoh yang berbeda-beda, tetapi 

ternyata pada akhirnya mereka dapat mempunyai pemahaman yang lebih dalam  dan dapat 

menemukan jawaban dari permasalahan yang dimunculkan (Colhoun 2009).  

Pembelajaran berbasis masalah pada materi bahan kimia dalam makanan ini, dapat 

menuntun siswa menjadi aktif dalam mengembangkan proses berpikir. Keaktifan siswa 

terlihat saat mereka mengikuti kegiatan analisis bahan kimia makanan di laboratorium 

sesuai panduan dalam LKS.  Penggunaan model  PBM menunjukkan keterlibatan siswa 

yang aktif berperan dalam menemukan jawaban dari suatu permasalahan dengan penalaran 

mereka untuk mencoba menentukan dasar pemikiran yang tersimpan dalam suatu konsep. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Berringer (2007) yang mendapatkan fakta bahwa 

penerapan pengalaman PBM dengan strategi inquiry dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah daripada sekedar kemampuan teknis pada objek penelitiannya. 

Hasil studi pendahuluan mendapatkan data bahwa pengembangan perangkat 

pembelajaran berbasis masalah diperlukan untuk pembelajaran materi bahan kimia dalam 

makanan di SMPN 1 Kota Tegal. Pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya masih 

berupa pembelajaran ceramah. Pembelajaran ini dirasa belum mampu untuk digunakan 

siswa ketika berhadapan dengan masalah dalam kesehariannya, terutama saat siswa 

dihadapkan pada pemilihan jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi.  Akibatnya adalah 

meskipun siswa telah dibekali dengan materi tentang bahan kimia dalam makanan namun 

pada kenyataanya siswa belum dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut ketika 

berhadapan dengan pemilihan  bahan kimia yang terdapat dalam makanan.  

Konsep materi bahan kimia dalam makanan sendiri merupakan materi yang cocok 

dikembangkan dengan model PBM, pembelajaran ini dapat dimanfaatkan secara langsung 

terkait dengan pemilihan bahan makanan yang aman dikonsumsi oleh siswa. Melalui PBM 

suatu materi pembelajaran dapat digunakan siswa dalam mengatasi masalah yang dijumpai 

dalam kehidupan nyata (Halizah & Iskhak 2008). Terkait aspek-aspek yang diperlukan untuk 
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pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah di SMPN 1 Kota Tegal tersedia sumber daya 

pendukung yang memadai baik berupa sarana fisik ataupun pembiayaan. 

Pengembangan perangkat pembelajaran dimulai dengan tahap perancangan  yang 

terdiri dari tahap perancangan strategi pembelajaran dan perancangan perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dirancang adalah perangkat pembelajaran 

berbasis masalah dengan karakteristik adanya masalah, keterkaitan antar disiplin ilmu, 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, bersifat student centered, 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, serta mengutamakan belajar mandiri. 

Perangkat yang dikembangkan meliputi silabus, RPP, bahan ajar, LKS, dan lembar evaluasi 

soal berbasis masalah. Perangkat yang sudah dinyatakan valid oleh validator dengan nilai 

seperti yang tersaji pada Tabel.1 kemudian di uji cobakan pada kelas skala sempit dan skala 

luas setelah dilakukan perbaikan pada tiap tahapannya. 

 

Tabel 1. Penilaian kelayakan perangkat pembelajaran  

No Nama Instrumen 
            Skor Hasil  

Diperoleh Max (%) 

1 Silabus      108 110     98 

2 RPP        89 95     94 

3 Bahan Ajar      146 185     78,91 

4 Lembar evaluasi siswa        22 25     88 

5 LKS        75 90     83,33 

6 Kit Uji Zat Aditif        19 25     76 

  Rata-rata       72,26 88,33     73,71 

   

 Pemahaman siswa terhadap materi zat aditif dinilai menggunakan instrumen soal 

untuk mengevaluasi hasil belajar kognitif siswa. Tes diberikan dalam bentuk soal pilihan 

ganda sebanyak 30 butir. Hasil perolehan tes  didapatkan rata-rata ketuntasan klasikal untuk 

kelompok eksperimen sebesar 87,05% seperti yang ditampilkan pada Tabel 2, artinya 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi bahan kimia dalam makanan yang telah diberikan.  

 
Tabel 2. Hasil belajar siswa 

Uraian 
Model PBM 

F % 

Siswa yang tuntas 21 87,5 
Siswa yang tidak tuntas 3 12,5 

 

Dengan penerapan PBM ini siswa belajar lebih baik, terlihat  ketika siswa 

menggambarkan ide-ide mereka dalam diskusi kelompok dan melakukan percobaan analisis 
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pada sampel makanan yang dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya. Hasil yang 

dapat diamati dari penerapan pendekatan ini adalah cara belajar siswa  mulai berubah dari 

kebiasaan menghafalkan definisi suatu konsep menjadi membiasakan berpikir untuk 

menemukan konsep ditandai dengan sudah dapat memberi penjelasan pada jawaban soal 

dan hasil presentasi diskusi dan eksperimen.  

Keterampilan berpikir kreatif siswa dapat dibangun melalui pengembangan model 

pembelajaran berbasis masalah ini, karena pendekatan berbasis masalah  berkaitan erat 

dengan  pembelajaran induktif (Edgen & Kauchak 2012). Dalam proses pembelajaran 

berbasis masalah, siswa diajarkan bagaimana cara menganalisis masalah yang diberikan 

baik itu dalam bentuk teori maupun praktek di laboratorium sehingga siswa memiliki 

keterampilan berfikir kreatif dan keterampilan profesional untuk mengatasi masalah yang 

bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat komplek maupun 

interdislipiner serta melatih siswa menjadi lebih efektif memahami sebuah konsep.  

Materi bahan kimia dalam makanan merupakan konsep dasar yang harus dikuasai 

siswa untuk mempelajari konsep-konsep biologi yang nantinya berhubungan dengan 

perilaku kesehatan. Perolehan nilai pre-test dan post-test kedua kelompok sampel 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran berbasis masalah efektif untuk 

meningkatkan pemahaman siswa. Penguasaan siswa terhadap materi ini dapat diamati dari 

kemampuan siswa menjawab soal-soal yang diberikan pada akhir pelajaran. Setelah 

perlakuan, perolehan nilai post-test kedua kelompok menunjukkan perbedaan hasil yang 

signifikan menunjukkan rata-rata perolehan nilai post-test kelompok eksperimen 87,22 

sedangkan rata-rata perolehan nilai post-test kelompok kontrol 58,10 seperti disajikan pada 

Tabel.3. Dari perhitungan kasar selisih rata-rata perolehan nilai post-test tersebut sudah 

dapat diprediksi bahwa peningkatan penguasaan konsep kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibanding kelompok kontrol. Uji perbedaan atau uji-t menunjukkan nilai thitung > nilai ttabel yang 

artinya ada perbedaan rata-rata perolehan nilai post-test yang signifikan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Artinya setelah kelompok eksperimen mendapatkan 

pembelajaran PBM terjadi peningkatan pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan 

kelompok kontrol yang menggunakan model ceramah.  

 
Tabel 3. Uji peningkatan hasil belajar  

 

Kelompok 
Nilai 
Maks 

Nilai 
Min 

Mean Sted t hitung t tabel Keputusan 

Eksperimen 100 66,67 87,22 7,66 4,61 2,07 Signifikan 
Kontrol 83,33 26,7 58,10 20,18 6,63 2,07 Signifikan 

 

Melalui analisis bahan kimia dalam makanan yang dilakukan lewat mini project di 

laboratorium sesuai panduan dalam LKS terhadap sampel makanan yang biasa dikonsumsi 
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sehari-hari, diharapkan dapat membuktikan secara kongkrit apakah makanan yang 

dikonsumsi aman bagi kesehatan atau tidak, sehingga pembelajaran PBM ini dapat 

digunakan siswa ketika mereka dipertemukan dengan masalah nyata seputar bahan kimia 

dalam makanan. Ketika siswa secara langsung mengetahui ada kandungan bahan kimia 

berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi maka akan dapat menumbuhkan pemahaman 

siswa agar berhati-hati dalam memilih jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi.  

Melalui pembuktian keamanan makanan yang biasa dikonsumsi, siswa menjadi tahu 

secara nyata tentang paparan bahan kimia berbahaya dalam makanan. Siswa  menjadi 

paham tentang bahayanya bagi tubuh sehingga persepsi positif siswa terhadap pola makan 

sehat menjadi tinggi. Hasil analisis pengamatan persepsi positif siswa terhadap pola makan 

sehat digunakan sebagai penentuan apakah pembelajaran model PBM dapat 

menumbuhkan perilaku pola makan sehat. Analisis dilakukan dengan menggunakan lembar 

angket persepsi positif siswa terhadap pola makan sehat. Hasil  penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi positif  kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yang tidak menggunakan model PBM seperti tersaji pada Tabel.4. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model PBM pada materi bahan kimia dalam makanan 

dapat merubah pandangan siswa terhadap pentingnya  pola makan sehat agar terhindar 

dari paparan bahan kimia berbahaya. 

 

Tabel 4. Persepsi positif siswa terhadap pola makan sehat kelas ekperimen & kontrol 

No. 
Nilai 

Interval 
Kriteria 

Persentase (%) Total rata-rata 

Kontrol Ekseprimen Kontrol Ekseprimen 

1 34-40 Sangat tinggi 19 96     1416 2242 

2 28-33 Tinggi 24 4      21 223 

3 18-25 Sedang 48 0   

4 10-17 Rendah 10 0 67.42 97.47 

Jumlah 100 100   

 

Penelitian ini didukung hasil penelitian Sujani et al. (2011) yang mendapatkan data 

bahwa semua sampel makanan yang di jual pedagang keliling di SDN Pandean 01 Kota 

Madiun diketahui mengandung boraks. Hal ini berbahaya jika tidak ada kesadaran bagi 

siswa ataupun masyarakan terhadap pentingnya pemahaman dan pengetahuan tentang 

pemilihan bahan kimia dalam makanan. Banyaknya kasus keracunan yang terjadi 

belakangan ini  baik di sekolah atau masyarakat mengindikasikan lemahnya kontrol kualitas 

makanan dan rendahnya kesadaran konsumen untuk bersikap selektif dalam memilih jenis 

makanan yang aman dari paparan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan.  

Kemampuan kognitif yang dibangun dari PBM materi bahan kimia dalam makanan ini 

merupakan domain kognitif kategori aplikasi. Melalui PBM siswa mampu mengorganisir 
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gagasan mereka dalam diskusi, memaknai tujuan pembelajaran, memberikan suatu 

deskripsi, dan mendemostrasikan suatu fakta dalam bentuk kinerja serta mengaplikasikan 

pembelajaran yang mereka peroleh pada suasana baru untuk mengatasi masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan bahan kimia dalam makanan. 

Peningkatan nilai kognitif siswa setelah menggunakan model PBL juga diikuti oleh 

peningkatan persepsi siswa terhadap pola makan sehat dengan nilai korelasi sebesar 0,689 

tersaji pada Tabel 5, artinya ada hubungan yang signifikans antara hasil belajar kognitif 

dengan penumbuhan pola makan sehat pada siswa. Semakin tinggi tingkat pemahaman 

siswa terhadap bahan kimia dalam makanan semakin tinggi pula persepsi siswa tentang 

pentingnya penerapan pola makan sehat demi tercapainya derajat kesehatan yang baik. 

Melalui pembelajaran bahan kimia dalam makanan dengan model PBM dapat 

menumbuhkan sikap kepedulian siswa terhadap pentingnya pola makan sehat.  

 
Tabel. 5. Korelasi hasil belajar kognitif dan persepsi positif siswa terhadap pola makan 
sehat 

 

  Kognitif Persepsi  

kognitif Pearson Correlation 1 .689** 
 Sig. (2-tailed)  .000 
 N 24 23 
persepsi Pearson Correlation .689** 1 
 Sig. (2-tailed) .000  
 N 23 23 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

Sejalan dengan penelitian ini, adanya hubungan antara pemberian pendidikan 

kesehatan terhadap sikap/perilaku siswa juga dikemukakan oleh Musaini (2011) yang 

mendapatkan fakta bahwa terdapat hubungan antara pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan dan sikap merokok pada siswa laki-laki kelas XI SMK Murni 1 Surakarta, serta 

pendapat Sulistyowati (2011) bahwa sikap siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual 

lebih baik dari sikap siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Sikap siswa yang 

diharapkan pasca pembelajaran bahan kimia dalam makanan berbasis masalah ini adalah 

adanya perubahan sikap terhadap kesadaran untuk menerapkan pola makan yang sehat 

agar siswa dapat memahami dan mengetahui paparan bahan kimia berbahaya dalam 

makanan yang dapat mengganggu kesehatan.  

 

SIMPULAN 

Produk dari penelitian berupa perangkat pembelajaran, terdiri dari silabus, RPP, 

bahan ajar, LKS, dan alat evaluasi pada materi bahan kimia dalam makanan dengan model 

pembelajaran  berbasis masalah. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan mempunyai 

karakteristik (1) pembelajaran menggabungkan tiga bidang keilmuan yaitu biologi, kimia, dan 
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kesehatan (2) mengembangkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (3) bersifat 

student centered (4) permasalahan menjadi fokus dan sarana untuk mengembangkan 

keterampilan pemecahan masalah (5) mengutamakan belajar mandiri. Penggunaan 

perangkat pembelajaran model PBM pada materi bahan kimia dalam makanan efektif untuk 

meningkatkan  pemahaman siswa sebesar 87.05% dan terdapat korelasi antara hasil belajar 

kognitif dengan persepsi positif siswa terhadap pola makan sehat sebesar 0.689. 
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ABSTRAK 
 

Hasil belajar materi sistem pencernaan siswa kelas XI A2 Madrasah Aliyah (MA) Al Asror 
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang masih rendah. Tindakan yang dilakukan peneliti untuk 
memecahkan masalah tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran Dua Tinggal Dua 
Tamu (DTDT). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan dalam dua siklus. Jenis data yang 
digunakan berupa data hasil perolehan tes formatif, angket respon, dan pengamatan aktivitas siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan, nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 67,4 meningkat pada siklus II 
menjadi 76,07 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 67,3% menjadi 82,69%. Aktivitas 
belajar siswa pada siklus I sebesar 73,43% meningkat pada siklus II menjadi 75,69% (kriteria 
keaktifan sangat tinggi). Penerapan model pembelajaran DTDT dapat meningkatkan pembelajaran 
Biologi materi sistem pencernaan pada siswa kelas XI A2 MA Al Asror. Disarankan kepada guru untuk 
menerapkan model pembelajaran DTDT karena telah terbukti meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
siswa. 
 
Kata Kunci: biologi, dua tinggal dua tamu, sistem pencernaan, siswa Madrasah Aliyah. 

 
 

ABSTRACT 
 
The learning outcome of metabolism system material of eleventh grade A2 Islamic Senior 

High School (MA) Al Asror District Gunungpati Semarang City are still low. The action taken by 
researchers to solve that problems was by applied Dua Tinggal Dua Tamu (DTDT) learning model. 
This Classroom Action Research (PTK) was performed in two cycles. Type of datas used in the form 
of outcome acquisition; formative test, questionnaire responses, and observations of student 
activities. The results showed, the average score increased from 67,4 at the cycle I to 76,07 in the 
second cycle with increasing of classical learning completeness from 67.3% to 82.69%. Student 
learning activities in the cycle I from 73.43% increased in the second cycle to 75.69% (very high 
activity criteria). DTDT learning models application can improve the instruction of metabolism system 
material of eleventh grade A2 students of MA Al Asror. It is recommended to teachers to implement 
DTDT learning model because have shown to increase the activity and student learning outcomes. 
 
Keywords: biology, MA students, metabolism system, two stay two stray 

 

PENDAHULUAN 

Madrasah Aliyah (MA) sebagai institusi pendidikan formal memiliki kurikulum yang 

diatur melalui Undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional  nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa “Kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah wajib memuat salah satu diantaranya adalah Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA)” (Depdiknas 2003). Oleh karena itu, di MA wajib memuat pelajaran IPA (Biologi, Fisika, 

Kimia) sebagai salah satu pelajaran pokok yang harus diberikan kepada siswa. Biologi 

sebagai bagian dari IPA memiliki karakteristik khusus, yang berbeda dengan ilmu lainnya 

dalam hal objek, persoalan, dan metodenya. Mata pelajaran Biologi di MA dikembangkan 
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melalui kemampuan berpikir analitis,  induktif, dan deduktif untuk menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar. 

Pada kenyataannya, menurut pengamatan peneliti masih banyak siswa yang kurang 

tertarik dengan Biologi. Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas XI A2 

Madrasah Aliyah Al Asror Patemon (MA Al Asror) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 

materi sistem pencernaan. Siswa masih kesulitan dalam mempelajari materi tersebut. 

Diketahui pula bahwa nilai tes formatif materi sistem pencernaan  siswa kelas XI A2 tahun 

pelajaran 2012/2013 belum mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Berdasarkan 

data tersebut, perlunya suatu model pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan 

aktivitas maupun hasil belajar materi sistem pencernaan di kelas XI A2 MA Al Asror. 

Model pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (DTDT) merupakan salah satu model 

pembelajaran berbasis Cooperative Learning yang sangat sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan siswa MA Al Asror. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti terinspirasi untuk 

mengadakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang berjudul “Peningkatan Pembelajaran 

Sistem Pencernaan melalui Dua Tinggal Dua Tamu pada Siswa Kelas XI A2 Madrasah 

Aliyah Al Asror Patemon Gunungpati Semarang”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 

(1) Bagaimana cara meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi sistem pencernaan 

melalui model pembelajaran DTDT pada siswa kelas kelas XI A2 MA Al Asror? (2) Apakah 

dengan penerapan model pembelajaran DTDT dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar materi sistem pencernaan pada siswa kelas XI A2 MA Al Asror? 

 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian siswa semester genap kelas XI A2 MA 

Al Asror Tahun Ajaran 2013/2014. Dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa, terdiri dari 18 

perempuan dan 8 laki-laki. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2014 

sampai bulan Februari tahun 2014. Penelitian ini menyelidiki tentang penerapan model 

DTDT untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi sistem pencernaan pada siswa 

kelas XI A2 MA Al Asror.  Prosedur penelitian mengacu penelitian Tindakan Kelas, yang 

terdiri dari tahap Perencanaan (Planning), Pelaksanaan Tindakan (Acting), Pengamatan 

(Observing), Refleksi (Reflecting) (Arikunto et al. 2009).  Penelitian ini dilaksanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan setiap pertemuan terdapat tes 

formatif. Setiap pertemuan membutuhkan waktu 2 x 45 menit.  Data yang dikumpulkan 

adalah aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran, hasil tes formatif 

siswa, hasil angket motivasi belajar siswa, serta dokumen berupa: daftar nama siswa, daftar 

nilai, hasil pengamatan, hasil angket, RPP.  Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil 
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belajar siswa yaitu nilai tes formatif siswa pada siklus I dan siklus II. Data kualitatif dalam 

penelitian ini berupa informasi berbentuk kalimat tentang aktivitas siswa.  

Tes dalam penelitian ini terdiri dari tes formatif, Tes formatif dilakukan setiap akhir 

pertemuan. Dalam teknik non tes digunakan tiga macam teknik, yaitu: observasi (aktivitas 

siswa), dokumen, serta angket (motivasi dan respon siswa). Teknik Analisis Data meliputi: 

Menentukan nilai akhir belajar, menggunakan rumus: 

 

 

B = banyaknya butir soal yang dijawab benar, N = banyaknya butir soal (Poerwanti et al. 

2008) 

Menentukan hasil belajar rata-rata kelas. 

 

 

x = nilai rata-rata,  X = jumlah semua nilai siswa, N = jumlah siswa (Aqib et al. 2008) 

Menentukan Persentase Tuntas Belajar Klasikal (Aqib et al. 2008) 

 

   

 

Mengukur Angket Respon Siswa dan Aktivitas Belajar Siswa 

  

  

 Data hasil pengisian angket atau aktivitas belajar siswa dibuat kualifikasi dengan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 1. Kriteria respon siswa (Yonny 2012) 

Persentase Kriteria 

75 -  100 Sangat tinggi 

50 -  74,99 Tinggi 

25 -  49,99 Sedang 

0   -  24,99 Rendah 

 

Indikator Keberhasilan 

Model pembelajaran DTDT dikatakan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa jika persentase aktivitas siswa mencapai >50%-74,99%, rata-rata kelas sekurang-

kurangnya 74 dengan persentase tuntas belajar klasikal sekurang-kurangnya 75%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

N

X
x






user
Highlight
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Deskripsi Data Pratindakan 

Tabel 2. Hasil angket respon siswa pratindakan 

No Aspek yang Ditanyakan 
Skor 

Perolehan 
Respon (%) 

1 Hakekat Biologi 80 76,92 

2 Motivasi Belajar Biologi 78 75 

3 Pembelajaran Biologi di MA 77 74,03 

4 Materi Sistem Pencernaan 72 69,23 

5 Pembelajaran Kooperatif 63 60,57 

6 Pembelajaran Kooperatif Model DTDT 25 24,03 

           Rata-Rata  65,83 63,29 

 

Tabel 2. menunjukkan adanya respon yang cukup baik pada aspek hakekat Biologi, 

motivasi belajar Biologi, pembelajaran Biologi di MA, dan materi sistem pencernaan 

sehingga sangat potensial untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran Biologi, lebih 

khusus pada materi sistem pencernaan.  

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Siklus I dilaksanakan melalui dua pertemuan, pertemuan I pada hari Rabu tanggal 22 

Januari 2014 dan pertemuan II pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014.  

Paparan Hasil Belajar 

Tabel 3. Rangkuman hasil belajar siswa pada Siklus I 

No Siklus I 
Formatif Siklus I 

Pertemuan I 
Formatif Siklus I 

Pertemuan II 
Rata-rata 

1 Jumlah nilai 1705 1800 3505 
2 Rata-rata nilai 65,57 69,23 67,4 
3 Tuntas belajar klasikal (%) 65,38 69,23 67,30 

 

Pada Tabel 3 menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus I adalah 67,4, itu artinya 

nilai rata-rata kelas siklus I belum memenuhi KKM mata pelajaran Biologi semester genap 

MA Al Asror yaitu 74. Pada pertemuan I nilai rata-rata kelas belum memenuhi KKM yaitu 

65,57, dan pada pertemuan II nilai rata-rata kelas baru mencapai 69,23. Dari dua pertemuan 

pada siklus I, ketuntasan belajar siswa belum mencapai 75%.  

 

Deskripsi Pengamatan Aktivitas Siswa 

Tabel 4. Rangkuman hasil observasi keaktifan siswa pada Siklus I 

No Siklus I Pertemuan I Pertemuan II 

1 Skor Total Perolehan 1888 1924 

2 Persentase Keaktifan (%) 72,61 74 

3 Rata-rata Keaktifan (%) 73,30 
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  Pada Tabel 4. menunjukkan keaktifan siswa pada pertemuan I termasuk kriteria 

keaktifan tinggi (72,61%) dan pada pertemuan II juga termasuk kriteria keaktifan tinggi 

(74%). Sehingga secara umum keaktifan siswa pada pelaksanaan tindakan pembelajaran 

siklus I termasuk dalam kriteria keaktifan tinggi (73,30%). 

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2014 sebagai pertemuan I dan 5 

Februari 2014 sebagai pertemuan II.  

Paparan Hasil Belajar 

Tabel 5. Rangkuman hasil belajar siswa pada Siklus II 

No Siklus II 
Formatif Siklus II 

Pertemuan I 
Formatif Siklus II 

Pertemuan II 
Rata-rata 

1 Jumlah nilai 1875 2081 1978 

2 Rata-rata nilai 72,11 80,03 76,07 

3 Tuntas belajar klasikal 76,92 88,46 82,69 

 

Tabel 5. menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus II sebesar 76,07 telah 

memenuhi KKM. Nilai rata-rata kelas pada pertemuan siklus II juga telah memenuhi KKM 

yakni 80,03 pada pertemuan II. Ketuntasan belajar klasikalnya pun sangat memuaskan 

karena rata-rata tuntas belajar klasikal siklus II mencapai 82,69%. Tuntas belajar klasikal 

pada pertemuan I sudah mencapai 76,92%, dan bahkan tuntas belajar pada pertemuan II 

mencapai 88,46%.  

 

Deskripsi Pengamatan Aktivitas Siswa 

Tabel 6. Rangkuman hasil observasi keaktifan siswa pada Siklus II 

No Siklus II Pertemuan I Pertemuan II 

1 Skor Total Perolehan 1943 1993 

2 Persentase Keaktifan (%) 74,73 76,65 

3 Rata-rata Keaktifan (%) 75,69 

 

Tabel 6 menunjukkan aktivitas siswa yang tinggi pada tiap pertemuan di siklus II. 

Rata-rata aktivitas siswa pada siklus II mencapai 75,69% termasuk pada kriteria keaktifan 

sangat tinggi. 

Peningkatan hasil belajar siswa, ketuntasan belajar klasikal, aktivitas siswa, dapat 

dilihat pada diagram di bawah ini. 
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Gambar 1. Diagram peningkatan pelaksanaan tindakan pembelajaran 

Pemaknaan Temuan Penelitian 

Peningkatan hasil belajar siswa yang terjadi setelah pelaksanaan tindakan 

pembelajaran mulai dari tes formatif siklus I, tes formatif siklus II, menunjukkan bahwa siswa 

telah mengalami peningkatan keterampilan karena telah melalui tahap belajar. Hal ini 

sejalan dengan pandangan dari Parkay & Stanford dalam Lapono (2008), mereka menyebut 

belajar sebagai kegiatan pemrosesan informasi, membuat penalaran, mengembangkan 

pemahaman dan meningkatkan penguasaan keterampilan dalam proses pembelajaran.  

Proses belajar terjadi dimulai dari kegiatan siswa menyimak penjelasan guru, 

melakukan kegiatan kerja dan diskusi kelompok dalam memecahkan permasalahan (LKS) 

yang diberikan guru, serta kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam proses “bertamu” 

dan “menerima tamu” sebagai bagian integral dari model pembelajaran DTDT. Proses 

belajar diakhiri dengan menyimak penjelasan dari guru dan penyimpulan materi di akhir 

pembelajaran.  

Peningkatan hasil belajar membuktikan teori Silberman (2011), bahwa dengan 

belajar secara berkelompok siswa memperoleh rasa aman. Silberman juga menyatakan “… 

perasaan saling memiliki memungkinkan siswa untuk menghadapi tantangan. Ketika siswa 

belajar bersama teman, mereka mendapat dukungan emosional dan intelektual yang 

memungkinkan mereka melampaui ambang pengetahuan mereka”. Siswa yang pada 

awalnya kurang mempunyai motivasi mempelajari materi sistem pencernaan menjadi lebih 

tertarik mengikuti pembelajaran karena adanya dukungan emosional serta intelektual dari 

teman-temannya. Hal ini memungkinkan siswa mampu memperbaiki hasil belajar yang 

diperolehnya.    

Peningkatan keaktifan siswa dari siklus I ke siklus II juga menunjukkan siswa telah 

mengalami proses belajar. Keaktifan siswa yang tinggi ini dikarenakan pembelajaran 

kooperatif menuntut suatu kelompok siswa bekerja untuk menyelesaikan tugas yang sama. 
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Itu adalah strategi pendidikan yang kaya karena membangun interaksi siswa (Siegel 2005). 

Keaktifan siswa dapat dilihat dari perhatian siswa pada saat guru menerangkan materi 

pembelajaran, kontribusi dan sikap siswa dalam diskusi dan kerja kelompok, aktivitas siswa 

dalam kegiatan “bertamu” dan “menerima tamu”, serta aktivitas siswa saat kegiatan akhir.  

Implikasi Hasil Penelitian 

Bagi Siswa, pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

DTDT memberikan pengalaman belajar yang baru. Siswa memiliki kesempatan yang luas 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara berkelompok untuk dapat 

menemukan sendiri pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus dikuasai 

dalam Biologi. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang bagi siswa 

tentu berimbas pada peningkatan hasil belajar siswa. Kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan kerjasama tim juga dapat meningkatkan kepekaan sosial, kerjasama, toleransi 

dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi guru, penerapan model 

pembelajaran DTDT dalam kegiatan pembelajaran menambah khasanah pengetahuan 

mengenai inovasi model pembelajaran.  Bagi sekolah, dukungan penerapan model 

pembelajaran DTDT dengan cara meningkatkan motivasi, pengetahuan, serta keterampilan 

guru tentang model pembelajaran DTDT serta menyediakan sarana dan prasarana sangat 

penting dalam upaya tersebut membantu mencapai visi dan misi sekolah. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran DTDT telah berhasil meningkatkan pembelajaran Biologi 

materi sistem pencernaan pada siswa kelas XI A2 MA Al Asror. Nilai rata-rata kelas pada tes 

formatif, pada siklus I yaitu 67,4 meningkat cukup tinggi pada siklus II menjadi 76,07 dengan 

peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 67,3% pada siklus I menjadi 82,69% pada 

siklus II. Aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu 73,43% mengalami peningkatan pada 

siklus II menjadi 75,69%, aktivitas belajar pada siklus I maupun siklus II telah mencapai 

kriteria aktif.  Disarankan guru dapat menerapkan model pembelajaran DTDT dalam 

kegiatan pembelajaran materi sistem pencernaan untuk meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas belajar siswa. 
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ABSTRAK 
 

Berdasarkani hasil kajian kegiatan pembelajaran Biologi di Kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah 
Tembalang  Semarang, memberi gambaran bahwa guru telah berupaya memaksimalkan proses 
belajar siswanya. Namun demikian, beberapa aspek pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah Tembalang  
Semarang, maka dilakukan penelitian kolaboratif dengan guru di Sekolah tersebut dengan 
menerapkan model pembelajaran eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini, apakah penerapan model eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi dan karakter siswa  di kelas VIII B MTs Husnul Khatimah 
Tembalang  Semarang? Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
Biologi di kelas VIII B MTs Husnul Khatimah Tembalang  Semarang melalui penerapan model 
Eksplorasi Kelompok Berbasis konstruktivisme. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
yang dalam pelaksanaannya  berkolaborasi dengan 1 orang guru peneliti dari MTs Husnul Khatimah 
Tembalang  Semarang. Penelitian dilaksanakan secara bersiklus. Setiap siklus terdiri dari 2-3 kali 
tatap muka, terdiri dari 4 tahapan, berturut-turut: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
serta evaluasi dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme pada pembelajaran IPA-Biologi di Madrasah 
Tsanawiyah Khusnul Khatimah Tembalang Semarang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
mengacu pada peningkatan aktivitas siswa dan kinerja guru yang baik serta meningkat. 
Mengembangkan beberapa karakter kinerja siswa dalam pengamatan, pembuatan tabel, 
berkomunikasi dan meningkatan hasil belajar siswa, ditunjukkan dengan  rata-rata hasil pos tes dan 
ketuntasan belajar kelas. Disarankan penerapan model eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme 
dapat digunakan sebagai model  alternatif pembelajaran biologi. Diperlukan  kajian yang lebih luas 
untuk menjamin efektivitas penerapan mdel eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme dalam 
pembelajaran biologi. 
Kata kunci :  Eksplorasi kelompok, konstruktivisme, kualitas pembelajaran Biologi, karakter siswa . 
 

 
ABSTRACT 

  
Based on observation of Biology Learning activities in Class VIIIB of Islamic Junior High 

School ‘Husnul Khatimah’ Tembalang  Semarang, it is revealed the illustration that teachers have 
tried to maximize student learning process. However, there seems that some learning aspects that 
need to be improved.  To improve the quality of Biology learning in class VIII B of Islamic Junior High 
School ‘Husnul Khatimah’ Tembalang Semarang, a collaborative research is carried out with teacher 
in that school by implementing the constructivism-based group exploration model. The problem 
formulation of the research is whether the implementation of constructivism-based group exploration 
model can improve the Biology learning quality and student character of students of class VIII B of 
Islamic Junior High School ‘Husnul Khatimah’ Tembalang  Semarang?  This research is carried out to 
improve the Biology learning quality and student character of students of class VIII B of Islamic Junior 
High School ‘Husnul Khatimah’ Tembalang Semarang through the implementation of constructivism-
based group exploration model. This research is class action research that implement collaboration 
with 1 research teacher from Islamic Junior High School ‘Husnul Khatimah’ Tembalang Semarang. 
The research is conducted cyclically. Each cycle comprises of 2-3 times of face-to-face meeting, in 4 
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steps, namely: plan, action implementation, observation, and evaluation and reflection. The research 
concluded that the implementation of constructivism-based group exploration model in the Science-
Biology learning in Islamic Junior High School ‘Husnul Khatimah’ Tembalang Semarang will improve 
learning quality based on improvement of student activity and good and improve teacher 
performance. Developing some characters of student performance on the following aspects: 
observation, table creation and communication, improving the student outcome, were showed from 
the increase of post-test average score and the completeness of classical learning. It was suggested 
to implement the constructivism-based group exploration model as an alternative model for Biology 
learning. Further review is required to ensure the effectiveness of the constructivism-based group 
exploration model in Biology learning. 
Keywords:  Group Exploration, Constructivism, Biology Learning Quality, Student Character. 
  

 
PENDAHULUAN 

 

Sejak diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi yang disempurnakan 

menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah hingga menjelang 

diluncurkannya hasil penyempurnaan kurikulum tersebut pada tahun 2006 membawa 

konsekuensi logis pada upaya proses pembelajaran Biologi di SMP. Proses belajar yang 

diharapkan melalui kurikulum ini bukan sekedar membahas materi dalam buku-buku 

panduan pelajaran atau menginformasikan pengetahuan kepada siswa, melainkan 

menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung kepada siswa untuk memahami 

gejala yang terjadi. (Derpdiknas 2004).  

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) 

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di SMP/MTs menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Pengembangan pendidikan karakter  diintegrasikan dengan pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan  dan pengembangan kerampilan proses  dan 

sikap ilmah. Pengembangan ketrampilan proses dan sikap ilmiah merupakan inti dari salah 

satu tujuan pendidikan karakter yaitu  berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun 

tujuan selengkapnya adalah membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, 

bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.(Kemdiknas  2010) 

Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan dalam membelajarkan Biologi sudah 

seharusnya memberikan ruang gerak dan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

pengamatan di alam sekitar mereka melalui kegiatan-kegiatan yang relevan, sehingga 

memungkinkan siswa merekonstruksi pemahamannya terhadap suatu fakta dan konsep.  

   Pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan 

kemampuan dan keterampilannya, secara tidak langsung mengajarkan siswa tentang 

user
Highlight
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learning how to learn (belajar bagaimana mempelajari sesuatu). Guru menjadi model 

pengembangan sikap belajar siswa. Hubungan antara guru dan siswa merupakan hubungan 

yang interaktif sehingga siswa merasa aman, nyaman, dan enjoy dalam proses belajarnya. 

Guru bukan sebagai figur yang menakutkan tetapi memberi teladan bagaimana cara belajar, 

menyenangi belajar dan bagaimana mendapatkan manfaat dari apa yang dipelajari. Dengan 

demikian, siswa akan terlatih untuk selalu berupaya mengembangkan penalaran dan 

kreativitasnya dalam rangka pengembangan kemampuan dirinya. (Depdiknas  2006) 

Dari hasil kajian kegiatan pembelajaran Biologi di Kelas VIII B MTs Husnul Khatimah 

Tembalang  Semarang yang dilakukan pada semester gasal tahun pelajaran 20011/2001, 

memberi gambaran bahwa guru telah berupaya memaksimalkan proses belajar siswanya. 

Namun demikian, beberapa aspek pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Hasil catatan 

lapangan dalam tiga kali observasi pembelajaran biologi yang dilakukan, dapat 

dideskripsikan hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain guru masih lebih dominan dalam 

proses pembelajaran dengan banyak menjelaskan dan memberikan informasi tentang 

fenomena dan konsep-konsep biologi yang dibahas. Guru belum sepenuhnya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi/penjelajahan ke alam di sekitar 

siswa dalam rangka menunjukkan contoh fenomena biologi, atau bahkan membantu 

menemukan konsep-konsep esensiil melalui pengamatannya. Bentuk respon siswa 

terhadap pembelajaran yang dikembangkan, lebih banyak dalam bentuk menyimak 

informasi guru dengan mancatat apa yang dijelaskan guru. Proses sains yang seharusnya 

dapat dilakukan siswa dengan „bersentuhan langsung‟ dengan obyek belajarnya (biologi) 

menjadi kurang mendapat perhatian guru. 

Kualitas proses pembelajaran seperti di atas masih perlu ditingkatkan mengingat 

situasi dan kondisi sekolah memungkinkan siswa untuk bereksplorasi dalam rangka 

menemukan sendiri gejala atau fenomena biologi yang terjadi atau bila memungkinkan 

eksplorasi yang dikembangkan mampu mengubah pemahaman siswa tentang suatu konsep 

yang mungkin tidak benar. Kualitas pembelajaran yang meliputi unsur kinerja dan peran 

guru selama pembelajaran, respon dan aktivitas siswa terhadap proses belajar yang 

dikembangkan, serta interaksi antara guru dan siswa selama proses belajar berlangsung 

merupakan hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.   

Jika ditinjau dari perolehan hasil belajar siswa melalui tes, maka diperoleh gambaran 

bahwa hasil tes sumatif kelas VIIIB semester gasal tahun pelajaran 2011/2012 menunjukkan 

bahwa rerata nilai Biologi untuk kelas non unggulan 5,64. Pada semester gasal tahun 

pelajaran 2011/2012 rerata nilai Biologi mencapai 6,25. Rerata ulangan harian semester 

gasal tahun pelajaran 2011/2012 pada materi Pertumbuhan mahluk hidup mencapai 6,48. 

Beberapa rerata nilai tersebut cukup memberikan gambaran bahwa proses pembelajaran 

biologi yang dikembangkan masih perlu ditingkatkan kualitasnya.  
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Model pembelajaran eksplorasi/penjelajahan yang merupakan salah satu alternatif 

operasionalisasi pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran biologi. Sesuai dengan filosofi pendekatan JAS, 

model pembelajaran eksplorasi menekankan pada pemanfaatan lingkungan alam sekitar 

kehidupan siswa, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya sebagai obyek belajar biologi 

yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah (Aditya & Kartijono 2005). Dalam 

implementasinya, proses eksplorasi lingkungan alam sekitar siswa mencakup pengamatan 

intensif tentang fenomena biologi sebagai obyek belajar yang dapat ditemui di lingkungan 

sekeliling siswa atau jika tidak memungkinkan, fenomena tersebut dapat dibawa ke dalam 

pembelajaran di kelas. Eksplorasi/penjelajahan juga merupakan salah satu kegiatan yang 

dianjurkan melalui pendekatan CTL/Contextual Teaching and Learning (Johnson 2002; 

Depiknas 2003). Penerapan model pembelajaran eksplorasi akan lebih bermakna jika 

dilakukan oleh siswa secara berkelompok. Dengan melakukan eksplorasi kelompok, maka 

(1) secara individual siswa aktif dalam proses pembelajaran; (2) sikap saling menghormati 

antar anggota kelompok akan tumbuh; (3) sifat menghargai perbedaan dan keragaman 

pendapat dapat dibina; (4) siswa sebagai anggota kelompok dapat saling memanfaatkan 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki; (5) kebiasaan bekerjasama dan saling 

membantu akan terbentuk (Lie 2002). 

Dengan menerapkan model pembelajaran eksplorasi kelompok, siswa diajak untuk 

bersentuhan langsung dan mengenal obyek belajar di sekitar siswa, gejala dan 

permasalahan (penerapan proses sains), menelaahnya dan menemukan simpulan atau 

konsep (konstruktivisme) tentang sesuatu yang dipelajarinya (Depdiknas 2003; Ridlo  2005). 

Nuansa konstruktivisme melalui model pembelajaran ini muncul pada saat proses 

pemahaman dan konseptualisasi oleh siswa dengan membangun pengetahuannya 

bersamaan dengan proses sains yang dilakukan melalui eksplorasi. Proses konseptualisasi 

tersebut terjadi tidak hanya secara langsung dari guru atau buku, akan tetapi juga melalui 

kegiatan ilmiah, seperti mengamati, mengumpulkan data, membandingkan, memprediksi, 

membuat pertanyaan, merancang kegiatan, membuat hipotesis, dan membuat laporan 

secara komprehensif.  

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di kelas VIIIB MTs Husnul 

Khatimah Tembalang  Semarang, maka akan dilakukan penelitian kolaboratif dengan guru di 

Sekolah tersebut dengan menerapkan model pembelajaran eksplorasi kelompok berbasis 

konstruktivisme. Permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu kurang maksimalnya 

kualitas proses pembelajaran Biologi di kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah Tembalang  

Semarang. Guru masih lebih banyak berperan sebagai sumber utama pengetahuan. Guru 

lebih sering menjelaskan suatu konsep atau hubungan antarkonsep biologi daripada 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengenal dan memahami konsep tersebut. 
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Siswa cenderung lebih banyak menjawab secara klasikal jika diberi pertanyaan guru, dan 

jarang diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Kesempatan siswa untuk 

“bersentuhan” langsung dengan obyek belajarnya kurang menjadi perhatian guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan proses pembelajaran biologi di sekolah tersebut 

perlu ditingkatkan. 

Agar siswa dapat bersentuhan langsung dengan obyek belajarnya, maka metode 

eksplorasi kelompok dapat diterapkan sebagai alternatif pemecahannya. Metode eksplorasi 

kelompok merupakan operasionalisasi pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) yang fokus 

pembelajarannya memanfaatkan lingkungan alam sekitar kehidupan siswa, baik lingkungan 

fisik, sosial, maupun budaya sebagai obyek belajar biologi dan fenomenanya dipelajari 

melalui kerja ilmiah/proses sains. Dengan menerapkan metode eksplorasi kelompok, siswa 

diajak mengenal obyek, gejala dan permasalahan biologi, menelaahnya, selanjutnya 

menemukan simpulan atau konsep tentang sesuatu yang dipelajarinya, sehingga 

pemahaman dan konseptualisasi diperoleh siswa melalui kegiatan ilmiah.  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu apakah penerapan model eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi dan karakter siswa  di kelas VIII B MTs 

Husnul Khatimah Tembalang  Semarang? 

Secara lebih rinci masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan model Eksplorasi Kelompok berbasis konstruktivisme dapat 

meningkatkan kinerja (performance) guru  kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah Tembalang  

Semarang dalam kegiatan pembelajaran Biologi? 

2. Apakah penerapan model Eksplorasi Kelompok berbasis konstruktivisme dapat 

meningkatkan peran aktif siswa kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah Tembalang  

Semarang  dalam proses belajar Biologi? 

3. Apakah penerapan model Eksplorasi Kelompok berbasis konstruktivisme dapat 

meningkatkan pemahaman siswa kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah Tembalang  

Semarang  tentang konsep-konsep Biologi? 

4. Apakah penerapan model Eksplorasi Kelompok berbasis konstruktivisme dapat 

meningkatkan karakter siswa kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah Tembalang Semarang? 

Terkait dengan upaya peningkatan karakter siswa pada masalah penelitian ke-4,  

pembelajaran karakter   mencakup  peran dan aktivitas siswa dalam kinerja proses ilmiah 

yang merupakan salah satu dari tujuan pendidikan karakter, yaitu berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi(Kemendiknas 2010b), kemampuan yang diukur meliputi: 

melakukan pengamatan, membuat tabel dan presentasi yang diamati dengan bantuan 

lembar penilaian. 
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BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah Tembalang  

Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dalam pelaksanaannya 

berkolaborasi dengan 1 orang guru peneliti dari MTs Husnul Khatimah Tembalang  

Semarang. Faktor yang diteliti meliputi Aktivitas siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran yakni aktivitas siswa dalam kelompok dan dalam kelas (klasikal). 

Performance/kinerja guru dalam proses pembelajaran. Kinerja guru yang diamati adalah 

kegiatan yang dilakukan guru pada setiap langkah proses pembelajaran yang seharusnya 

dilakukan dan diperankan guru secara keseluruhan, mulai dari apersepsi, kegiatan inti, 

hingga penutup. Hasil belajar (pemahaman konsep) siswa yang diamati adalah perolehan 

nilai yang berhubungan dengan pemahaman konsep-konsep esensi biologi dalam bentuk 

skor hasil tes tertulis dan penugasan. Karakter siswa terkait peningkatan karakter siswa 

kelas VIIIB MTs Husnul Khatimah Tembalang  Semarang  yang meliputi kemampuan 

melakukan pengamatan,  membuat tabel dan presentasi. 

Penelitian dilaksanakan secara bersiklus. Setiap siklus terdiri dari 3 kali tatap muka. 

Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, serta evaluasi dan refleksi. Jika pada pelaksanaan siklus I belum diperoleh  hasil 

sebagaimana indikator keberhasilan, maka dilakukan perubahan dan perbaikan tindakan 

pada siklus selanjutnya, demikian seterusnya hingga ditemukan formula unsur-unsur 

pembelajaran biologi yang applicable, efisien, dan efektif pada topik/pokok bahasan tertentu.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keaktifan Siswa 

Aspek keaktifan siswa yang diamati  saat pembelajaran merupakan data kelompok.  

Hasil pengamatan aktifitas siswa pada siklus 1, 2 dan 3 disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Skor rata-rata keaktifan siswa saat pembelajaran 

 

Kelompok Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

1 60 72 77 
2 58 69 74 
3 59 68 72 
4 60 73 76 
5 60 74 77 
6 57 68 68 

Rata-rata kelas: 59.1 70.6 74 
Kategori Kurang aktif Aktif aktif 
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Kinerja Guru 

Aspek-aspek yang diamati pada kinerja guru saat  pembelajaran  pada siklus I, II dan 

III disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi kinerja guru pada siklus I, II dan III 

 

No. Aspek yang diamati 
Skor setiap siklus 

I II III 

1 Pendahuluan    

 a. Memotivasi siswa 4 4 4 

 b. Menyampaian tujuan pembelajaran 3 4 4 

 c. Menggali pengetahuan awal siswa 3 3 4 

     

2 Kegiatan inti    

 a. Memberi informasi tentang kegiatan 3 3 4 

 b. Membentuk kelompok 4 4 4 

 c. Membagi LKS dan memberi penjelasan 3 4 4 

 d. Membimbing diskusi kelompok 3 3 4 

 e. Memberi kesempatan kel. presentasi  4 4 4 

 f. Memberi tanggapan kelompok presentasi 3 3 4 

 g. Membimbing siswa menarik simpulan 3 3 3 

 h. Memberi penegasan konsep esensial 2 3 4 

     

3 Penutup    

 a. Membimbing siswa melakukan refleksi 3 3 3 

 b. Memberi kesempatan siswa mencatat 3 3 4 

 c. Melakukan feed-back pertanyaan atau tes 3 3 4 

 d. Memberi tugas 3 3 4 

     

 Total 48 50 58 

 Kategori Baik Baik Sangat 
baik 

  

Karakter siswa saat kinerja 

Karakter siswa yang diamati  selama penelitian adalah kinerja siswa dalam : (a) Membuat 

Tabel; (b) Pengamatan; (c) Presentasi. Setiap kinerja diberi skor berdasarkan hasil 

pengamatan dengan bantuan lembar observasi.  Hasil yang diperoleh disajikan  pada Tabel 

3 berikut ini. 

 Tabel 3. Rata-rata skor karakter siswa saat kinerja 

 

Siklus Topik 
Skor Rata-rata Karakter Siswa 

a b c 

I Struktur akar, batang , daun 58.6 70.1 61.3 

II Struktur bunga, buah  dan biji 71.3 74.0 74.6 

III 
Pertumbuhan dan 
Perkembangan 

76.1 74.2 80.2 
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Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa ditentukan berdasarkan skor rata-rata hasil pos tes dan tingkat 

ketuntasan kelas. Hasil belajar siswa  disajikan  pada  Tabel 2 

Tabel 2  Rata-rata skor pos tes dan  ketuntasan kelas pada siklus I, II dan III 

 

No. Aspek siklus I siklus II siklus III 

1 

2 

Rata-rata pos tes 

Ketuntasan kelas (%) 

74,04 

50 

79,33 

60 

93,57 

100 

 

Penerapan model eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme memberi 

kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam  belajar, karena siswa kontak langsung 

dengan obyek biologi disertai bekerja dalam kelompok. Dalam penelitian ini data aktifitas 

siswa meliputi : 1) memperhatikan penjelasan guru (mendengarkan, membaca, mencatat); 

2) bekerjasama 3) mengemukakan pendapat lesan dan tulisan; 4) merespon pendapat 

teman 5) demonstrasi (dalam kelompok dan presentasi di depan kelas). 

Mencermati data  kuatitatif prosentase pada tabel 1,  keaktifan siswa menunjukkan 

angka yang tidak begitu tinggi, namun jika diamati pada siklus-siklus berikutnya 

menunjukkan peningkatan untuk semua kelompok maupun kelas. Untuk keaktifan  rata-rata 

kelas dari siklus1, 2 dan 3 berturut-turut termasuk kategori kurang aktif, aktif dan aktif. 

Penerapan model eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme memberi kesempatan 

kepada siswa untuk diskusi dan mendemonstrasikan kemampuannya (Lie 2002; Slavin 

1995). 

Hasil rekapitulasi kinerja guru menunjukkan hasil yang baik dan menunjukkan 

kemajuan di siklus ke-3. Hal ini sebagai hasil dari perencanaan yang baik dan cermat serta  

penerapan yang  diikuti refleksi diantara siklus yang berjalan. 

Karakter siswa dalam penelitian ini diukur dari kinerja siswa dalam: pengamatan, 

membuat tabel dan presentasi. Tabel 3. Menunjukkan skor rata-rata  karakter  saat kinerja. 

Data kuantitatif tidak menunjukkan hasil yang sangat bagus. Namun begitu tetap 

menunjukkan kemajuan dari siklus 1, 2  danke-3. 

Untuk kinerja membuat tabel kategori rata-rata kelas untuk setiap siklus berturut turut 

adalah: kurang, baik dan baik. Sedangkan untuk kinerja melakukan pengamatan 

kategorinya berturut-turut: baik, baik dan baik. Untuk  presentasi kategorinya : cukup, baik 

dan baik. Dengan melakukan pengamatan, menyusun tabel dan  presentasi, ada beberapa 

karakter yang bisa dikembangkan siswa antara lain: cermat, teliti, jujur, sistematis, berpikir 

logis serta percaya diri.  

Ketiga kinerja yang diamati dalam penelitian ini  merupakan bagian dari proses sains 

jadi menyangkut kinerja ilmiah. Skor rata-rata yang tidak mencapai katagori  baik sekali 
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diduga karena siswa belum terbiasa melakukan  kinerja ilmiah. Namun  seiring  siklus 

berjalan kinerja rata-rata siswa meningkat 

Hasil pos tes yang diberikan di setiap akhir siklus menunjukkan bahwa proses 

belajar-mengajar yang dikembangkan oleh guru mampu menghasilkan  peningkatan 

pemahaman konsep para siswa. Secara klasikal  pada  siklus ke-2 sudah memenuhi 

harapan bahwa jumlah siswa yang memperoleh skor di atas 70 lebih dari 85%. Demikian 

juga pada siklus yang ke-3. Meskipun ada beberapa siswa yang belum mencapai 

ketuntasan, terhadap  siswa ini diberi kesempatan  remidiasi  untuk meningkatkan skornya. 

Peningkatan hasil pos tes bisa dijelaskan karena diterapkannya  model pembelajaran 

tersebut, siswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh pengalaman 

nyata dan mengembangkan gagasan-gagasannya. Dengan demikian siswa akan terbiasa 

sekaligus mampu membangun pengetahuannya sendiri secara aktif tentang fenomena-

fenomena alam yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-ha ri.Dalam implementasinya, 

tahap-tahap pembelajaran yang dikembangkan dengan menerapkan model Eksplorasi 

Kelompok berbasis konstruktivisme adalah sebagai berikut: 

Tahapan pertama dalam pembelajaran, siswa diberi motivasi agar mengemukakan 

pengetahuan awalnya tentang konsep/materi yang akan dibahas (Bell, 1993). Siswa diberi 

kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mengilustrasikan pemahamannya terhadap 

konsep tersebut. Pada tahapan kedua, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan 

menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian dan penginterpretasian data 

dalam suatu kegiatan sederhana yang telah dirancang guru. Secara berkelompok, siswa 

melakukan kegiatan eksplorasi/penjelajahan terhadap obyek belajar dan berdiskusi. Pada 

saat melakukan eksplorasi secara berkelompok, maka secara psikologis siswa akan 

membangun pemahaman tentang konsep yang sedang dipelajari (Slavin 1995; Dryden & 

Jeannette 1999; Lie  2002).  

Tahapan ketiga, berdasarkan hasil eksplorasi kelompok masing-masing, siswa 

mencatat hasil pengamatan dan menyusun laporan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, 

kelompok siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan, memberikan penjelasan dan 

menawarkan solusi permasalahan berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Hasil temuan 

kelompok didiskusikan dengan kelompok lain secara klasikal. 

Pada tahapan keempat, setelah hasil diskusi kelompok terpampang di depan, guru 

memberikan penjelasan tentang apa yang telah dipelajari. Guru membimbing siswa untuk 

mengambil kesimpulan dan sekaligus mempertegas konsep-konsep esensi biologi yang 

ditemukan siswa melalui kegiatan eksplorasi. Penguatan oleh guru ini sangat penting agar 

siswa tidak merasa ragu-ragu lagi tentang pemahamannya. Selanjutnya, guru berusaha 

menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan 
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pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan lain atau pemunculan pertanyaan dan 

masalah-masalah yang relevan dengan isu-isu di lingkungannya (Depdiknas  2004).  

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model eksplorasi 

kelompok berbasis konstruktivisme pada pembelajaran IPA-Biologi di Madrasah Tsanawiyah 

Khusnul Khatimah Tembalang Semarang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

mengacu pada peningkatan aktifitas siswa dan  kinerja guru yang baik serta meningkat. 

Mengembangkan  beberapa karakter kinerja siswa dalam: pengamatan, pembuatan tabel 

dan berkomunikasi. Meningkatan hasil belajar siswa, ditunjukkan dengan  rata-rata hasil pos 

tes dan ketuntasan  belajar kelas.  Disarankan bahwa penerapan model eksplorasi 

kelompok berbasis konstruktivisme dapat digunakan sebagai model  alternatif pembelajaran 

biologi. Masih diperlukan  kajian yang lebih luas untuk menjamin efektifitas penerapan mdel 

eksplorasi kelompok berbasis konstruktivisme dalam pembelajaran biologi. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk memetakan keterampilan metakognitif siswa SMAN 1 RSBI 
Lubukpakam, Sumatera Utara Kelas XII dalam aspek analisis tugas (task analysis), perencanaan 
(planning), pemantauan diri (monitoring), pemeriksaan (checking), dan rekapitulasi (recapitulation) 
serta menganalisis hubungan keterampilan metakognitif siswa SMAN 1 RSBI tersebut dengan hasil 
belajar biologi. Narasumber dalam penelitian ini adalah 179 siswa kelas XII. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif pada setiap aspek keterampilan metakognitif. Hasil 
penelitian menunjukkan nilai rata-rata keterampilan metakognitif siswa pada aspek analisis tugas 
(task analysis) mencapai 58, perencanaan (planning) mencapai 60, pemantauan diri (monitoring) 
mencapai 68, pemeriksaan (checking) mencapai 71, dan rekapitulasi (recapitulation) mencapai 62. 
Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan metakognitif siswa-siswa tersebut tergolong cukup 
sehingga berpengaruh pada rendahnya rata-rata hasil belajar biologi yang hanya mencapai 60,67. 
Hasil penelitan  juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan keterampilan metakognitif antara 
siswa laki-laki dan siswa perempuan (harga p-value 0,138>taraf, signifikansi 0,05). Berdasarkan 
pengamatan peneliti di sekolah SMAN 1 RSBI Lubuk Pakam diperoleh fakta bahwa sekolah tersebut 
belum memiliki instrumen yang dapat mengukur kemampuan metakognitif siswa serta minimnya 
monitoring terhadap perkembangan metakognitif siswa. 
 
Kata kunci: analisis, metakognitif, pembelajaran biologi 

 

ABSTRACT 

The aims of this study were to make the mapping of metacognitive skills of students in SMAN 
1 RSBI Lubukpakam, North Sumatra in class XII, that consisted of task analysis, planning, monitoring, 
checking and recapitulation aspect, and also to analyzed the relationship between metacognitive skills 
of students in SMAN 1 RSBI with the result of biology test. Informants in this study were 179 students 
of class XII. The analysis of this research was qualitative analysis. The results of this research 
showed that metacognitive skills of students in analysis task aspectwas 58, planning aspectwas 60, 
monitoring aspect was 68, checking aspect was 71and recapitulation aspectwas 62. This suggested 
that the average of metacognitive skills of these students was quite low so it influenced to the average 
results of biology test, which only reached 60.67. Research results also showed that there was no the 
difference between students' metacognitive skills of male and female students (p-value 0.138 >0.05). 
Based on the observations of the researchers at the SMAN 1 RSBI Lubukpakam obtained the fact 
that the school did not have any instrument that can measured metacognitive skills of students and 
there was no monitoring of the students' metacognitive development. 

Keywords: analysis, metacognitive, learning of biology  

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran Biologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk beluk makhluk hidup 

mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, bioma, 

hewan, tumbuhan, protista serta gejala-gejala yang terjadi di bumi baik gejala benda 

maupun gejala peristiwa (Keliat 2006). Dengan mempelajari Biologi, kita semakin dekat 

menuju pemahaman mengenai bagaimana sel tungggal berkembang menjadi tumbuhan dan 
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hewan, bagaimana pikiran manusia bekerja, bagaimana interaksi antarorganisme yang tak 

terhingga banyaknya berperan dalam pembentukan komunitas biologis dan bagaimana 

kehidupan yang begitu beragam di bumi berevolusi dari mikroba yang pertama. Dalam 

mempelajari setiap topik dalam ilmu Biologi diperlukan pengoptimalan kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa, selain itu metakognitif juga perlu diperhatikan seiring dengan 

perkembangan kognitif siswa, sehingga menciptakan kesadaran (refleksi) siswa terhadap 

apa yang telah dipelajari. 

Metakognitif merupakan kata sifat dari metakognisi. Metakognisi berasal dari kata 

metacognition dengan prefik “meta” dan kata “kognisi”. Meta berasal dari bahasa Yunani 

yang berarti setelah, melebihi atau di atas. Menurut Wienman dalam Abdurrahman (2009), 

kognisi diartikan sebagai fungsi mental yang meliputi persepsi, pikiran, simbol, penalaran 

dan pemecahan masalah. Sementara Costa dalam In’am (2009) mendefinisikan metakognisi 

sebagai berpikir tentang berpikir atau proses berpikir tentang cara berpikir mereka sendiri 

dalam rangka membangun strategi untuk memecahkan masalah (O’Neil & Brown dalam 

In’am 2009). 

Warouw (2010), menyatakan siswa yang terlatih menggunakan strategi metakognitif 

secara sengaja dalam aktivitas pembelajaran dapat menjadikan dirinya sebagai pebelajar 

yang mandiri, dan dapat mengaktifkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya 

Warouw (2010) menyatakan bahwa siswa yang berkemampuan akademik tinggi memiliki 

kesadaran metakognitif yang lebih baik sehingga dapat digunakan untuk mengontrol proses-

proses kognitifnya. Susantini (2010), menyatakan perangkat pembelajaran yang 

menggunakan strategi metakognisi lebih efektif pada siswa kemampuan atas daripada siswa 

kemampuan bawah. Lebih lanjut Sudiarta (2007), menyimpulkan  bahwa penerapan strategi 

pembelajaran berorientasi pemecahan masalah dengan pendekatan metakognitif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menurut Flavel dalam Veenman et al. (2004), pengetahuan metakognitif mengacu 

pada pengetahuan deklaratif mengenai saling mempengaruhi antara personal karakter, task 

character dan strategi-strategi yang ada dalam situasi pembelajaran.  Pengetahuan tentang 

variabel-variabel personal berkaitan dengan pengetahuan mengenai bagaimana siswa 

belajar dan memproses informasi yang telah ia peroleh serta pengetahuan tentang proses-

proses belajar yang dimilikinya. Pengetahuan tentang variabel-variabel tugas melibatkan 

pengetahuan tentang sifat tugas dan jenis pemrosesan yang harus dilakukan siswa untuk 

menyelesaikan tugasnya. Pengetahuan tentang variabel-variabel strategi melibatkan 

pengetahuan tentang strategi-strategi kognitif dan metakognitif serta pengetahuan 

kondisional tentang kapan dan dimana strategi-strategi itu dapat digunakan. 

Kauchak & Eggen dalam Warouw (2010), menjelaskan bahwa keterampilan 

metakognitif dapat  membantu mereka dalam hal ini peserta didik menjadi self-regulated 
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learners yang bertanggung jawab terhadap kemajuan belajarnya sendiri dan mengadaptasi 

strategi belajarnya mencapai tuntutan tugas. Lebih lanjut menurut Susanti dalam Suratno 

(2010), melalui metakognisi siswa mampu menjadi pebelajar mandiri, menumbuhkan sikap 

jujur, dan berani mengakui kesalahan dan akan dapat meningkatkan hasil belajar secara 

nyata. Oleh karena itu maka anak dapat mengatur diri sendiri, lebih efektif berusaha 

mengembangkan diri, mampu memotivasi diri sendiri, menentukan tujuan dan berusaha 

mencapai tujuannya. 

Menurut Brown et al., dalam Djiwandono (2002), pada umumnya kemampuan 

metakognitif anak mulai berkembang sekitar 5-7 tahun. Sekolah mencoba memberi 

keterampilan ini, tetapi mengalami kesulitan karena adanya perbedaan individu. Dewasa ini 

keterampilan metakognisi belum diberdayakan disekolah-sekolah dikarenakan belum 

banyaknya dikembangkan instrumen yang memadai untuk mengukurnya.Hal ini berdampak 

pada belum optimalnya upaya sekolah dan guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

Parsaulian (2009), dalam penelitiannya di SMA Katolik St. Petrus menyatakan bahwa siswa 

kelas XI IPA  memiliki kemampuan metakognitif  terhadap mata pelajaran Biologi yang 

tergolong rendah, yaitu sebesar 68,18%.  

Menurut Sugiharto & Baskoro (2010) keterampilan metakognisi siswa juga terlihat 

belum memuaskan atau masih rendah. Rendahnya keterampilan metakognitif menyebabkan 

siswa tidak memantau sejauh mana tujuan belajar yang dicapainya atau bahkan tidak tahu 

tujuan belajarnya. Sebagai contoh, anak yang tidak memiliki kemampuan metakognitif yang 

baik tidak bisa memprediksi kelebihan dirinya dan tidak mempunyai perencanaan memilih 

jurusan bidang studi di perguruan tinggi yang sesuai dengan minatnya. 

Menurut Alexander et al.; Veenman & Elshout dalam Veenman et al. (2004) 

keterampilan metakognitif dibedakan dari pengetahuan metakognitif. Lebih lanjut menurut 

Ferrari et al. dalam Santrock (2010), pengetahuan metakognitif melibatkan usaha monitoring 

dan refleksi pada pikiran seseorang pada saat sekarang. Ini termasuk pengetahuan faktual, 

seperti pengetahuan tentang tugas, tujuan atau diri sendiri, dan pengetahuan strategis 

seperti bagaimana dan kapan akan menggunakan prosedur spesifik untuk memecahkan 

masalah. Aktivitas metakognitif atau keterampilan metakognitif terjadi saat murid secara 

sadar menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka pada saat memecahkan 

masalah dan memikirkan sesuatu tujuan. 

Keterampilan metakognitif mengacu kepada prosedur pengetahuan yang wajib untuk 

pengaturan dan pengawasan aktifitas pembelajaran (Brown & De Loache; Flavel; Kluwe 

dalam Veenman et al. 2004). Keterampilan metakognitif meliputi task analysis, keterampilan 

perencanaan, keterampilan pengawasan, keterampilan pemeriksaan, dan keterampilan 

rekapitulasi. 



 

86 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Analisis Keterampilan Metakognitif Siswa SMAN 1 Lubukpakam 

Berdasarkan hasil observasi di SMAN 1 RSBI Lubukpakam yang dilakukan peneliti 

sebelumnya, diperoleh informasi bahwa di sekolah tersebut belum memiliki tes yang dapat 

mengukur kemampuan metakognitif siswa.SMAN 1 RSBI Lubukpakam hanya mengukur 

sikap siswa dalam mengikuti setiap pelajaran di kelas pada setiap semester, padahal salah 

satu visi dan misi sekolah itu adalah meningkatkan kualitas peserta didik untuk memenuhi 

syarat menempuh/melanjutkan pendidikan bertaraf internasional. 

 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilakukan di SMAN1 RSBI Lubukpakam pada bulan Maret-Juni 2012 

dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah siswa SMAN 1 RSBI Lubukpakam 

Kelas XII yang berjumlah 179 orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kemampuan metakognitif dan 

hasil belajar siswa, besarnya hubungan antar variabel-variabel tersebut serta menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan variabel-variabel tersebut. Instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan: 1) tes tertulis yang terdiri atas soal-soal biologi yang dapat 

mengukur penguasaan konsep siswa, butir-butir soal dalam tes ini mencakup ranah kognitif 

terdiri atas C1-C6, 2) angket tertutup berbentuk skala Likert untuk menjaring data 

keterampilan metakognitif siswa yang meliputi lima aspek yaitu task analysis (analisis tugas-

tugas), planning (perencanaan), monitoring (pengawasan), checking (pemeriksaan), dan 

recapitulation (rekapitulasi).  

Analisis instrumen dilakukan untuk menguji instrumen sebelum instrumen tersebut 

digunakan. Analisis instrumen untuk tes hasil belajar Biologi meliputi uji validitas internal 

oleh ahli dan validitas eksternal oleh siswa, uji reliabilitas, uji daya pembeda, uji tingkat 

kesukaran, sedangkan analisis instrumen untuk angket metakognitif adalah uji validitas 

internal oleh ahli dan validaitas eksternal oleh siswa serta uji reliabilitas.  

Hasil angket keterampilan metakognitif siswa pada setiap aspek metakognitif task 

analysis (analisis tugas-tugas), planning perencanaan), monitoring (pengawasan), checking 

(pemeriksaan), dan recapitulation (rekapitulasi) dianalisis dengan mencari presentase setiap 

aspek. Setelah mendapat persentase setiap aspek, maka disajikan dalam bentuk deskriptif 

dengan menggunakan diagram batang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes biologi menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) siswa untuk hasil tes 

biologi hanya mencapai 60,67 dengan standar deviasi mencapai 10,93. Mean (rata-rata 

hitung) 60,67 menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan siswa terhadap materi Biologi yang 

disajikan tergolong sangat rendah dan di bawah nilai KKM 75.  
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Tabel 1. Persentase ranah kognitif berdasarkan jumlah jawaban siswa yang benar 

Ranah Kognitif C1 C2 C3 C4 C5 

Jumlah rata-rata siswa yang 
menjawab benar 110 109 106 107 114 

Persentase rata-rata (%) 20.25 20 19.4 19.6 20.85 

 

 Tabel 1 di atas menunujukkan bahwa pada ranah C5  (2 item soal), rata-rata siswa 

yang menjawab benar soal tersebut adalah 20,85% dari jumlah total keseluruhan. 

Persentase rata-rata jumlah siswa yang menjawab benar soal-soal yang tergolong ranah C1 

(4 item soal) adalah  20,25%. Persentase rata-rata jumlah siswa yang menjawab benar soal-

soal yang tergolong ranah C2 (11 item soal) adalah 20%. Persentase rata-rata jumlah siswa 

yang menjawab benar soal-soal yang tergolong ranah C4 (13 item soal) adalah 19,6%. 

Persentase rata-rata jumlah siswa yang menjawab benar soal-soal yang tergolong ranah C3 

(2 item soal) adalah 19,4%. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi angket keterampilan metakognitif didapatkan rata-rata 

setiap aspek keterampilan metakognitif yang meliputi task analysis (analisis tugas), 

planning(perencanaan), monitoring (pengawasan), checking (pemeriksaan) dan 

recapitulation (rekapitulasi) seperti yang disajikan pada grafik di bawah ini. Pada grafik nilai 

rata-rata keterampilan metakognitif siswa pada setiap aspek metakognitif di atas terlihat 

bahwa rata-rata keterampilan siswa dalam menganalisis tugas mencapai 58, melakukan 

perencanaan (planning) 60, melakukan monitoring 68, melakukan pemeriksaan (checking) 

71 dan melakukan rekapitulasi mencapai 62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Grafik nilai rata-rata keterampilan metakognitif siswa pada setiap aspek 
metakognitif yang meliputi task analysis (analisis tugas), planning (perencanaan), 
monitoring (pengawasan), checking (pemeriksaan) dan recapitulation (rekapitulasi) 

 
  Berdasarkan hasil analisis angket pada aspek analisis tugas terlihat bahwa 34 siswa 

tidak pernah membuat catatan materi biologi yang telah mereka kuasai, 38 siswa tidak 

memiliki lebih dari satu buku biologi serta 21 siswa tidak pernah mengamati lingkungan 

sekitar bila ada materi tugas biologi yang berhubungan dengan alam. Hasil analisis angket 

pada aspek perencanaan (planning) memperlihatkan bahwa 40 siswa tidak pernah 
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membaca kompetensi dasar yang ingin dicapai pada setiap materi biologi, 29 siswa tidak 

pernah merencanakan strategi belajar yang akan digunakan sebelum mulai belajar biologi 

dan 53 siswa tidak pernah membuat catatan penting tentang pelajaran biologi yang telah 

lewat. Pada aspek monitoring didapatkan data bahwa 17 siswa tidak pernah memantau 

strategi belajar yang digunakan saat belajar biologi. Pada aspek rekapitulasi didapatkan 

data bahwa 15 siswa tidak memiliki alokasi waktu belajar biologi yang cukup, serta 14 siswa 

merasa strategi belajar yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal.Beberapa hal 

tersebut di atas adalah beberapa penyebab rendahnya rata-rata hasil metakognitif siswa, 

sehingga anak-anak tidak menjadi pembelajar yang mandiri. 

Karakteristik dari pelajar yang melakukan regulasi diri menurut Winne dalam 

Santrock (2010), bertujuan memperluas pengetahuan dan menjaga motivasi. Menyadari 

keadaan emosi mereka dan punya strategi untuk mengelola emosinya. Secara periodik 

memonitor kemajuan ke arah tujuannya. Menyesuaikan atau memperbaiki strategi 

berdasarkan kemajuan yang mereka buat. Mengevaluasi halangan yang mungkin muncul 

dan melakukan adaptasi yang diperlukan. 

Data Perbedaan Keterampilan Metakognitif antara Siswa Perempuan dan Siswa Laki- 
laki serta Data Perbedaan Hasil Tes Biologi antara Siswa Laki-laki dan Siswa 
Perempuan 

Setelah dilakukan perhitungan melalui Systat 12, didapatkan hasil bahwa ternyata 

tidak terdapat perbedaan keterampilan metakognitif antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan harga p-value penelitian yang diperoleh 

yaitu 0,138 > taraf signifikansi 0,05, yang akan disajikan dalam Gambar 4. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta hasil penelitian yang diperoleh dalam 

penelitian ini mendukung pendapat Flavel yang menyatakan bahwa pengetahuan dianggap 

akan mengarah kepada metakognitif apabila digunakan dengan strategi belajar yang baik 

untuk mencapai tujuan belajar (Dawson 2008) serta penelitian Warouw yang menyatakan 

bahwa siswa yang terlatih menggunakan strategi metakognitif secara sengaja dalam 

aktivitas pembelajaran dapat menjadikan dirinya sebagai pebelajar yang mandiri, dan dapat 

mengaktifkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  
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Gambar2. Grafik perbedaan keterampilan metakognitif antara siswa laki-laki dan siswa 
perempuan 

 Dawson dalam Dawson (2008) menyatakan bahwa siswa yang mempunyai 

keterampilan metakognitif yang baik (self regulated learning) memiliki kemampuan belajar 

yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mempunyai keterampilan 

metakognitif.Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa siswa yang memiliki keterampilan 

metakognitif yang baik adalah pemikir kritis yang sangat baik, pemecah masalah atau 

pembuat keputusan dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki keterampilan 

metakognitif. Menurut Swanson & Hill dalam Dawson (2008) metakognisi dan kompleksitas 

kognitif terkait. Sejak ditemukannya keterkaitan antara kompleksitas kognitif dengan 

metakognisi, diharapkan metakognisi akan lebih ditingkatkan dalam domain pengetahuan.  

 Dari data persentase hasil angket keterampilan metakognitif bidang Biologi pada lima 

aspek metakognitif diperoleh kenyataan bahwa siswa kelas XII belum memiliki keterampilan 

metakognitif yang baik.Berdasarkan pengamatan peneliti di sekolah SMAN 1 RSBI Lubuk 

Pakam diperoleh fakta bahwasanya sekolah tersebut belum memiliki instrumen yang dapat 

mengukur kemampuan metakognitif siswa serta minimnya monitoring terhadap 

perkembangan metakognitif siswa. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa 

bahwa nilai rata-rata keterampilan metakognitif siswa pada aspek analsis tugas hanya 

mencapai 58, melakukan perencanaan (planning) 60, melakukan monitoring 68, melakukan 

pemeriksaan (checking) 71 serta melakukan rekapitulasi mencapai 62, oleh sebab itu perlu 

diberikannya suatu metode ataupun strategi belajar yang dapat meningkatkan kemampuan 

metakognitif siswa, salah satu strategi pembelajaran yang ditawarkan adalah PQ4R. Strategi 
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PQ4R (preview, question, read, reflect, recite, dan review). Menurut Arends dalam Trianto, 

(2009), strategi-strategi belajar merujuk kepada perilaku dan proses-proses pikiran yang 

digunakan siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajarinya, termasuk ingatan dan proses 

metakognitif. PQ4R merupakan salah satu strategi pembelajaran dengan penerapan 

strategi-strategi belajar yang berpedoman pada premis, bahwa keberhasilan siswa banyak 

bergantung kepada kemahiran mereka untuk belajar sendiri dan untuk memonitor belajarnya 

sendiri. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peningkatan kompetensi 
profesional guru biologi  Sekolah Menengah Pertama setelah implementasi modul interaktif 
bioteknologi. Penelitian dilakukan dengan metode kuasi eksperimen. Subjek penelitian adalah guru-
guru biologi SMP di kota Sukabumi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tes 
penguasaan konsep, kuesioner dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
peningkatan kompetensi guru biologi SMP setelah implementasi modul interaktif bioteknologi. 
Peningkatan diketahui dari nilai N-gain sebesar 0,59. Hasil uji t menunjukkan peningkatan 
penguasaan konsep terjadi secara signifikan pada taraf signifikansi α=0,05. Setelah implementasi 
modul interaktif bioteknologi, 5% indikator penguasaan konsep sudah dikuasai seluruh guru, 84 % 
indikator dikuasai sebagian besar guru dan 11% Indikator dikuasai oleh sebagian kecil guru. Hasil  
perhitungan peningkatan pada setiap indikator penguasaan konsep menunjukkan 68% indikator 
penguasaan konsep mengalami peningkatan signifikan dan 32% indikator penguasaan konsep tidak 
mengalami peningkatan secara signifikan.  
 
Kata Kunci: e-module, kompetensi profesional 

 
 

ABSTRACT 
 

The objective of the study was to acquire an outlook concerning the improvement of 
professional competency in high school biology teacher after the implementation of biotechnology 
interactive module. The study carried out using quasi experiment method with the study subject used 
were teachers of junior high school in Sukabumi. Data collecting were done by using instrument of 
concept mastery test, questionnaire, and interview manual. The result showed that there was a 
competency improvement of junior high school biology teachers after the implementation of 
biotechnology interactive module. This improvement was conclude from N-Gain score of 0.59 in 
average category. T-test result showed the improvement was significant in α=0,05 significancy level. 
Calculation results of improvement in each concept mastery indicator showed 5.26% has been 
mastered by all teacher, 84.21% was mastered by most of the teacher, and 10.25% indicator was 
mastered by small number of teachers. 
 
Keyword: competency professional, e-module 

 
 
PENDAHULUAN 

Keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat 

signifikan dalam dunia pendidikan. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, karena 

inti  kegiatan pendidikan tersebut adalah belajar mengajar yang memerlukan peran  guru di 

dalamnya. Guru sering diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap 

anak dalam proses pendidikan secara global, sesudah orang tua anak didik. Posisi ini 

user
Highlight



92 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Optimalisasi Kompetensi Professional Guru Biologi Melalui E-Modul 

tentunya menempatkan guru sebagai sebuah profesi yang sangat strategis dalam 

pembentukan dan pemberdayaan penerus bangsa serta memiliki peran dan fungsi yang 

tetap signifikan di masa yang akan datang. Guru memberikan sumbangan terbesar terhadap 

prestasi belajar siswa, yaitu sebesar 36%. Sementara itu kontribusi manajemen sekolah 

sebesar 23%, waktu belajar sebesar 22%, sumbangan sarana fisik sebesar 19%, dan 

lainnya 10% (Lubis  2008). 

Upaya peningkatan mutu atau kompetensi guru perlu terus dilakukan untuk 

menjamin kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru adalah mengembangkan bahan ajar bagi 

guru. Pengembangan bahan ajar bagi guru ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

guru terhadap materi ajar yang akan disampaikan kepada siswa, karena salah satu masalah 

yang sering ditemukan dan menjadi kendala peningkatan profesionalisme guru adalah 

masih kurangnya pemahaman guru tentang konsep-konsep yang akan diajarkan kepada 

siswanya.  

Bahan ajar merupakan komponen penting dalam kurikulum dan menjadi salah satu 

faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum. Kedudukan materi ajar yang 

penting sebagai salah satu komponen kurikulum mengharuskan pengembangan bahan ajar 

secara berkelanjutan. Sampai saat ini masih jarang adanya  bahan ajar yang dikembangkan 

dengan tujuan membantu guru mengembangkan kompetensinya. Keterbatasan ini menjadi 

salah satu penghambat bagi guru untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan 

bahan ajar ditujukan untuk membantu guru memahami konsep-konsep yang terdapat dalam 

materi ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Pemahaman guru terhadap konsep yang 

akan disampaikan menjadi faktor penting bagi terciptanya suatu proses pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dapat dimanfaatkan untuk membantu 

proses pembelajaran. Modul merupakan alat atau sarana  pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan 

menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya (Depdiknas  2003). 

Pendekatan pembelajaran dengan sistem modul memberikan kesempatan kepada 

pengguna modul untuk belajar secara mandiri sesuai dengan percepatan pembelajaran 

masing-masing. Modul sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, 

batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu pembelajaran sistem modul 

mempunyai beberapa keuntungan di antaranya: (1) keutuhan dan ketuntasan belajar, (2) 

kesinambungan proses belajar, dan (3) efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan 
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(Yunus 2004). Keuntungan ini memungkinkan pembelajaran dengan sistem modul dapat 

meningkatkan efektifitas proses pembelajaran. 

Salah satu materi esensial (penting) yang termuat dalam kurikulum  tingkat SMP 

adalah Bioteknologi. Dari hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan terhadap 

sejumlah guru SMP yang pernah mengajar di kelas IX diperoleh data bahwa 53% guru 

beranggapan bahwa materi bioteknologi merupakan materi yang sulit dipahami oleh guru. 

Saat ini komputer banyak digunakan sebagai alat untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran seperti modul, alat evaluasi, dan media pembelajaran. Pemanfaatan komputer 

untuk pengembangan perangkat pembelajaran  dikenal dengan  Computer Assisted 

Intruction (CAI) atau Computer Base Instruction (CBI) (Hsieh & Lauren 2006). Kedua bentuk 

pemanfaatan komputer tersebut memanfaatkan program-program grafis, animasi atau 

program lainnya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran.  

Modul yang dikembangkan menggunakan bantuan komputer memungkinkan 

dihasilkannya produk berupa e-module yang memungkinkan interaksi antara modul dengan 

pengguna modul itu sendiri. Sebagai sebuah alat bantu, komputer tidak hanya berperan 

membantu mengembangkan perangkat pembelajaran tetapi di sisi lain komputer juga dapat 

membantu meningkatkan efektifitas pembelajaran. Tampilan  gambar serta animasi dalam 

e-module akan membantu memvisualkan materi ajar yang disampaikan, sehingga pembaca 

modul terbantu untuk memahami isi modul dengan lebih mudah. Kelebihan yang dimiliki 

oleh e-module yang memungkinkan disisipkannya animasi, video, gambar dan ilustrasi akan 

menambah kebermaknaan belajar menggunakan modul.  Animasi, video dan gambar yang 

ditampilakn pada e-module dapat menciptakan visualisasi yang menambah kebermaknaan 

proses perolehan konsep (Thomas 2013).  Mogulis et al. (2012) menyatakan penggunaan e-

module dapat berpengaruh positif terhadap perolehan hasil belajar siswa. Sementara itu 

Rad & Masoumeh (2012), menyatakan salah satu tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan mutimedia interaktif adalah untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dengan meningkatkan motivasi belajar siswa dan partisipasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilakukan terhadap guru-guru biologi SMP se-Kota Sukabumi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimental dengan desain penelitian pretest-

postest kelompok tunggal, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu 

perlakuan terhadap subjek penelitian (Fraenkel & Norman, 1993). Pengumpulan data utama 

dilakukan melalui pelaksanaan tes awal dan akhir penguasaan konsep  berbentuk pilihan 

ganda, sedangkan pengumpulan data pendukung dilakukan menggunakan angket, 

pedoman wawancara, dan lembar observasi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini ditampilkan statistik nilai penguasaan konsep setiap orang guru 
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Gambar 1. Persen penguasaan konsep dan N-gain penguasaan konsep 

 

Pada Gambar 1 ditunjukkan penguasaan konsep guru mengalami peningkatan 

setelah dilakukan implementasi e-module bioteknologi. Selanjutnya nilai N-gain yang 

diperoleh diuji signifikansinya (kebermaknaannya) dengan menggunakan uji t. Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah peningkatan terjadi secara siginifikan tidak terhadap 

nilai hipotesis yang diajukan yaitu 65. Hasil uji t menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

signifikan penguasaan konsep guru pada taraf signifikansi 0,05. 
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Gambar 2.  Persen penguasaan konsep oleh guru pada setiap indikator 
penguasaan konsep 
 

Gambar 2 menunjukkan persen penguasaan konsep untuk setiap indikator 

penguasaan konsep, dari gambar tersebut diketahui bahwa sebagian besar idikator sudah 

dikuasai oleh sebagian besar guru. 5,26% sudah dikuasai seluruh guru, 84,21% indikator 

dikuasai sebagian besar guru dan 10,52% indikator dikuasai oleh sebagian kecil guru 

Secara umum implementasi e-module pada materi bioteknologi dapat meningkatkan 

penguasaan konsep atau penguasaan materi ajar oleh guru hal ini sejalan dengan apa yang 
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dikemukakan oleh Russel et al. (2004), salah satu keuntungan penggunaan multimedia 

interaktif dengan menggunakan komputer dapat mempermudah kita untuk memahami 

konsep yang disajikan pada media tersebut. Kelebihannya menampilkan teks, gambar, 

animasi serta simulasi akan membantu memvisualkan konsep atau materi yang masih 

bersifat abstrak. Animasi, video, dan gambar yang ditampilkan pada e-module dapat 

menciptakan visualisasi yang menambah kebermaknaan proses perolehan konsep (Thomas 

2013). Izquierdo & Rota (2003) menyatakan narasi visual dalam media pembelajaran akan 

membangun pengetahuan pembelajar. Sedangkan menurut Barton (2002) mengungkapkan 

bahwa gambar bergerak, animasi serta gambar yang ditampilkan dalam multimedia interaktif 

dapat meningkatkan pemahaman pada konsep yang bersifat abstrak, selain itu animasi atau 

gambar yang ditampilkan pada multimedia interaktif akan berdampak juga pada motivasi 

pengguna multimedia tersebut, hal ini sejalan dengan hasil angket guru yang menyatakan 

bahwa 80% guru setuju bahwa gambar dan animasi yang ditampilkan dalam e-module 

menarik dan dapat memperjelas konsep yang bersifat abstrak. 

Kelebihan menampilkan teks, gambar, gambar bergerak  serta animasi dan tampilan 

yang lebih menarik secara tidak langsung akan meningkatkan interaksi antara pengguna 

multimedia interaktif dengan materi ajar yang disajikan dalam media tersebut, hal ini akan 

berdampak pada meningkatnya penguasaan penguasaan materi ajar (Barton 2002). Selain 

itu, visualisasi yang ditampilkan dalam sebuah bahan ajar akan membantu pembelajar 

memfokuskan perhatiannya pada materi yang sedang dipelajarinya (Tobias 1981 dalam 

Romero & Dawyer  2005). 

Ditambahkannya animasi serta video tak hanya sekedar menampilkan sekumpulan 

gambar, tetapi dilengkapi dengan kedinamisan sehingga kumpulan gambar tersebut nampak 

bergerak. Penggambaran yang demikian tentu lengkap dan tepat dibandingkan hanya 

dengan menampilkan gambar atau ilustrasi statis. Bahan ajar yang lengkap dan tepat akan 

memperlancar penerimaan materi ajar yang diberikan kepada pembelajar (Slameto 2003). 

Hal ini perlu diperhatikan  untuk menciptakan interaksi yang aktif antara pembelajar dengan 

bahan ajar atau sumber belajar (Depdiknas  2003). 

Penyajian materi ajar dalam bentuk modul pembelajaran telah memberikan 

kesempatan seluas-luasnya pada pengguna modul untuk mengembangkan dirinya secara 

optimal (Suryosubroto dalam Hadi  2000). Sifat modul yang fleksibel dibandingkan dengan 

bahan ajar lainnya memungkinkan pengguna bahan ajar berupa modul dapat 

mengeksplorasi materi yang terdapat di dalam modul seoptimal mungkin. Selain itu, bahan 

ajar modul juga dapat memotivasi pengguna modul untuk senantiasa aktif dalam belajar 

(Almunawar 2000). Sementara itu Rad & Masoumeh (2012), menyatakan bahwa salah satu 

tujuan pembelajaran dengan menggunakan mutimedia interaktif adalah untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran dengan meningkatkan motivasi belajar siswa dan partisipasi 



96 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Optimalisasi Kompetensi Professional Guru Biologi Melalui E-Modul 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan modul juga dapat memungkinkan 

pemelajaran madiri hal ini sejalan dengan hasil angket guru dimana 70% guru setuju bahwa 

penggunaan e-module dapat meningkatkan pembelajaran mandiri. Materi ajar dalam bentuk 

e-module akan menambah efektfitas penggunaan modul sebagai bahan ajar. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-module pada materi bioteknologi 

dapat meningkatkan kompetensi profesional guru dalam hal penguasaan konsep 

bioteknologi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penguasaan konsep guru setelah 

dilakukan implementasi modul interaktif bioteknologi. Peningkatan penguasaan konsep 

terjadi secara signifikan dengan kriteria ketuntasan belajar penguasaan konsep 65. 

Pengembangan modul interaktif perlu terus dilakukan sebagai sebuah upaya untuk 

meningkatkan kompetensi guru khususnya kompetensi profesionalnya.. 
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ABSTRAK 
 

IPA menyediakan berbagai pengalaman belajar yang menuntut siswa menjadi pembelajar 
mandiri. Pembelajaran yang dapat memberdayakan berpikir metakognisi belum dilakukan secara 
sengaja dalam proses pembelajaran serta belum adanya perangkat pembelajaran yang berorientasi 
pada peningkatan metakognisi. Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu pendekatan 
pembelajaran yang dapat mengembangkan metakognisi dengan membiasakan siswa belajar 
memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan perangkat pembelajaran zat adiktif 
dan psikotropika berbasis masalah yang teruji mampu meningkatkan metakognisi dan penguasaan 
konsep siswa. Pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan tiga langkah pengembangan 
(define, design, develop). Tahap develop menggunakan desain Nonequivalent Control Group Design. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Nasima Semarang Tahun 2012/2013. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan valid dengan kategori sangat baik. 
Penguasaan konsep dan metakognisi mengalami peningkatan rata-rata persentase N-gain kelas 
eksperimen dengan kategori tinggi. Hasil kuesioner metakognisi menunjukkan persentase N-gain 
pada kelas eksperimen dengan kategori sedang. Kemampuan pemecahan masalah dan 
keterlaksanaan pembelajaran pada siswa kelas kecil dan kelas eksperimen pada pertemuan ke-1 
sampai ke-4 dengan kategori baik. Siswa dan guru memberikan respon positif terhadap perangkat 
pembelajaran yang dikembangkan dan penerapannya di dalam kelas. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan untuk meningkatkan metakognisi siswa.  
 
Kata kunci: metakognisi, pembelajaran berbasis masalah, zat adiktif dan psikotropika. 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Natural Sciences provides a variety of learning experiences which require students to become 
independent learners. Learning which can empower the metacognition thinking has not implemented 
deliberately yet in learning process because of the lack of learning equipment oriented in 
metacognition improvement. The purpose of this research is to create problem-based psychotropic 
and addictive substance learning equipment which can improve the students’ metacognition and 
mastery of concepts.The development stage used nonequivalent control group design. The subject 
was eighth grade students of SMP Nasima Semarang in the academic year 2012/2013. The results 
showed that the developed learning equipment was valid with very good category. The mastery of 
concept and metacognition has increased by an average percentage N-gain of experimental class 
which are respectively with high category. The metacognition questionnaire results showed that 
percentage N-gain in the experimental class which are respectively with medium category. The 
problem solving ability and feasibility of learning in the experimental class on the first and the forth 
meeting is in good category. The students and the teachers responded positively to the 
implementation and the development of learning in the classroom. The research result showed that 
the problem-based learning can be used to improve the students’ metacognition.  
 
Keywords: addictive substances and psychotropic, metacognition, problem-based learning 
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PENDAHULUAN 

 Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya 

dan bertanggungjawab terhadap kehidupannya. Sesuai dengan empat Pilar Pendidikan 

menurut UNESCO (Beelen & Dhert  2010) yang terdiri atas learning to know, learning to do, 

learning to live together, dan learning to be. Secara implisit, learning to know bermakna 

belajar sepanjang hayat (life long of education) dan belajar bagaimana caranya untuk belajar 

(learning how to learn). Belajar untuk mengetahui (learning to know) dalam prosesnya tidak 

sekedar mengetahui apa yang bermakna tetapi juga mengetahui apa yang tidak bermanfaat 

bagi kehidupan, sehingga harapannya siswa menjadi pembelajar yang mandiri.  

 Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. IPA pada hakikatnya terdiri dari empat unsur utama, yaitu: sikap, proses, produk, 

dan aplikasi. Dalam proses pembelajaran sains keempat unsur tersebut diharapkan dapat 

muncul, sehingga siswa dapat mengalami proses pembelajaran  secara utuh dan pada 

akhirnya tujuan pendidikan IPA maupun tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai.  

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP 

Nasima terlalu padat akan materi dan informasi  terutama pada materi zat adiktif dan 

psikotropika, sehingga siswa hanya mampu memahami sebagian dari pengetahuan tersebut 

dan juga difokuskan agar siswa menguasai informasi yang terkandung dalam materi 

pelajaran dengan menghafal. Materi zat adiktif merupakan materi yang memiliki karakteristik 

wacana dan aplikatif. Proses pembelajaran yang dilakukan learning to knowdalam cakupan 

hanya sekedar tahu, menjadikan permasalahan yang disampaikan hanya bersifat akademik 

(book oriented) dan tidak mengacu pada masalah kontekstual. Hasil belajar kognitif siswa 

masih menjadi perhatian utama untuk mengukur kualitas pendidikan maupun kualitas proses 

pembelajaran.  

Materi zat adiktif dan psikotropika menuntut siswa untuk mendeskripsikan sifat atau 

pengaruh zat adiktif dan psikotropika juga membuat siswa mampu menghindarkan diri dari 

pengaruh negatif zat adiktif dan psikotropika. Banyak sekali permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan zat adiktif dan psikotropika serta penyalahgunaannya. 

Berangkat dari permasalahan yang terjadi tersebut siswa diharapkan dapat memahami 

materi zat adiktif dan psikotropika secara komprehensif dan dapat mengaplikasikan hasil 

pembelajaran berupa pemilihan sikap yang tepat jika dihadapkan pada permasalahan yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika.   

Warouw (2009), menyatakan guru belum tahu pentingnya memberdayakan 

metakognisi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dapat memberdayakan potensi siswa 

seperti pemberdayaan berpikir metakognisi belum banyak diberdayakan secara sengaja 

dalam proses pembelajaran (Haryani 2011). Hal tersebut mengakibatkan proses 
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pembelajaran menjadi kurang bermakna. Pola pembelajaran seperti itu menyebabkan siswa 

mengikuti pelajaran karena kewajiban atau keharusan bukan karena berminat terhadap 

pelajaran. Kondisi seperti ini berakibat kepada kemandirian siswa dalam belajar kurang 

terlatih dan tidak berkembang. Harapan bahwa siswa dapat menjadi pembelajar mandiri 

masih jauh dari kenyataan. 

Metakognisi merupakan sesuatu yang penting dalam pendidikan, Flavell dalam 

Perfect & Schwartz (2003), menyarankan sekolah yang baik harus menjadi tempat ideal bagi 

perkembangan metakognisi karena banyak pembelajaran kesadaran diri berlangsung agar 

menjadi sekolah yang bermutu. Kipnis & Hofstein (2007), mengungkapkan metakognisi 

dianggap sebagai  komponen penting dalam pembelajaran sains, karena membentuk siswa 

mandiri dan meningkatkan pemahaman dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu melatih 

dan mengembangkan metakognisi siswa denganmembiasakan siswa belajar memecahkan 

masalah.Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi 

pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar (Ibrahim & Nur  

2005). 

Berdasarkan uraian di atas perlu adanya penelitian dan pengembangan perangkat 

pembelajaran berbasis masalah pada materi zat adiktif dan psikotropika yang dapat 

meningkatkan metakognisi siswa. Perangkat pembelajaran berbasis masalah dalam bentuk 

yang valid dan reliabel tersebut dibuat sebagai salah satu penunjang pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran tersebut mengacu pada masalah-masalah kontekstual sehingga 

menjadi diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang bermakna dan dapat 

memberdayakan berpikir metakognisi secara sengaja dalam pembelajaran.  

Berdasarkan paparan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan tiga masalah 

penelitian. Pertama, bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran zat adiktif dan 

psikotropika berbasis masalah yang berorientasi pada peningkatan metakognisi? Kedua, 

apakah perangkat pembelajaran zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah yang 

dikembangkan valid, efektif dan praktis? Ketiga, bagaimana pengaruh dari perangkat 

pembelajaran zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah terhadap metakognisi dan 

penguasaan konsep siswa? Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran berbasis 

masalah bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran zat adiktif dan psikotropika 

berbasis masalah yang teruji mampu meningkatkan metakognisi dan penguasaan konsep 

siswa. 

 

BAHAN DAN METODE   

Pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan tiga langkah pengembangan     

(define, design, develop). Desain penelitian yang digunakan pada tahap develop adalah 
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Nonequivalent Control GroupDesign (Sugiyono 2010). Desain Penelitian disajikan pada 

Gambar 1. Perbedaan antara tes awal dan tes akhir diasumsikan sebagai efek dari 

perlakuan, dan diukur dengan uji gain ternormalisasi  

 

 

 

Gambar 1. Desain penelitian 
Keterangan: 
O1, O3 :  pre-test 
O2, O4 :  post-test 
X : pembelajaran zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang divalidasi berupa silabus, RPP, bahan ajar, alat 

evaluasi, kuesioner metakognisi, lembar observasi pemecahan masalah, kuesioner 

tanggapan siswa, dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Validator perangkat 

pembelajaran ini adalah tiga orang dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Hasil 

validasi perangkat pembelajaran dapat digunakan dengan sedikit revisi, sehingga dilakukan 

revisi terlebih dahulu sebelum perangkat pembelajaran diujikan. Penilaian validator 

menyatakan validitas perangkat memperoleh rata-rata skor kategori sangat valid untuk 

seluruh perangkat pembelajaran yang dikembangkan sebagaimana ditunjukkan Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi hasil validasi perangkat dari seluruh validator 

Perangkat yang divalidasi Nilai Kategori 

Silabus 4,35 Sangat valid 
RPP 4,5 Sangat valid 
Bahan ajar 4,5 Sangat valid 
Alat evaluasi 4,6 Sangat valid 
Kuesioner metakognisi 4,5 Sangat valid 
Lembar observasi pemecahan 
masalah 

4,4 Sangat valid 

Kuesioner tanggapan siswa 4,8 Sangat valid 
Lembar observasi pelaksanaan 
pembelajaran 

4,6 Sangat valid 

 

Hasil Analisis Penguasaan Konsep dan Metakognisi 

Penguasaan konsep dan metakognisi siswa sebagai aspek yang diukur dalam penelitian dan 

pengembangan Perangkat Pembelajaran Zat Adiktif dan Psikotropika Berbasis Masalah mengalami 

perubahan akibat pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Rekapitulasi hasil pre-test dan post-

test dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

O1  X  O2 

O3       O4 
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Tabel 2. Rekapitulasi nilai pre-test dan post-test uji coba luas 

Variabel Kelas 
Kontrol 
n=28 

Kelas 
Eksperimen 

n=28 

Pre-test   
Rata-rata pre-test 22 18 
Nilai tertinggi pre-test 34 37 
Nilai terendah pre-test 7 8 
Tuntas 0 0 
Post-test   
Rata-rata post-test 75 84 
Nilai tertinggi post-test 97 98 
Nilai terendah post-test 50 60 
Tuntas 16 26 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pre-test kelas kontrol dan 

kelas eksperimen masih berada di bawah KKM yang ditetapkan yaitu 74. Jumlah siswa yang 

tuntas KKM pada kelas eksperimen lebih banyak daripada kelas kontrol. Data nilai pre-test 

dan post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen yang telah didapatkan kemudian di 

uji normalitas, uji homogenitas dan uji T. Rekapitulasi hasil uji tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rekapitulasi hasil Uji Normalitas, Uji Homogenitas, dan Uji T kelas kontrol dan 
eksperimen 

Uji Pre-test Post-test N-gain 

Uji Normalitas Kontrol 0,200 0,200 0,200 
Eksperimen 0,200 0,112 0,200 

Uji Homogenitas 0,866 0,120 0,075 
Uji-T 0,270 0,007 0,001 

 

Hasil pre-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukan uji 

homogenitas dengan menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh taraf signifikansi sebesar 

0,866. Dengan demikian pre-test dari sampel bersifat homogen. Sedangkan uji normalitas 

menunjukkan taraf signifikansi 0.200 dan data berdistribusi normal. Karena data pre-test 

bersifat homogen dan berdistribusi normal, kemudian dilanjutkan dengan uji-t diperoleh taraf 

signifikansi 0,270 sehingga data pre-test tidak ada beda nyata. Dengan demikian kelas 

kontrol dan kelas eksperimen memiliki kemampuan akademik dan karakteristik yang 

homogen. 

Hasil post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukan uji 

homogenitas dengan menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh taraf signifikansi sebesar 

0,120. Dengan demikian post-test dari sampel bersifat homogen. Sedangkan uji normalitas 

menunjukkan taraf signifikansi 0.200 dan data berdistribusi normal. Karena hasil post-test 
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bersifat homogen dan berdistribusi normal. kemudian dilanjutkan dengan uji-t dengan taraf 

signifikansi 0,007 sehingga data post-test terdapat beda nyata. 

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test pada kelas kecil, kelas kontrol, dan kelas 

eksperimen diperoleh nilai N-gain. N-gain digunakan sebagai acuan untuk melihat 

keefektifan penggunaan perangkat pembelajaran zat adiktif dan psikotropika berbasis 

masalah yang dikembangkan terhadap penguasaan konsep dan metakognisi siswa. 

Perbandingan rata-rata N-gain antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada 

Tabel 4. Nilai N-gain kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukan uji homogenitas 

dengan menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,075. 

Dengan demikian gain standar dari sampel bersifat homogen. Sedangkan uji normalitas 

menunjukkan taraf signifikansi 0,200 dan data berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan 

dengan uji-t, hasilnya menunjukkan taraf signifikansi 0,001. Karena taraf signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka data gain standar terdapat beda nyata. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang nyata terhadap penerapan perangkat pembelajaran 

zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

 

Tabel 4. Perbandingan rata-rata N-gain uji coba luas 

Kelas uji coba N-gain (%) Keterangan 

Kelas Kontrol 69 Sedang 
Kelas Eksperimen 81 Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata N-gain yang mengukur 

peningkatan penguasaan konsep dan metakognisi siswa pada kelompok kontrol lebih 

rendah daripada kelompok eksperimen. Peningkatan kemampuan metakognisi siswa pada 

kelas eksperimen sesuai urutan N-gain tiap indikator metakognisi adalah mengaplikasikan 

pemahamannya pada situasi baru, mengidentifikasi informasi, mengetahui tentang apa dan 

bagaimana, dan mengelaborasi informasi.  

Pembelajaran zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah yang bertujuan untuk 

meningkatkan metakognisi siswa ini memiliki keunggulan yaitu adanya proses self assessing 

yang dilakukan siswa pada pembelajaran. Siswa dilatih untuk mengembangkan proses 

berpikir secara teratur untuk mengetahui konsep-konsep apa saja yang telah diperoleh 

selama pembelajaran, apa yang belum diketahui dan bagaimana mengembangkan 

pengetahuan yang telah diperoleh. Warrouw (2009), menyatakan pengontrolan terhadap 

proses pembelajaran memungkinkan siswa akan menjadi pembelajar yang mandiri sehingga 

konsep-konsep yang telah diketahui akan terus dipelajari. 

Melalui proses pemecahan masalah dari lembar kerja siswa berbasis masalah yang 

terdapat dalam bahan ajar zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah siswa dapat 

memahami konten dari materi yang dipelajari. Lembar kerja berbasis masalah merupakan 
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masalah yang bersifat open-ended yang berkaitan dengan dunia nyata atau kehidupan 

sehari-hari yang sering ditemukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Graaff & Kolmos 

(2003), Tan (2004), Woods (2005), Jonassen & Hung (2008) yang menyatakan siswa diberi 

suatu permasalahan sebagai starting point berupa masalah yang nyata dan dekat dengan 

kehidupan siswa, sehingga siswa dapat praktek menyelesaikan masalah dengan 

menemukan informasi yang diperlukan dan belajar pengetahuan baru. 

Schneider (2008), Shannon & College (2008), Susantini (2009), Okoro & Chukwudi 

(2011) menyatakan metakognisi membantu pembelajar menjadi lebih mandiri, dapat 

mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan secara sadar dan sengaja dalam memenuhi 

kebutuhan intelektualnya. Siswa yang terampil dalam menilai sendiri metakognitifnya dan 

sadar akan kemampuan berpikirnya berperan lebih strategis dan lebih baik dari mereka 

yang tidak sadar dengan kerja sistem mentalnya dalam memecahkan masalah. Untuk itu 

guru perlu membantu siswa agar sadar akan karakteristik kemampuan kognitifnya.   

Pentingnya problem solving dan metakognisi diidentifikasi sebagai suatu faktor kunci 

dalam proses problem solving. Neunhaus et al. (2011), menyatakan terdapat dua 

keterampilan metakognitif yang penting dalam problem solving yaitu monitoring diri dan 

perencanaan. Monitoring diri mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan 

pemeriksaaan langsung dari proses problem solving. Perencanaan melibatkan pemecahan 

masalah yang kompleks ke dalam sub-sub tujuan sehingga dapat diselesaikan secara 

terpisah dan berurutan untuk memperkaya penyelesaian akhir. 

Ketika siswa mampu merancang, memantau, dan merefleksikan prosesbelajar 

mereka secara sadar, mereka akan menjadi lebih percayadiri dan lebih mandiri dalam 

belajar. Kemandirian belajar siswa merupakan modal dasar dalam memenuhi kebutuhan 

intelektualnya. Tugas guru adalah menumbuhkembangkan kemampuan metakognitif seluruh 

siswa sebagai seorang pembelajar. Larkin (2006), menyatakan metakognisi berkembang 

seiring usia dan dipengaruhi juga oleh latihan. Panaoura & Philippou (2004), juga 

menyatakan pengembangan metakognisi bukan proses yang bersifat otomatis, tetapi hasil 

dari proses pengembangan yang panjang dari sistem kognitif.Interaksi satu sama lain dapat 

memberikanstimulus yang diperlukan oleh individu untukmenjadi lebih menyadari proses 

kognitif mereka.  

 

Hasil Kuesioner Metakognisi 

Kuesioner metakognisi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

peningkatan metakognisi sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran zat adiktif dan 

psikotropika berbasis masalah. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mendukung pengukuran 

metakognisi dalam bentuk tes. Data hasil rekapitulasi perhitungan N-gain kuesioner 

metakognisi untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan 



 

104 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Pengembangan Perangkat Pembelajaran Zat Adiktif & Psikotropika 

Tabel 5 dapat diketahui bahwa N-gain kuesioner metakognisi pada kelas kontrol dengan 

kategori rendah dan kelas eksperimen dengan kategori sedang. Sedangkan hasil 

rekapitulasi kuesioner metakognisi tiap indikator dapat dilihat bahwa indikator metakognisi 

kesadaran terhadap resiko pembelajaran menonjol pada kelas kontrol dan indikator kontrol 

konsentrasi menonjol pada kelas eksperimen. 

Tabel 5. Hasil rekapitulasi N-gain kuesioner metakognisi uji coba luas 

Kelas uji coba 
Skor total 
pre-test 

Skor total 
post-test 

N-gain (%) Keterangan 

Kelas Kontrol 3845 4117 15,26 Rendah 
Kelas Eksperimen 3447 4302 40,45 Sedang 
 

Pengukuran metakognisi menggunakan kuesioner atau hasil penilaian diri pernah 

dilakukan oleh Panaoura & Philippou (2004), Susantini (2009), Warrow (2009). Berdasarkan 

hasil penelitian dapat dilihat bahwa indikator metakognisi kontrol konsentrasi menonjol pada 

kelas eksperimen. Indikator metakognisi yang berkembang selama pembelajaran zat adiktif 

dan psikotropika berlangsung antara lain menyatakan tujuan; mengetahui tentang apa, 

bagaimana dan mengapa; menyadari bahwa tugas yang diberikan membutuhkan banyak 

referensi; menyadari kemampuan sendiri dalam mengerjakan tugas; mengidentifikasi 

informasi; merancang apa yang akan dipelajari; memikirkan tujuan yang telah ditetapkan; 

mengelaborasi informasi dari berbagai sumber; mengetahui bahwa strategi elaborasi 

meningkatkan pemahaman; memikirkan bagaimana orang lain memikirkan tugas; menilai 

pencapaian tujuan; mengaplikasikan pemahamannya pada situasi baru; menganalisis 

kompleksnya masalah; menyeleksi informasi penting yang digunakan dalam menyelesaikan 

masalah; memikirkan proses berpikirnya selama pemecahan masalah. 

 

Hasil Observasi Pemecahan Masalah 

Penilaian kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran diukur 

melalui lembar observasi pemecahan masalah.Kemampuan pemecahan siswa kelas 

eksperimen pada pertemuan 1-4 memperoleh kategori baik dan mengalami peningkatan 

persentase dalam setiap pertemuan. Secara umum dengan pembelajaran berbasis masalah 

mampu mengembangkan keterampilan komunikasi antar siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan pembelajaran yang diberikan, serta mengembangkan kerja sama antar siswa 

dalam kelompok maupun dalam satu kelas. Bilgin et al. (2009) menyatakan pembelajaran 

berbasis masalah membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja 

sama, keterampilan-keterampilan tersebut digunakan untuk mengakses dan memanfaatkan 

informasi yang diperoleh.  
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Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Hasil penilaian untuk keterlaksanaan pembelajaran pada uji coba luas (kelas 

eksperimen) pada pertemuan 1-4 memperoleh kategori baik dan mengalami peningkatan 

persentase pada setiap pertemuan. 

 

Hasil Kuesioner Tanggapan Siswa 

Secara umum siswa merespon positif pembelajaran zat adiktif dan psikotropika 

berbasis masalah. Hal ini tidak terlepas dari teknik dan cara guru dalam menyajikan serta 

mengemas materi pelajaran kepada siswa. Berdasarkan hasil kuesioner tanggapan siswa, 

terlihat bahwa siswa memiliki antusiasme dan semangat yang tinggi terhadap pembelajaran 

yang dikembangkan, sehingga siswa lebih rajin dalam belajar. Pembelajaran berbasis 

masalah memungkinkan siswa lebih berani berpendapat dan bertanya untuk memperoleh 

atau menemukan konsep.Tanggapan positif siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah 

dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Liu et al. (2011), menyatakan motivasi 

dan sikap siswa terhadap sains meningkat dengan pembelajaran berbasis masalah. 

 

Hasil Tanggapan Guru 

Berdasarkan hasil kuesioner tanggapan guru menunjukkan bahwa guru memberikan 

tanggapan positif terhadap pembelajaran zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah. 

Menurut guru, pembelajaran zat adiktif dan psikotropika sangat mengesankan karena siswa 

dihadapkan pada masalah nyata sehingga memotivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya guru 

mengemukakan bahwa dengan pembelajaran berbasis masalah, siswa menggunakan 

berbagai sumber belajar karena peran guru hanya sebagai fasilitator bukan sebagai pemberi 

informasi. 

Dari hasil wawancara juga diungkap tentang kesulitan yang dirasakan oleh guru 

dalam menerapkan perangkat pembelajaran zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah 

antara lain siswa belum terbiasa dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah 

sehingga memerlukan waktu yang lama dalam mengorganisasikan siswa untuk belajar. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, kendala yang dihadapi guru meliputi 

masalah pengaturan waktu pembelajaran yang lebih banyak untuk mengorganisasikan 

siswa belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Akinoglu & Tandogan (2006), Hernani 

(2010), Haryani (2011), Mambay (2011) bahwa implementasi pembelajaran berbasis 

masalah membutuhkan lebih banyak waktu untuk pembelajaran dan pengaturan waktu yang 

baik. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan perangkat pembelajaran zat adiktif 

dan psikotropika berbasis masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, 

karakteristik perangkat pembelajaran zat adiktif dan psikotropika berbasis masalah yang 

dikembangkan antara lain (a) adanya masalah yang harus dipecahkan atau dicari 

pemecahannya oleh siswa, (b) belajar berpusat pada siswa secara mandiri dalam kelompok, 

(c) mengeksplorasi ruang lingkup permasalahan berdasarkan isu-isu belajar yang sudah 

disepakati bersama kelompok belajar, (d) pembelajaran menggiring siswa melakukan 

penyelidikan dan mengutamakan pada tanggung jawab dan kemandirian siswa dalam 

mencari informasi dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah, (e) siswa 

menghasilkan karya/produk berupa rumusan hasil diskusi dan laporan studi lapangan yang 

dipresentasikan oleh perwakilan siswa dari masing-masing kelompok, dan (f) siswa dan guru 

melakukan self reflection terhadap pembelajaran. Ke dua, perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan memenuhi kriteria validitas, efektivitas dan kepraktisan. Ke tiga, terdapat 

perbedaan hasil penguasaan konsep dan metakognisi antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen asesmen autentik (AA) pada materi 

sistem peredaran darah. Proses pengembangan instrumen AA dilaksanakan di Jurusan Biologi 
FMIPA Universitas Negeri Semarang. Uji Keterbacaan dilakukan di MTs Miftahul Ulum Tambakromo, 
dan uji pemakaian dilakukan di SMP N 1 Gabus. Teknik pengambilan sampel penelitian 
menggunakan convenience sampling dengan desain penelitian one group pretest posttest. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa AA pada materi sistem peredaran darah memenuhi kriteria sangat 
layak dengan persentase kelayakan sebesar 98 %. AA pada materi sistem peredaran darah efektif 
digunakan dengan perolehan n-gain mencapai kategori sedang hingga tinggi. Sementara itu, guru 
memberikan tanggapan positif mengenai keterterapan AA pada pembelajaran materi sistem 
peredaran darah. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, dapat disimpulkan bahwa AA 
pada materi sistem peredaran darah layak, efektif, dan dapat diterapkan pada pembelajaran biologi 
materi sistem peredaran darah untuk jenjang sekolah menengah pertama. 
 
Kata kunci: asesmen autentik, sistem peredaran darah 

 
ABSTRACT 

 
The goals of this research was to develop authentic assessment (AA) tools on human 

circulatory system subject matters. AA instruments were developed at the Department of Biology, 
Mathematic and Science Faculty, Semarang State University. Legibility test was conducted at MTs 
Miftahul Ulum Tambakromo, and application test was conducted at SMP Negeri 1 Gabus. The 
sampling technique was the „convenience sampling‟ and the field-test design used was the „one group 
pretest-posttest‟ design. The results showed that the AA tools used for assessing students who 
studied human circulatory system subjects, were significantly eligible 98%. The AA instruments on the 
circulatory system were effective to be used since the acquisition of N-gain satisfied the „medium up 
to high‟ criteria. Teachers also gave their positive feedback to implementation of AA instruments on 
biology learning. In sum the AA tools for circulatory system were feasible, effective, and applicable for 
junior high school level. 
 
Keywords: authentic assessment, circulatory system 

. 

 

PENDAHULUAN 

Guru yang mampu mengembangkan Asesmen Autentik (AA) merupakan guru 

profesional, karena mampu merekam kemajuan peserta didik secara menyeluruh. Guru 

memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta didik agar dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki. Selama proses pembelajaran berlangsung guru melihat, 

mendengar, dan belajar dari peserta didik mengenai apa yang dapat membantu belajar lebih 

efektif.  

Fokus AA adalah pada kekuatan peserta didik (Bridges 1994). Guru membantu 

peserta didik untuk mengembangkan dan menilai kemampuan yang menjadi kekuatan 
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peserta didik. Kemampuan peserta didik tersebut mencakup kemampuan afektif, kognitif, 

dan psikomotorik. Kemampuan tersebut idealnya dapat terlihat melalui proses penilaian 

(Haryono 2009), namun pada kenyataan di lapangan penilaian cenderung menilai ranah 

kognitif saja dan dalam bentuk angka atau skor.    

Pembelajaran biologi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan dunia nyata peserta 

didik. Peserta didik belajar dan memahami dirinya sendiri beserta lingkungan yang ada 

disekitarnya, dengan demikian memberikan pengalaman belajar lebih aplikatif. Sistem 

peredaran darah merupakan salah satu materi Biologi yang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik. Penilaian yang diterapkan seharusnya terkait dengan penerapan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga pengetahuan yang dimiliki peserta didik 

lebih aplikatif. 

AA adalah penilaian yang menuntut peserta didik menggunakan kompetensi, 

kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada penerapan kehidupan sehari-hari 

(Gulikers 2004). Hasil penilaian dengan menggunakan model AA dapat diterima baik oleh 

kalangan pendidikan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Frey (2012), bahwa penilaian 

terbaik di kelas adalah AA. Penilaian dengan model AA dapat meningkatkan keaslian 

penilaian dan memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik. AA 

mendokumentasikan setiap perkembangan peserta didik. 

Pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengembangan instrumen 

AA berdasarkan karakteristik dan prinsip AA menurut Bridges (1994). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi instrumen penilaian yang ada di sekolah, mengembangan AA pada 

materi sistem peredaran darah, menguji kelayakan, efektivitas, dan keterterapan AA pada 

pembelajaran Biologi materi sistem peredaran darah.  

 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini menggunakan langkah penelitian Research and Development (R&D) 

dari Sugiyono (2012). Langkah penelitian diawali dengan identifikasi potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi, revisi, uji coba skala kecil, revisi, uji coba 

pemakaian, revisi, dan produk final. Sampel uji coba pemakaian produk diambil dengan 

metode convenience sampling dengan desain penelitian one group pretest posttest. Tahap 

awal penelitian adalah identifikasi potensi dan masalah sistem penilaian pada materi sistem 

peredaran darah. Pada tahap ini instrumen penelitian yang digunakan adalah angket, data 

dianalisis dengan menggunakan diskriptif persentase. Tahap selanjutnya adalah 

pengumpulan  data pendukung penelitian, yaitu dokumen berupa silabus, RPP, dan 

instrumen penilaian pada materi sistem peredaran darah. Langkah selanjutnya adalah 

pembuatan desain instrumen AA. Produk kemudian divalidasi oleh pakar dan guru untuk 
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mengetahui kelayakan produk secara teoritik, kemudian dilakukan revisi produk sesuai 

dengan saran dari validator.  

Produk diuji coba skala kecil untuk mengetahui tingkat keterbacaan aitem pada 

instrumen. Instrumen diuji cobakan kepada 10 peserta didik kelas VIIIA MTs Miftahul Ulum 

Tambakromo. Kritik dan saran dari peserta didik digunakan sebagai acuan perbaikan 

produk. Uji coba pemakaian dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan keterterapan AA 

pada pembelajaran Biologi materi sistem peredaran darah. Uji pemakaian dilakukan di SMP 

N 1 Gabus kelas VIIIA.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen Penilaian pada Materi Sistem Peredaran Darah   

Hasil analisis silabus dan RPP menunjukkan bahwa pembelajaran biologi materi 

sistem peredaran darah belum menggunakan Kurikulum 2013. Metode pembelajaran yang 

digunakan yaitu ceramah dan diskusi. Penilaian menggunakan tes tertulis diakhir 

pembelajaran. Instrumen penilaian materi sistem peredaran darah berupa tes tertulis. Soal 

tes tertulis tersebut terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 4 soal uraian.  

Penilaian masih cenderung menilai pada kemampuan kognitif peserta didik, hal ini 

dibuktikan dengan tidak adanya instrumen penilaian sikap dan ketrampilan yang dimiliki oleh 

guru. Kondisi yang demikian dikarenakan AA membutuhkan waktu yang lama dan persiapan 

yang matang, sehingga guru cenderung memilih cara yang lebih praktis untuk dapat menilai 

peserta didik yaitu dengan tes tertulis.       

Guru merasa kesulitan untuk menerapkan dan mengembangkan AA karena belum 

ada aturan baku dan pelatihan khusus tentang AA, selain itu dalam penerapannya AA 

membutuhkan waktu yang lama. Guru belum memiliki instrumen AA pada materi sistem 

peredaran darah sehingga untuk menilai kemampuan peserta didik menggunakan tes 

tertulis. Proses pembelajaran dilakukan didalam ruang kelas, dan peserta didik tidak 

melakukan praktikum untuk memahami konsep materi sistem peredaran darah. Hal ini 

menunjukkan bahwa penilaian pada materi sistem peredaran darah belum dilakukan secara 

menyeluruh dan seimbang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Mengingat kurikulum 2013 yang akan segera berlaku, maka guru dituntut untuk dapat 

menerapkan penilaian dengan model AA. Haryono (2009) menyatakan AA dapat 

dikembangkan sesuai kompetensi yang ada pada kurikulum dan kebutuhan yang ada 

disekolah. Oleh karena instrumen AA dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang 

ada di lapangan.  

Seperangkat instrumen AA yang dapat membantu peserta didik untuk 

mengembangkan dan menilai kemampuan yang dimiliki yaitu 1) daftar perkembangan 

kemampuan peserta didik, 2) daftar perkembangan proses belajar peserta didik, 3) lembar 
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penilaian kinerja, 4) tracking sheet, 5) portofolio, 6) soal ulangan harian, 7) lembar evaluasi 

belajar, dan 8) lembar respon orang tua. Seperangkat instrumen tersebut disusun dalam 

satu buku yang dapat memudahkan guru dan peserta didik menggunakannya. Mueller 

(2005), menyatakan penilaian seharusnya menunjukkan kemampuan peserta didik untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan didunia nyata melalui tugas-tugas otentik. 

Indikator pada instrumen penilaian dikembangkan dari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang sudah ditetapkan. 

 

Instrumen AA pada Materi Sistem Peredaran Darah  

Instrumen AA pada materi sistem peredaran darah terdiri dari 8 instrumen yang 

saling terkait (Gambar 1, 2, 3 dan 4), yaitu: 1) daftar perkembangan kemampuan peserta 

didik, 2) daftar perkembangan proses belajar peserta didik, 3) lembar penilaian kinerja, 4) 

tracking sheet, 5) portofolio, 6) soal ulangan harian, 7) lembar evaluasi belajar, dan 8) 

lembar respon orang tua peserta didik. Instruemen AA pada materi sistem peredaran darah 

disesuaikan dengan karakteristik dan prisip AA menurut Bridges (1994). 

      

(a)     (b) 

Gambar 1. (a) Daftar Perkembangan peserta didik, (b) Daftar proses belajar 

 

Daftar Perkembangan Kemampuan peserta didik digunakan untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan peserta didik. Instrumen ini dapat digunakan saat pembelajaran 

di dalam kelas dan laboratorium. Peserta didik menggunakan instrumen ini untuk 
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mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan cara memberi respon menjawab “ya” 

atau “tidak” pada kolom pernyataan yang telah tersedia.  

Daftar Perkembangan Proses Belajar Peserta Didik mencakup tiga siklus belajar 

menurut Bridges (1994), yaitu coming to know, showing you know, dan knowing you know. 

Instrumen ini digunakan oleh guru untuk menilai peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Guru memberikan catatan mengenai kegiatan belajar peserta didik pada kolom 

yang disediakan. 

 

 

(a)     (b) 

Gambar 2. (a) Lembar Penilaian Kinerja, (b) Tracking Sheet 

Lembar Penilaian Kinerja digunakan guru untuk menilai keterampilan peserta didik 

pada saat praktikum. Penilaian dilakukan selama praktikum menguji golongan darah dan 

mengukur tensi darah. Guru menilai keterampilan peserta didik dengan cara memberikan 

skor pada tiap tahap kegiatan praktikum.  

Tracking Sheet digunakan guru untuk melacak penugasan yang diberikan kepada 

peserta didik. Peserta didik menuliskan bagaimana cara mereka menyelesaikan tugas. 

Tracking Sheet berisi tentang penugasan yang diberikan oleh guru, waktu memulai untuk 

mengerjakan tugas, waktu berakhir mengerjakan tugas, dan evaluasi diri.  
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(a)      (b) 

Gambar 3. (a) Portofolio (b) Soal tes tertulis 

 

Portofolio berisi penugasan-penugasan peserta didik. Penugasan otentik 

berhubungan dengan aplikasi ilmu pengetahuan pada kehidupan sehari-hari, dengan 

demikian pengetahuan yang dimiliki lebih aplikatif. Portofolio dilengkapi dengan lembar 

evaluasi diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengungkapan kesulitan yang 

dialami ketika mengerjakan tugas.  

Soal tes tertulis terdiri dari 25 butir soal dengan dua jenis soal yaitu 20 soal pilihan 

ganda dan 5 soal uraian. Soal pilihan ganda cenderung menilai kemampuan kognitif peserta 

didik. Soal uraian didesain sedemikian rupa untuk mengukur kemampuan kognitif dan afektif 

peserta didik. Soal dibuat dengan mengaitkan kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 

Soal ini dapat guru gunakan untuk pretest, posttest, atau ulangan harian. 

Lembar Evaluasi Belajar dan Lembar Respon Orang Tua peserta didik digunakan oleh 

peserta didik, guru, dan orang tua untuk mengevaluasi semua tahap kegiatan belajar 

peserta didik. Lembar tersebut berisi evaluasi dari guru, peserta didik, dan orang tua. Melalui 

lembar ini diharapkan guru dan orang tua peserta didik dapat bekerja sama untuk membantu 

peserta didik mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. 
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(a)      (b) 

Gambar 4. (a) Lembar Evaluasi Belajar, (b) Lembar Respon Orang Tua 

 

Kelayakan AA pada Materi Sistem Peredaran Darah  

Validasi instrumen AA pada materi sistem peredaran darah terdiri dari  validator materi 

dan guru di sekolah tempat penelitian. Indikator penilaian mencakup aspek kecakapan, 

cakupan materi, kemutakhiran materi, dan ketrampilan. Adapun analisis hasil penilaian 

materi dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Penilaian produk oleh pakar 

No Kode Pakar 
Aspek Penilaian 

Jumlah Skor % Kriteria 
1 2 3 4 

1 A 12 16 4 7 39 98% Sangat Layak  
2 B 12 16 4 7 39 98% Sangat Layak  
Rata-rata  98% Sangat Layak  

 

Instrumen AA pada materi sistem peredaran darah memperoleh kriteria sangat layak 

dari validator dengan persentase sebesar 98%. Instrumen disusun sesuai dengan 

karakteristik dan prinsip AA. Hail ini sesuai dengan tujuan penilaian yang disampaikan oleh 

Bridges (1994) yaitu membantu peserta didik dan guru untuk mengembangkan dan menilai 

kemampuan yang dimiliki. Instrumen yang dikembangkan melatih kecakapan personal, 

sosial, dan akademik peserta didik. Instrumen sesuai dengan SK dan KD pada materi sistem 

peredaran darah untuk jenjang sekolah menengah pertama. Instrumen memilikin 

kesesuaian teoritik dengan sumber yang diacu. Kaidah dan tata bahasa yang digunakan 

efektif. Penampilan desain instrumen memudahkan responden untuk memberikan respon. 

Instrumen diuji cobakan kepada 10 peserta didik kelas VIIIA dari MTs Miftahul Ulum 
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Tambakromo. Peserta didik diminta untuk memberi tanggapan pada setiap aitem. Adapun 

hasil uji keterbacaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil uji keterbacaan aitem pada Daftar Perkembangan Kemampuan Peserta Didik. 

No Daftar Kemampuan  % Kriteria 

1 Informasi pribadi dan kemampuan belajar  67 Tinggi 
2 Kemampuan sosial  77 Tinggi 
3 Kebiasaan dalam bekerja  78 Tinggi 
4 kemampuan fisik  69 Tinggi 
5 Kemampuan akademik  70 Tinggi 

Rata-rata  72 Tinggi 

 

Diketahui rata-rata persentase keterbacaan peserta didik adalah 72%. Hasil yang 

diperoleh menyatakan hasil penilaian keterbacaan menunjukkan kriteria tinggi dan 

memenuhi standar yang telah ditetapkan peneliti. 

 

Efektivitas dan Keterterapan AA pada Materi Sistem Peredaran Darah  

Data yang diperoleh dari tahap ini adalah hasil belajar peserta didik, dan tanggapan 

guru. Hasil belajar dianalisis menggunakan rumus n-Gain. Hasil belajar peserta didik 

dikatakan meningkat dengan kriteria sedang sampai tinggi sesuai kriteria perhitungan 

menggunakan rumus n-Gain. Rekapitulasi hasil perhitungan n-Gain dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan n-Gain hasil pretest dan posttest 

Rentang Kriterian N-Gain Jumlah % 

n-Gain < 0,3 Rendah 0 0 
0,3 ≤ n-Gain < 0,7 Sedang 26 76 
0,7 ≤ n-Gain Tinggi 8 24 

 

Berdasarkan hasil analisis data peserta didik mengalami peningkatan hasil belajar 

dengan kriteria sedang sebesar 76%. Sebesar 24% peserta didik mengalami peningkatan 

hasil belajar dengan kriteria tinggi. Rata-rata nilai peserta didik setelah proses pembelajaran 

berlangsung adalah 88,12. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semua 

peserta didik mengalami peningkatan hasil belajar. Dengan demikian penilaian dengan 

instrumen AA pada materi sistem peredaran darah dapat membantu peserta didik untuk 

mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini diperkuat dengan 

hasil penelitian sebelumnya mengenai keefektifan penerapan AA pada pembelajaran yaitu 

penelitian dari Sujaya (2013), menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 

Matematika siswa kelas V SD Negeri 1 Gianyar antara siswa yang mengikuti model 

pembelajaran asesmen autentik dan siswa yang mengikuti model pembelajaran 



 

116 | Seminar Nasional Biologi 2014, Pengembangan Asesmen Autentik Pada Materi Sistem Peredaran Darah 

konvensional. Syahrul (2009), menyatakan penerapan model AA secara efektif dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil belajar. 

Peningkatan kemampuan sosial, kebiasaan bekerja, ketrampilan, dan akademik 

peserta didik dapat dilihat melalui daftar kemampuan peserta didik. Berdasarkan analisi 

daftar kemampuan peserta didik rat-rata perkembangan sosial peserta didik sangat baik, 

rata-rata perkembangan kebiasaan saat bekerja sedang, rata-rata perkembangan 

ketrampilan sangat baik, dan rata-rata perkembangan akademik peserta memenuhi kriteria 

baik.  Salah satu keunggulan dari AA adalah dapat mengukur dan melihat semua aktivitas 

peserta didik (Nurcahyani 2013). 

Keterterapan instrumen AA pada materi sistem peredaran darah diperoleh melalui 

analisis hasil tanggapan guru.  Intrumen AA pada materi sistem peredaran darah dinilai 

sangat baik oleh guru. Instrumen tersebut dapat membantu guru untuk memantau 

perkembangan peserta didik. Instrumen dapat mendokumentasikan karya dan 

perkembangan peserta didik. Instrumen yang disusun memberikan gambaran jelas 

mengenai kemampuan yang dimiliki peserta didik. Penugasan portofolio dapat membantu 

peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan pada kehidupan sehari-hari. 

Menurut Mutalazimah (2008), tugas autentik dikembangkan sesuai dengan pokok bahasan, 

standar dan mata pelajaran, lokasi penugasan juga dipilih sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan peserta didik mengerjakan tugas dan mendapatkan data dengan baik. 

Secara keseluruhan instrumen AA pada materi sistem peredaran darah dapat 

dinyatakan efektif dan dapat diterapkan pada pembelajaran biologi materi sistem peredaran 

darah untuk jenjang sekolah menengah pertama. Walaupun demikian terdapat kelemahan 

AA yang dikembangkan yaitu jika diterapkan secara menyeluruh pada tiap materi akan 

membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sangat berbeda dengan penerapan AA pada 

kurikulum internasional. Kegiatan pembelajaran di sekolah kurikulum internasional berbeda 

dengan kurikulum di Indonesia. Jumlah jam belajar pada kurikulum internasional lebih 

banyak dan jumlah peserta didik sedikit, sehingga beban guru untuk menilai dan 

mengembangkan peserta didik lebih ringan. Terkait kendala waktu dan jam pelajaran yang 

cukup banyak, AA dapat diterapkan pada beberapa materi Biologi yang sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. 

 

SIMPULAN 

Instrumen asesmen pada materi sistem peredaran darah adalah soal tes tertulis 

sehingga belum memenuhi karakteristik dan prinsip AA, maka dikembangkan instrumen 

asesmen yang memenuhi karakteristik dan prinsip AA menurut Bridges (1994). Instrumen 

AA pada materi sistem peredaran darah menurut penilaiaan oleh pakar dinyatakan sangat 

layak. Instrumen AA pada materi sistem peredaran darah efektif dan dapat diterapkan pada 
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pembelajaran Biologi materi sistem peredaran darah untuk jenjeng sekolah menengah 

pertama. 
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ABSTRAK 

 
Model pembelajaran biologi berbasisSETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula 

merupakan bentuk pembelajaran yang mengintegrasikan hubungan sains, lingkungan, teknologi dan 
masyarakat dalam mengkaji pencemaran limbah cair pabrik gula sebagai sumber belajar.Penelitian 
ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran yang mengoptimasi kemampuan integratif 
siswa tehadap aspek Scince, Environment, Technology, dan Society dan menguji pengaruhnya 
terhadap hasil belajar siswa materi pencemaran kelas X SMA. Penelitian ini merupakan penelitian 
Research and Development menggunakan pretest-posttest non equivalent control group design yang 
diterapkan pada kelas X Mathematics Scince 2 sebagai kelas eksperimen dan X Mathematics 
Science 4 sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling. 
Hasil uji T menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol 
(thitung>ttabel).Uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran biologi 
berbasis SETS berpengaruh terhadap nilai hasil belajar, yaitu skor post-test (nilai sig.< 0.05; r Square 
0,37). Model pembelajaran berbasis SETS layak digunakan dengan skor validasi 87,45%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran 
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. 
 
Kata Kunci: Model pembelajaran, SETS, pencemaran, limbah cair,  pabrik gula 

 

ABSTRACT 
 

Learning model of biology which based on theme called liquid waste contamination in sugar 
factories is a form of learning which integrate the connection among scince, wnvironment, technology, 
and society in examining the contamination of the liquid waste in sugar farmacy as the source of the 
learning. The aim of this study was to develop a learning model that optimize the ability of students in 
aspects of Scince integratively Environment, Technology, and Society and to test its effect on learning 
outcomes of the tenth grade Students’ material contamination. This study was Research and 
Development using nonequivalent pretest-post test control group design that was applied to the 
thenth grade students’ Mathematics Scince 2 as class X Mathematics Science experiments and 4 as 
the control class. The Sampling which was used convenience sampling. T-test results showed 
significant differences between the experimental and control groups (t count> t table). Simple linear 
regression analysis showed that the application of biology-based learning model SETS affect the 
value of learning outcomes, namely the post-test scores (sig. <0:05; R Square 0.37). SETS-based 
learning model was suitable to be used with the validation score of 87.45%. Based on the results of 
this study concluded that the development of models of learning hasa significant effect on learning 
outcome. 

 
Keywords: Model of learning, SETS, sugar factories,  pollution,. 

 

 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Model Pembelajaran Biologi Berbasis Sets | 119  

PENDAHULUAN 

Pabrik gula merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah, baik limbah 

padat, gas, maupun limbah cair. Dibandingkan dengan limbah padat dan gas, limbah cair 

lebih menjadi sorotan karena limbah dibuang ke sungai yang airnya mengalir di permukiman 

warga. Limbah cair pabrik gula merupakan gejala biologi problematik yang menuntut 

pemahaman integratif siswa terhadap aspek sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

yang secara timbal balik sebagai suatu bentuk keterkaitan antara aspek-aspek tersebut. 

Salah satu Model pembelajaran yang sesuai dalam memanfaatkan pencemaran sebagai 

sumber belajar yang menarik adalah model pembelajaran SETS. Model ini memfasilitasi 

pembelajaran yang mengangkat isu-isu lingkungan dan bersifat kontekstual. 

Model pembelajaran SETS merupakan model pembelajaran yang strategis 

mendukung kurikulum 2013 dan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  dalam 

memanfaatkan sumber belajar kontekstual.Berdasarkan landasan filosofis pengembangan 

kurikulum 2013, “Konten pendidikan tidaklah terlepas dari lingkungan sosial, budaya dan 

alam. Keterlibatan lingkungan, masyarakat dan teknologi menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna (Wijayanti 2013). Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 memiliki 

prinsip pembelajaran mendorong siswa untuk aktif. Pada awal pembelajaran guru 

membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi 

disekitar mereka. Selain menyediakan fakta dalam pembelajaran, kurikulum 2013 juga 

berbasis sistem lingkungan. Pada metode pemecahan masalah dan inkuiri siswa dapat 

memanfaatkan sumber belajar di luar kelas di sekitar lingkungan masyarakat.Hal ini sesuai 

dengan hakikat pembelajaran biologi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang berkembang 

melalui adanya interaksi antara siswa denganlingkungan. Interaksi inimemberikan 

pengalaman kepada siswa sehingga memungkinkan terjadi penyelidikan tentangfenomena 

biologi. 

Model pembelajaran SETS tema pencemaran limbahcair pabrik gula merupakaan 

seperangkat kegiatan yang meliputi perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan 

hubungan sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat dalam mengkaji pencemaran 

limbahcairpabrik gula sebagai sumber belajar. Binadja (1999) mengusulkan model 

pembelajaran SETS dapat diadaptasikan untuk mengoptimalkan pembelajaran siswa dalam 

mengembangkan potensi. Model pembelajaran ini memfasilitasi problematika yang ada di 

sekitar masyarakat, isu-isu lingkungan dan bersifat kontekstual. Salah satu problematika 

yang ada di sekitar siswa dan merupakan isu lingkungan adalah pencemaran limbah cair 

pabrik gula. 

Pencemaran limbah cair pabrik gula dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang 

kontekstual, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Pembelajaran yang berinteraksi 

dengan alam merupakan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan mendorong siswa 



  

120 | Seminar Nasional Biologi 2014, Model Pembelajaran Biologi Berbasis Sets 

untuk aktif (Binadja 1999). Hal ini terjadi karena masukan lingkungan mempunyai kontribusi 

yang mendukung untuk berlangsungnya proses pembelajaran.Persoalan nyata di sekolah 

adalah bagaimana mengembangkan model pembelajaran pada materi pencemaran yang 

menciptakan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan inkuiri, kerja 

ilmiah, dan pengamatan langsung. 

Pencemaran limbah cair pabrik gula mejadi salah satu gejala biologi problematik 

yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Limbah cair pabrik dibuang di sungai yang 

mengalir sepanjang permukiman warga masyarakat, selain menimbulkan keresahan, limbah 

ini juga menibulkan bau yang kurang sedap dan membuat sungai berwarna hitam. 

Keberadaan limbah ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa yang mampu 

merangsang kemampuan siswa tanggap terhadap isu-isu lingkungan dan berpikir kritis. 

Gejala biologi problematik yang ada di alam sekitar atau lingkungan sebagai sumber belajar 

harus lebih mendapat perhatian guru untuk diorganisir dengan baik sehingga 

berdayagunapositifuntukkeberhasilanbelajarsiswa Nugroho (2013). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran SETS membentuk kesan positif 

dalam diri siswa, kesan positif yang timbul berpengaruh terhadap hasil belajar. Penelitian ini 

juga dibuktikan oleh Nuryanto et al. (2010) pembelajaran SETS meningkatkan hasil belajar 

pada kelas eksperimen. Pembelajaran SETS memotivasisiswamenjadilebihtertarikpadatopik 

yang sedangdipelajari, dengandikaitkandenganhal-hal yang nyata yang terjadi 

dikehidupansehari-hari. Millah et al. (2012) keberhasilan aplikasi dari pembelajaran SETS 

didukung beberapa faktor, salah satunya materi yang disajikan menggunakan ilustrasi dan 

contoh melalui pemecahan masalah autentik dalam kehidupan sehari-hari melalui 

penggunaan teknologi serta menghubungkan dampaknya terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

Pengembangan berbagai model pembelajaran sudah banyak dilakukan dalam 

pembelajaran, namun secara keseluruhan masih belum mengangkat isu-isu pencemaran 

limbah cair pabrik gula yang ada di sekitar siswa dan belum melatih berpikir siswa secara 

terintegrasi. Oleh karena itu, model pembelajaran berbasis SETS  tema pencemaran limbah 

cair pabrik gula perlu dikembangkan sehingga siswa mampu memahami hakikat pendidikan 

sains, lingkungan dan masyarakat secara utuh. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

menganalisis kebutuhan pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema 

pencemaran pabrik gula, (2) mengembangkan model pembelajaran biologi berbasis SETS 

tema pencemaran pabrik gula, dan (3) menguji pengaruh penerapan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula terhadap hasil belajar siswa.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian pengembangan ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap research, 

development, danfield-testing (experiment). Hasil research menunjukkan bahwa model 

pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran pabrik gula perlu dikembangkan. 

Pengembangan model pembelajaran berbasis SETS tema pencemaran limbah cair pabrik 

gula disesuaikan dengan standar kompetemsi (SK), kompetensi dasar (KD), dan indikator 

pencapaian materi pencemaran. Rancangan model pembelajaran yang telah disusun 

divalidasi oleh validator yang merupakan dosen Biologi FMIPA UNNES dan guru Biologi 

SMA Negeri 2 Sragen. Model pembelajaran yang telah diperbaiki diujicobakan pada 10 

siswa kelas XI MS 4. Uji coba skala terbatas bertujuan untuk menguji keterlaksanaan 

pembelajaran. Uji coba skala besar menggunakan pre test-post test nonequivalent control 

group design. Sampel ujicoba diambil dengan teknik convenience sampling, dengan masing-

masing 31 siswa sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Data yang dikumpulkan meliputi data kebutuhan pengembangan model 

pembelajaran oleh guru yang diambil menggunakan angket kebutuhan pengembangan, 

kelayakan pengembangan model pembelajaran oleh pakar yang diambil menggunakan 

lembar validasi, dan keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

biologi berbasis SETS tema pencemaran yang diambil menggunakan angket 

keterlaksanaan, skor post test siswa yang diambil menggunakan soal post test, skor afektif 

siswa, dan skor psikomotor yang diambil oleh guru menggunakan lembar observasi. Data 

dianalisis secara kualitatif dan kuantitif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data mengenai model pembelajaran di SMA N 2 Sragen pada materi pencemaran 

diambil menggunakan angket kebutuhan pengembangan yang telah diisi guru. Hasil 

pengisian angket menunjukkan bahwa guru belum pernah membuat dan menerapkan model 

pembelajaran dengan pendekatan SETS. Guru menggunakan panduan dalam peraturan 

Menteri No 41 Tahun 2007 dan Kurikulum 2013 untuk menyusun model pembelajaran. 

Model pembelajaran yang biasa guru gunakan adalah model pembelajaran ceramah, 

pembelajaran kooperatif, dan terintegrasi namun belum menggunakan pembelajaran CTL 

contextual learning. Model pembelajaran yang digunakan dibuat melalui pertemuan MGMP. 

Berdasarkan observasi guru biologi umumnya sangat akrab dengan model 

pembelajaran cooperative, model ini dapat dijadikan pendukung pelaksanaan pembelajaran 

aktif. Model pembelajaran cooperative yang digunakan oleh guru dapat menunjang 

pelaksanaan model pembelajaran SETS. Limbah cair pabrik gula berpotensi sebagai 

sumber belajar kontekstual, karena limbah pabrik menyajikan fenomena problematik yang 

menarik. Gejala biologi problematik yang ada dialam sekitar atau lingkungan sebagai 

user
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sumber belajar harus lebih mendapat perhatian guru untuk diorganisir dengan baik sehingga 

berdaya guna positif untuk keberhasilan belajar siswa (Nugroho 2013).  

Dari hasil observasi, siswa lebih aktif dan termotivasi jika kegiatan pembelajaran 

materi pencemaran disertai dengan pengamatan. Pemanfaatan lingkungan sebagai umber 

belajar sangat penting guna mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, harapannya 

dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa (Kasrina et al. 2012). 

 

Proses pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS  

a. Kebutuhan pengembangan model pembelajaran 

Hasil penelitian mengenai perlunya pengembangan model pembelajaran diperoleh 

melalui angket kebutuhan pengembangan. Hasil pengisian angket menunjukkan bahwa guru 

biologi memberikan tanggapan positif mengenai adanya pengembangan model 

pembelajaraan biologi berbasis SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula. Selama ini 

belum pernah dilakukan KBM dengan menggunakan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS. Guru lebih menekankan cooperative learning yang mampu melibatkan siswa aktif. 

Model pembelajaran cooperative yang digunakan oleh guru dapat menjadi modal penunjang 

pelaksanaan model pembelajaran SETS yang dikembangkan. 

       Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 memiliki prinsip pembelajaran 

mendorong siswa untuk aktif. Selain menyediakan fakta dalam pembelajaran, kurikulum 

2013 juga berbasis sistem lingkungan. Pada metode pemecahan masalah dan inkuiri siswa 

dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas di sekitar lingkungan masyarakat. Sumber 

belajar dari limbah cair pabrik gula dapat dijadikan sumber belajar materi pencemaran yang 

mendukung aplikasi kurikulum 2013. Menurut guru, dengan melakukan pengamatan di 

Sungai yang tercemar oleh limbah cair pabrik gula siswa dapat berinteraksi langsung 

dengan alam. Berdasarkan skor hasil pengisian angket kebutuhan yang diisi oleh dua guru, 

skor tingkat kesetujuan pengembangan model pembelajaran sebesar 96,25%.Artinya sangat 

mendukung dikembangkan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

limbah cair pabrik gula. 

b. Model pembelajaran SETS tema pencemaran pabrik gula 

        Pengembangan model pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran 

pabrik gula merupakan contoh desain atau rencana pembelajaran Biologi yang 

mengintegrasikan hubungan sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat dalam mengkaji 

pencemaran Pabrik gula sebagai sumber belajar. Draf hasil pengembangan model 

pembelajaran kemudian divalidasi oleh validator ahli dan guru biologi. Perolehan skor 

validitas pengembangan model pembelajaran mencapai 84% dengan kateogori layak. Hasil 

validasi perangkat pembelajaran berupa silbus, RPP, dan LKS memperoleh skor 86% 

dengan kategori layak. 
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 Pengembangan model pembelajaran dikembangkan merujuk pada Joice dan Weil 

(2010) Model of Teaching.Hasil akhir pengembangan model pembelajaran biologi berbasis 

SETS berupa desain model yang berisi defini, tujuan, tahapan, diagram alir, dan prosedur 

instruksonal. Silabus dan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) dikembangkan sesuai 

dengan SETS yang memuat empat langkah khusus yang terdiri dari kegiatan pengamatan 

diluar kelas dan melakukan tindakan ilmiah (Science), kegiatan pendorong siswa peduli 

lingkungan (Environment), serta kegiatan siswa dalam memanipulasi produk (Technology) 

dan kegitan siswa berinteraksi dengan masyarakat (Society). Spesifikasi model 

pembelajaran disajikan pada Tabel 1. 

Kegiatan pembelajaran yang dimuat dalam KBM memberikan pengalaman belajar 

yang melibatkan proses mental fisik melalui interaksi siswa dengan lingkungan sebagai 

sumber belajar. Kegiatan pembelajaran yang dibuat mempertimbangkan relevansi 

kebutuhan siswa dan sumber belajar kontekstual yang digunakan. Kegiatan pembelajaran 

melatih siswa untuk berpikir secara terintegrasi antara aspek scince, environment, 

technology dan society. Siswa diajak untuk mengamati secara langsung dampak dari 

pencemaran pabrik gula dan melakukan tindakan ilmiah sebagai bentuk aktualisasi 

pengetahuan (Do Scince). Setelah pengamatan pada sumber belajar, siswa diajak 

melakukan kegiatan peduli lingkungan (Environmenrt) yang melatih kepekaan siswa 

terhadap isu-isu dan mendorong siswa mencari solusi terhadap permasalahan. Kegiatan 

selanjutnya adalah berinterkasi dengan masyarakat (Society), siswa diajarakan menjadi 

bagian dari kehidupan sosial. Masalah-masalah yang berada di masyarakat dibawa ke 

dalam kelas untuk dicari pemecahannya menggunakan pendidikan SETS secara terpadu 

dalam hubungan timbal balik antar elemen-elemen sains, lingkungan, teknologi, masyarakat. 

Siswa juga dilibatkan dalam kegaiatan yang mendorongnya untuk kreatif dalam menciptakan 

teknologi sederhana alat penyaring limbah (Technology). 

 

Tabel 1. Spesifikasi model pembelajaran biologi berbasis SETS 

No Komponen Keterangan 

1. Desain model 
 
 
 
 
 
 
 

Berisi definisi model, tujuan model pembelajaran, tahapan, 
diagram alir, prosedur instruksional 
a) pencemaran pabrik gula sebagai sumber belajar yang 

kontekstual 
b) melatih siswa tanggap dan peduli terhadap isu-isu 

lingkungan 
c) melatih siswa berpikir secara terintegrasi antara aspek 

science, environment, technology dan society 
2. How to teach 

(Bagaimana mengajarkan) 
Model pembelajaran biologi berbasis SETS diajarkan 
secara terintegrasi antara aspek science, environment, 
technology dan society 
a) siswa melakukan tindakan ilmiah (do science) 
b) siswa peduli terhadap lingkungan (environment) 
c) siswa memanipulasi teknologi sederhana (technology) 
d) siswa berinteraksi dengan masyarakat (society) 
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3. Silabus Berisi kompetensi inti, tujuan pembelajaran, kompetensi 

dasar, indikator pembelajaran, sumber belajar yang akan 
dikembangkan dalam rencana pembelajaran (RPP) 

4. RPP Berisi kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator 
pembelajaran, indikator pembelajaran dan skenario 
pembelajaran atau sintaks pembelajaran yang dirancang 
sesuai dengan pembelajaran berbasis SETS tema 
pencemaran PG Mojo Sragen 

5. Pendekatan pembelajaran 
Lembar Kerja Siswa (LKS) 
dengan tema pencemaran pabrik 
gula 

Active learning. 
Lembaran berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan 
kegiatan terprogram. LKS berisi antara lain kegiatan 
mempelajari konsep, mengidentifikasi masalah seputar 
pencemaran lingkungan akibat limbah PG Mojo Sragen 
yang mengganggu keseimbangan lingkungan, melakukan 
investigasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi dari 
permasalahan lingkungan tersebut. 

6. How to assess Penilaian formatif keaktifan siswa, tanya jawab,laporan 
hasil pengamatan 
Penilaian sumatif skor penguasaan materi pencemaran 

7. Sumber belajar Sungai yang tercemar oleh limbah pabrik gula 

 

Pengaruh model pembelajaran biologi SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula 

Data yang digunakan dalam analisis meliputi data skor keterlaksanaan dan skor post-test di 

kelaseksperimen. Hasil post-test antara kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan (Tabel 2). 

 

Tabel 2.  Skor tes siswa pada materi pencemaran 

Komponen 
Nilai hasil belajar   

awal 
Nilai hasil belajar  

akhir 
Selisih hasil belajar 

awal-akhir 

Kontrol  Eksperimen  Kontrol  Eksperimen  Kontrol  Eksperimen  

Rata-rata 66,81 65,56 72 84,50 5,19 18,94 
Skor tertinggi 73 81 83 97 - - 
Skor terendah 53 50 58 70 - - 

 

Hasil skor tes siswa menunjukkan bahwa secara umum siswa kelas eksperimen 

mempunyai hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hasil tersebut dapat 

diketahui dari tabel bahwa secara klasikal rata-rata hasil belajar kelas eksperimen mencapai 

84,5 dan kelas kontrol mencapai 72.  Pengaruh model SETS terhadap hasil belajar juga di 

dukung dengan uji T-test, dan uji korelasi. Mengingat data yang diperoleh normal, dan Uji 

Levens’s test sig. 0.000< 0.05 menunjukkan bahwa model pembelajaran berpengaruh 

signifikan. HasilLevene’s test menunjukkan bahwa asumsi kedua varian sama besar, maka 

hasil uji beda dua sampel independen menggunakan t = -7,185 dengan derajat kebebasan 

60 dan P-value (2-tailed) = 0.000. P-value (2-tailed) = 0.000 lebih kecil dari α = 0.05. Hasil 

analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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Besarnya nilai R Square pada uji regresi (Tabel 3) menunjukkan adanya korelasi 

nyata antara model pembelajaran dengan skor keterlaksanaan. Data jumlah skor 

keterlaksanaan model pembelajaran diambil dari angket yang diisi oleh siswa kelas 

eksperimen.Sebanyak 31 siswa dalam kategori tinggi dan satu siswa dalam kategori 

sedang. 

 

Tabel 3.  Uji Regresi 

Model R R square 
Adjusted R 

square 
Std Error of  
the estimate 

1 .605a .366 .344 5.534 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keterlaksanaan model 

pembelajaran biologi berbasis SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula tergolong 

tinggi mencapai 83,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa tertarik dalam 

pembelajaran dengan memanfaatkan limbah cair pabrik gula sebagai sumber belajar. 

Ketertarikan siswa dapat dilihat dari siswa antusias dalam melakukan setiap langkah dalam 

kegiatan belajar mengajar ini. Siswa melakuan kegiatan pengamatan secara kelompok di 

sungai yang tercemar limbah cair pabrik gula. Selain mengamati siswa juga menganalisis 

fenomena biologi yang terjadi di sungai tersebut.  

Adanya perbedaan hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol disebabkan 

karena pada pembelajaran di kelas eksperimen siswa melakukan KBM dengan berinteraksi 

langsung pada objek belajar. Pembelajaran kelas kontrol tanpa perlakuan yaitu dengan 

melakukan pembelajaran yang biasa dilakukan di SMA N 2 Sragen yakni pembelajaran 

tanpa disertai interaksi langsung dengan objek belajar. Siswa kelas eksperimen memiliki 

hasil belajar (post-test) yang lebih baik dari pada siswa kelas kontrol.Hal ini diperkuat oleh 

Muawanah (2008), bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran SETS telah berhasil 

merangsang pengembangan kegiatan pembelajaran produktif. Produktifitas hasil belajar 

yang dimaksud adalah peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan tingkat keaktifan 

siswa pada proses pembelajaran. Semakin banyak informasi yang didapat siswa semakin 

banyak pula pengetahuan yang didapatkansiswa (Suparno 2001). Hal ini sejalan juga 

dengan pernyataan (Muijs & Reynolds 2008), semakin banyak aktivitas belajar yang 

melibatkan pancaindra siswa mendapat pengulangan-pengulangan dalam memahami suatu 

konsep sehingga siswa membangun ingatan jangka panjang mengenai konsep tersebut 
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SIMPULAN 

Keberadaan limbah cair pabrik gula yang ada di sekitar sekolah dapat dioptimalkan 

sebagai sumber belajar kontekstual. Model pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 2 

Sragen belum memfasilitasi pembelajaran yang terintegrasi antara scince, environment, 

technology dan society. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran biologi 

berbasis SETS tema pencemaran limbah cair pabrik gula perlu dikembangkan untuk 

mendukung kegiatan belajar mengajar yang memfasilitasi pemanfaatan libah cair pabrik 

gula sebagai sumber belajar. Pembuatan pengembangan model pembelajaran meliputi tiga 

tahapan yaitu research, development, dan field-testing. Model pembelajaran biologi berbasis 

SETS tema pencemaran kemudian diujicoba melalui ekperimen sehingga diketahui bahwa 

model pembelajaran yang dikembangkan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa.    

 

DAFTAR PUSTAKA 

A.J.A.P, Resni, Ajeng, Sri Y, & Suryadi B. 2013. Penggunaan Pendekatan SETS (Science, 
Environment, Technology and Society) pada Pembelajaran Asam, Basa, dan Garam 
Untuk Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Kelas VII A Semester I SMP N 3 
Karangayar Tahun Pelajaran 2012/2013. Jurnal Pendidikan Kimia (JPK) 2 (3):108-
113. 

 
Binadja  A.  2001. Pembelajaran Biologi dan Evaluasi dalam konteks SETS,makalah 

disajikan dalam seminar lokakarya pengembangan bahanpembelajaran biologi 
dalam konteks SETS, diselenggarakan olehPGBS,Depdinas Jateng, RECSAMAS, 
dan MGMP Biologi sekaresidenan Surakarta, 31 Maret 2001. 

Binadja A, Wardani S & Nugroho, S. 2008. Keberkesanan Pembelajaran Kimia Materi Ikatan 
Kimia Bervisi SETS pada Hasil Belajar Siswa. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. 2 (2): 
256-262. 

Binadja A. 1999a. Hakekat dan Tujuan Pendidikan SETS dalam Konteks Kehidupan dan 
Pendidikan yang ada. Makalah ini disajikan dalam seminarlokakarya pendidika 
SETS, kerjasama antara SEAMEO RESCAM danUnnes, Semarang14-15 Desember 
1999. 

_________,1999b. Hakekat dan Tujuan Pendidikan SETS dalam Kontekskehidupan dan 
Pendidikan Yang Ada.Makalah ini disajikan dalamSeminar Lokakarya Pendidikan 
SETS, Kerjasama antara SEAMEORESCAM dan UNNES, 14-15 Desember 1999. 

_________,2000a. SETS dan Pembelajaran Biologi (SETS and LearningBiology) Makalah 
disajikan dalam seminar lokakarya pendidikan SETSuntuk biologi diselenggarakan 
oleh MGMP Biologi kodya Semarang. 

_________,2005. Pedoman praktis pengembangan bahan pembelajaran bervisi SETS. 
Semarang: Laboratorium SETS UNNES. 

Joyce B. & Weil. With Calhoun, E. 2000. Model of  Teaching. 6thedition. Boston: Allyn and 
Bacon. 

Kasrina S,  Irawati WE. Jayanti. 2012. Ragam jenis mikro alga di air rawa kelurahan 
Bentiring Permai kota Bengkulu sebagai alternatif sumber belajar biologi SMA. Jurnal 
Exacta 10 (1): 36-44. 

Millah, Elina, Lukas S, & Isnawati. 2012. Pengembangan Buku Ajar Materi Bioteknologi DI 
Kelas XII SMA IPIEMS Surabaya Berorientasi Sais, Teknologi, Lingkunga, dan 
Masyarakat (Sets). Ejournal Unesa. 1(1): 19-24.  

user
Highlight



Seminar Nasional Biologi 2014,  Model Pembelajaran Biologi Berbasis Sets | 127  

Muawanah S. 2008. Pembelajaran Kimia Bervisi SETS untuk Merangsang Pengembangan 
Kegiatan Pembelajaran Produktif di MAN. Skripsi. Semarang: Jurusan Kimia FMIPA 
UNNES 

Muijs D & D Reynolds. 2008. Effective Teaching: TeoridanAplikasi. Terjemahan Helly 
Prayitno Soejipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Nugoro S, Wardani S. & Binadja, A. 2008. Keberkesanan Pembelajaran Kimia Materi Ikatan 
Kimia Bervisi SETS Pada Hasil Belajar Siswa. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. 2 (2): 
256-262. 

Nugraheni Dian, Sri M & Sri, R. 2013. Pengaruh Pembelajaran Bervisi dan Berpendekatan 
SETS Terhadap Prestasi Belajar Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
Kelas X SMAN 2 Sukoharjo Pada Materi Minyak Bumi Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Jurnal Pendidikan Kimia (JPK). 2 (3):  34-41. 

Nuryanto & Binadja, A. 2010. Efektivitas Pembelajaran Kimia dengan Pendekatan 
SALINGTEMAS Ditinjau dari Minat dan Hasil Belajar Siswa. Journal Inovasi 
Pendidikan Kimia. 4(1):  552-556. 

Poedjiadi  Anna. 2005. Sains Teknologi Masyarat: Model Pembelajaran Kontekstual 
Bermuatan Nilai. Bandung: Remaja Rosdakarya . 

Puasti C. 2008. Peningkatan keterampilan proses dan pemahaman konsep biologi melalui 
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 
Seputih Agung tahun pelajaran 2006/2007. FIGTSPL5 (1): 35-42. 

Sholikhati  Anisa, Titi W, & Binadja A. 2012. Model Pembelajaran Bervisi SETS Melalui 
Diskusi Fish Bowl Menggunakan Artikel Kimia. Chemistry in Education. 1(1). 

 
Suparno  P. 2001. Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Yogyakarta: Kanisius. Hal: 44-

46. 
 

 

user
Highlight



128 | Seminar Nasional Biologi 2014, Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA PADA MODEL PEMBELAJARAN 

LEARNING CYCLE 5E MATERI PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

 DI SMP N 11 SEMARANG 

Development of Student Worksheets on 5E Learning Cycle  Model  is applied to the 

environmental management material at SMPN 11 Semarang 

 

Ovalis Diana Deri, Endah Peniati 

Prodi Pendidikan Biologi Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
Gedung D6 Lantai 1 Jalan Raya Sekaran-Gunungpati-Semarang 50299 - Indonesia 

E-mail: *yosi.yoli@gmail.com; **epeniati@yahoo.co.id  
 

ABSTRAK 

 

Lembar kerja siswa pada model pembelajaran learning cycle 5E merupakan LKS yang 
dikembangkan dengan menggunakan model learning cycle 5E sebagai dasar pengembangan LKS. 
Pengembangan LKS ini bertujuan untuk mengembangkan produk LKS pada pembelajaran model 
learning cycle 5E yang layak diterapkan pada materi pengelolaan lingkungan di SMP dan efektif 
terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Subjek pada penelitian ini adalah validator media dan 
materi. Subjek penelitian untuk validasi produk adalah pakar media dan pakar materi, sedangkan 
subjek penelitian uji coba terbatas (skala kecil) adalah 20 siswa kelas VII C, serta untuk uji coba skala 
besar adalah siswa kelas VII A dan VII B dengan jumlah 58 siswa. Metode penelitian menggunakan  
R & D. LKS pada model pembelajaran learning cycle 5E yang dikembangkan dinilai layak oleh 
validator media dan validator materi. Pada aspek didaktik, konstruksi dan teknik memberikan skor 
persentase berturut-turut sebesar 92,1% (kriteria sangat layak) dan 92,1% (kriteria sangat layak). 
Pada aspek isi, kebahasan, penyajian dan kegrafisan validator memberikan skor persentase berturut-
turut sebesar 90% (kriteria sangat layak) dan 85% (kriteria sangat layak). LKS efektif diterapkan 
dalam pembelajaran materi pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan ketuntasan 
belajar diperoleh hasil t(1-α)(n-1) sebesar 2.03 dan thitung 4.09. Dengan demikian hipotesis diterima dan 
dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajarnya lebih dari 75 atau sudah mencapai ketuntasan 
belajar. Aktivitas siswa di kelas memberikan hasil 79,4% dengan kriteria aktif. Pada saat pengamatan 
memberikan hasil  83,1% dengan kategori sangat aktif dan aktivitas diskusi siswa memberikan hasil 
dengan rata-rata  84,5 %  dengan kategori sangat aktif.  
 
Kata kunci: Lembar Kerja Siswa, model learning cycle 5E 

 

ABSTRACT 

 
Student worksheets on 5E learning cycle  model is a worksheet that is developed with 5E 

learning cycle model. Developing of worksheet aims to develop products of worksheet on 5E learning 
cycle model is applied to the environmental management material to make effectiveness against the 
activity and student learning outcomes. Subjects in this study were validator media and materials, 
subject to validation of product research is a media expert and expert material, while the subject of 
research trials at small scale is 20 students of class VII C, as well as for large-scale trial is class VII A 
and VII B with  58 students. The method used is the R & D. Worksheets on 5E learning cycle 
instructional model developed judged worthy by the media validator and validators material. In the 
didactic aspect, construction and techniques give a percentage score, respectively for 92.1% (very 
decent criteria) and 92.1% (criterion very decent). Then on the content aspect, languages, 
presentation and graphics the validator gives a percentage score in a row by 90% (very decent 
criteria) and 85% (criterion very decent). Using whorksheet in the learning materials environmental 
management effectively. Based on the calculation results obtained complete learn t (1-α) (n-1) at 2.03 
and 4.09 tcount. Tcount> t (1-α) (n-1) then the hypothesis is accepted and it can be concluded that 
the average study results over 75 or have reached mastery learning. Student activity at the time of the 
observations yield 83.1% (highly active category) and discussion activities provide students with an 
average result of 87.5% (highly active category) and 81.6% in the second meeting (highly active 
category). 
 
Keywords: learning cycle 5E model, Worksheet 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan komponen penting dalam upaya untuk mencetak generasi-

generasi unggul Indonesia. Guru memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita mulia 

tersebut. Guru perlu memberikan performa terbaik dalam mengajar. Menggunakan segenap 

potensi diri dan mengajar dengan profesional. Guru memerlukan berbagai macam sarana 

serta perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Hal ini diperlukan untuk 

kelancaran proses belajar mengajar. Salah satu komponen dari perangkat pembelajaran 

yang  dapat membantu siswa untuk lebih menerima pelajaran yang diberikan oleh guru 

dengan baik adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS diperlukan sebagai salah satu 

komponen perangkat pembelajaran yang mampu mengaktifkan dan memberikan 

pemahaman lebih terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Menurut Ozmen & Yildrim 

(2005) LKS merupakan komponen penting yang harus dikerjakan semua siswa dalam 

proses pembelajaran dan membuat siswa lebih aktif. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

tersedianya LKS dapat membantu dalam proses pembelajaran.  LKS biasanya berupa 

petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Depdiknas (2008)  

menyatakan  bahwa LKS adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi siswa untuk 

melaksanakan kegiatan yang terprogram. Lembaran ini berisi petunjuk, tuntunan pertanyaan 

dan pengertian agar siswa dapat memperluas serta memperdalam pemahamannya 

terhadap materi yang dipelajari.  

Pentingnya keberadaan LKS dalam setiap proses pembelajaran menjadikannya 

sebagai salah satu alasan banyaknya produk LKS yang dikomersilkan dan diperdagangkan 

oleh penerbit ke sekolah-sekolah. LKS ini banyak dimanfaatkan oleh guru untuk menunjang 

pembelajaran di kelas. Kondisi ini menjadikan sebagian besar  guru tidak membuat LKS 

sendiri, sehingga guru hanya menggunakan LKS yang sudah ada. Padahal, tidak semua isi 

LKS tersebut sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa.  

Kondisi tersebut tidak menjadikan semua sekolah menggunakan LKS yang 

dikomersilkan dari penerbit. Ada sekolah yang tidak menggunakan LKS dari penerbit, salah 

satunya adalah SMP N 11 Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA SMP 

N 11 Semarang, didapatkan informasi bahwa SMP tersebut tidak menggunakan LKS dari 

penerbit. Meskipun tidak menggunakan LKS dari penerbit, tidak menjadikan guru membuat 

LKS sendiri dengan standar  yang baku dan belum memenuhi tujuan LKS. LKS tersebut 

dibuat guru secara sederhana pada selembar kertas berisi tugas siswa atau soal-soal yang 

harus dikerjakan oleh siswa. LKS tersebut tidak menekankan pada pengkomunikasian 

pengalaman atau fenomena langsung melalui kegiatan yang melibatkan aktivitas siswa dan 

kurang melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Akhirnya LKS yang bertujuan 
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untuk memberikan pemahaman mendalam serta menjadikan siswa aktif belum tercapai 

sepenuhnya. LKS tersebut hanya digunakan untuk latihan mengerjakan soal-soal saja 

sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya LKS yang menunjang proses belajar 

siswa. LKS tersebut harus mampu memberikan gambaran materi pembelajaran secara 

kontekstual dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme 

menjadi konsep yang sesuai dalam pengembangan LKS. Pendekatan konstrtuktivisme 

memiliki banyak keunggulan diantaranya adalah mampu menjadikan siswa membangun 

konsep pemahaman melalui kegiatan yang dilakukan. Salah satu model pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan konstruktivisme adalah learning cycle 5E. Model pembelajaran 

ini mampu mengaktifkan siswa dan mampu memberikan pemahaman kepada siswa melalui 

penanaman konsep berpikir. Berdasarkan hasil penelitian Kulsum (2011) menunjukkan 

bahwa penerapan model learning cycle dapat meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian, 

menurut Ergin (2012) model learning cycle 5E ini mempunyai salah satu tujuan yaitu  

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkostruksi pengetahuan dan pengalaman 

mereka sendiri dengan terlibat secara aktif mempelajari materi secara bermakna dengan 

bekerja dan berfikir baik secara individu maupun kelompok, sehingga siswa dapat 

menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian 

Sari (2013) pada implementasi siklus belajar 5E (learning cycle 5E) disertai dengan handout 

diperoleh hasil aktivitas siswa dan hasil belajar siswa meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, keunggulan model learning cycle 5E 

dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun LKS. LKS yang mendukung 

pembelajaran haruslah mengantarkan siswa untuk belajar kreatif dan aktif. LKS pada 

pembelajaran model learning cycle 5E merupakan salah satu alternatif LKS yang mampu 

mengaktifkan siswa. LKS pada pembelajaran model learning cycle 5E diharapkan mampu 

meningkatkan aktivitas siswa dan efektif terhadap ketuntasan belajar siswa. LKS tersebut 

dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan secara langsung 

dan menemukan konsep secara mandiri sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. 

Salah satu materi kelas VII SMP semester genap pada kurikulum KTSP adalah 

materi pengelolaan lingkungan. Materi ini sesuai bila disampaikan dan dibantu dengan 

menggunakan LKS pada pembelajaran model learning cycle 5E. Hal ini disebabkan materi 

ini akan lebih mudah bila disampaikan melalui pengamatan lingkungan sekitar, observasi, 

diskusi dsb. LKS tersebut dapat membantu siswa membangun konsep materi. Berdasarkan 

penjelasan di atas,  tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menghasilkan produk LKS pada 

pembelajaran model learning cycle 5E yang layak untuk membantu siswa dalam 

mempelajari materi pengelolaan lingkungan. 
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BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 11 Semarang pada Semester Gasal Tahun 

Ajaran 2013/2014. Rancangan penelitian menggunakan Research and Development. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. untuk mengetahui 

pengaruh penerapan LKS  pada model pembelajaran learning cycle 5E terhadap hasil 

belajar dan aktivitas siswa digunakan pre-experimental designs dengan bentuk one-shot 

case study. Subjek penelitian untuk validasi produk adalah pakar media dan pakar materi. 

subjek penelitian uji coba terbatas (skala kecil) adalah 20 siswa kelas VII C, serta untuk uji 

coba skala besar adalah siswa kelas VII A dan VII B dengan jumlah 58 siswa SMP N 11 

Semarang. Prosedur Penelitian ini dimulai dengan identifikasi potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk LKS pada pembelajaran model learning cycle 5e, validasi 

desain produk LKS, revisi desain produk LKS tahap 1, uji coba terbatas desain LKS, revisi 

desain LKS tahap 2, uji coba desain LKS skala luas, revisi produk LKS tahap 3, kemudian 

dihasilkan produk akhir (final). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan LKS pada model pembelajaran learning cycle 5E menghasilkan LKS 

yang disusun dengan menggunakan model learning cycle 5E. Pada setiap kegiatan dalam 

LKS yang dikembangkan terdiri atas 5 tahapan yaitu tahap engagement, exploration, 

explanation, elaboration dan evaluation. Pada tahapan engagement guru memberikan akses 

kepada siswa, mengenai pengetahuan awal  dan membantu mereka untuk dapat terlibat 

dalam pembentukan konsep baru dengan penggunaan aktivitas sederhana yang memicu 

rasa ingin tahu dan menghasilkan pengetahuan baru. Tahap exploration memfasilitasi siswa 

dengan  aktivitas dasar agar siswa dapat melengkapai kegiatan laboratorium yang 

membantu mereka menggunakan pengetahuan awal untuk menemukan hal baru. Kemudian 

tahap explanation memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman 

konseptual mereka, kemampuan proses, atau perilaku dengan memfasilitasi siswa 

menjelaskan pemahaman mereka tentang konsep tersebut. Pada tahap elaboration guru 

menguji dan memperluas pemahaman konseptual dan kemampuan siswa dan pada tahap 

evaluation mendorong siswa untuk menilai pemahaman dan kemampuan serta 

menyediakan peluang bagi guru untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran (Rodger et al. 2006). 

 Kelayakan dari pengembagan LKS pada model pembelajaran learning cycle 5E 

ditentukan oleh nilai validitas yang diberikan oleh ahli media dan materi. Penilaian ahli media 

dan materi meliputi 2 aspek. Aspek pertama yaitu aspek didaktik, konstruktif dan teknik 
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kemudian aspek kedua yaitu aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafisan. 

Hasil penilaian ahli media dan materi disajikan dalam Tabel 1 berikut:  

 

Tabel 1. Hasil penilaian kelayakan LKS pada model pembelajaran learning cycle 5E 

Apek Kelayakan 
Presentase (%) Rata-rata 

(%) 
Kategori 

Ahli Media Ahli Materi 

Dikdaktik, konstruksi dan 
teknik 

90 85 88.5 Sangat layak 

Kelayakan 
isi,kebahasaan, 
penyajian dan kegrafisan 

92 92 92 Sangat layak 

  

 Setelah desain LKS pada model pembelajaran learning cycle 5E dinyatakan layak 

yaitu berdasarkan hasil penilaian validitas LKS oleh ahli. Maka Selanjutnya dilakukan uji 

coba skala kecil. Uji coba skala kecil dilakukan di SMP N 11 Semarang terhadap 20 siswa 

kelas VII C. Tujuan dilakukan uji coba skala kecil adalah untuk mengetahui keterbacaan LKS 

yang dikembangkan dan menggunakan data tambahan seperti data tanggapan siswa 

sebagai bahan revisis LKS tahap 2. Selain data tanggapan siswa, data tambahan lainnya 

yaitu data aktivitas dan ketuntasan hasil belajar siswa untuk mengetahui keefektivan LKS 

terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa. Hasil tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS 

pada model pembelajaran learning cycle 5E pada materi pengelolaan lingkungan disajikan 

pada Tabel 2 berikut: 

 
Tabel 2. Tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS pada model pembelajaran  

              learning cycle 5E uji coba skala kecil 

No. Tanggapan siswa Aspek yang diperbaiki 

1. Sebanyak 10 % siswa menyatakan 
petunjuk penggunaan LKS kurang jelas 

Dilakukan perbaikan dengan 
memperjelas petunjuk dalam LKS 

2. Sebanyak 10 %  siswa menyatakan 
kualitas tampilan gambar pada LKS tidak 
menarik dan jelas 

Dilakukan perbaikan pada kualitas 
resolusi gambar dan mengganti 
beberapa gambar ilustrasi 

3. Sebanyak 10 %  siswa menyatakan 
petunjuk pengamatan tidak  jelas dan sulit 
dilaksanakan 

Dilakukan perbikan pada petunjuk 
pengamatan 

4. 

 

Sebanyak 25% siswa menyatakan soal 
yang disajikan tidak mudah dipahami 

Dilakukan perbaikan pada penyusunan 
kalimat tanya dan mengganti beberapa 
poin pertanyan 

5. Sebanyak 5 % siswa menyatakan terdapat 
kekurangan dalam LKS tersebut 

Dilakukan revisi sesuai dengan saran 
siswa 

 Tanggapan siswa tersebut menjadi aspek revisi LKS tahap 2. Kemudian data 

tambahan yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan LKS pada model 
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pembelajaran learning cycle 5E pada materi pengelolaan lingkungan disajikan pada Tabel 3  

berikut. 

 
Tabel 3. Hasil penilaian aktivitas siswa penggunaan LKS pada model pembelajaran  
             learning cycle 5E uji coba skala kecil 
 

No Aktivitas Siswa Rata-rata Hasil 
Penilaian (%) 

Kriteria 

1. Aktivitas siswa di kelas 78,3  Aktif 

2. Aktivitas siswa saat 
pengamatan 

87,75  Sangat Aktif 

3. Aktivitas siswa saat diskusi 84,55 Sangat Aktif 

Ketuntasan hasil belajar merupakan salah satu komponen yang dijadikan data 

pendukung untuk mengetahui efektivitas LKS yang dikembangkan terhadap hasil belajar 

siswa. Pada uji coba skala kecil diperoleh  hasil belajar siswa melalui nilai post test diperoleh 

nilai dengan rata-rata kelas 80,25 % dan ketuntasan klasikal mencapai 85 %, dan siswa 

yang tidak tuntas 15%.  Pada uji ketuntasan siswa didapatkan t(1-α)(n-1) sebesar 2.09 dan thitung 

2.2207. Nilai thitung > t(1-α)(n-1) maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajarnya lebih 

dari 75 atau sudah mencapai ketuntasan belajar. 

 Pada uji coba skala luas, LKS yang telah direvisi diterapkan terhadap pembelajaran 

materi pengelolaan lingkungan kepada 58 siswa kelas VII A dab B di SMP N 11 Semarang. 

Tujuan uji coba skala besar adalah untuk mengetahui keterterapan LKS yang dikembangkan 

dalam pembelajaran materi pengelolaan lingkungan. Pada uji coba skala besar diperoleh 

data tanggapan siswa dan guru sebagai data pendukung unutk mengetahui kelayakan LKS 

yang dikembangkan serta menjadi acuan revisi LKS tahap 3. Kemudian data aktivitas siswa 

dan ketuntasan hasil belajar diperoleh sebagai data untuk mendukung keefektivan 

penerapan LKS pada model pembelajaran learning cycle 5E pada materi pengelolaan 

lingkungan. Hasil tanggapan siswa menunjukan bahwa 62% menyatakan sangat baik dan 

38% menyatakan baik terhadap penerapan LKS untuk pembelajaran materi pengelolaan 

lingkungan. Rerata tanggapan siswa terhadap penerapan LKS mencapai skor persentase 

84% (kriteria sangat baik). Siswa menyatakan termotivasi untuk belajar dengan LKS. Model 

pembelajaran learning cycle 5E memudahkan siswa untuk memahami materi dan 

meminimalisir miskonsepsi siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Hakan (2007) yang 

menyatakan bahwa pada dasarnya pendekatan learning cycle mencegah miskonsepsi 

dalam tiga cara; pemahaman konsep, meningkatkan pemecahan masalah, keterampilan 

laboratorium yang lebih baik. Hasil yang diperoleh melebihi batas nilai yang ditentukan oleh 

peneliti yaitu ≥ 63 % dengan kriteria baik. Tanggapan siswa uji coba skala besar menjadi 

salah satu acuan dalam melakukan revisi tahap 3, tetapi pada kolom kritik dan saran siswa 

tidak ada yang menambahkan saran atau masukan sehingga tidak dilakukan revisi. 
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Tanggapan guru terhadap LKS menunjukkan skor total 40 dengan persentase 92,5% 

(kriteria sangat baik). Guru menyebutkan bahwa LKS sudah sesuai dengan SK dan KD, 

tampilan LKS secara keseluruhan menarik, tujuan pembelajaran konsep materi pengelolaan 

lingkungan dirumuskan dengan jelas dalam LKS, penyajian materi dan tugas tersusun 

secara sistematis berdasarkan sintak learning cycle 5E, penggunaan LKS  relevan dan 

membantu meningkatkan pemahaman siswa pada materi pengelolaan lingkungan, serta 

dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa. Hal ini relevan dengan hasill penelitian 

Sari (2013) yang menyebutkan bahwa  pembelajaran  dengan learning cycle 5E disertai 

dengan handout  dapat meningkatkan motivasi berprestasi dan prestasi belajar siswa. Hasil 

tanggapan guru yaitu 92,5% (kriteria sangat baik) telah melebihi kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti yaitu ≥ 63 % dengan kriteria baik.  

 Hasil belajar siswa diperoleh melalui nilai posttest yang berupa tes pilihan ganda 

(multiple-choice). Peneliti memilih tes multiple-choice karena memudahkan saat 

menganalisis serta melakukan penilaian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Simkin & Kuechler (2005) dan didukung penelitian sebelumnya oleh Bush (2001), Dufresene 

et al. (2002) dan Delgado & Prieto (2003) menyatakan bahwa tes multiple choice merupakan 

tes yang paling diminati karena mudah dibuat, mudah dinilai, mudah dikerjakan, serta dapat 

dijadikan dasar untuk menganalisis pemahaman siswa terhadap pembelajaran.  

Hasil belajar siswa diambil melalui nilai posttest. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh 

mencapai 80,60 dengan presentase ketuntasan kelas yaitu 79,30% . Hasil yang diperoleh 

melebihi batas nilai yang ditentukan oleh peneliti yaitu sekurang-kurangnya 75% dari jumlah 

siswa di kelas tersebut telah mencapai ketuntasan individu dengan KKM KD yaitu ≥ 75. 

Hasil yang diperoleh kemudian dilakukan uji hipotesis ketuntasan belajar dengan H0 : belum 

mencapai ketuntasan belajar (µ<75) Ha :sudah mencapai ketuntasan belajar (µ 75). 

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan rumus pengujian hipótesis. Berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh hasil t(1-α)(n-1) sebesar 2.03 dan thitung 4.09. Nilai thitung > t(1-α)(n-1) 

maka hipotesis diterima dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajarnya lebih dari 75 

atau sudah mencapai ketuntasan belajar. 

Penerapan model learning cycle 5E membuat pembelajaran menggunakan LKS 

pada materi pengelolaan lingkungan menjadikan siswa memiliki pengalaman belajar nyata 

sehingga mempermudah siswa dalam memahami konsep pengelolaan lingkungan. Hal ini 

didukung penelitian Ergin (2012) mengatakan bahwa pendekatan learnig cycle 5E dapat 

mengakibatkan prestasi besar dibidang ilmu pengetahuan, meningkatkan sikap ilmiah, 

meningkatkan kemampuan penalaran, dan keterampilan proses. Berdasarkan uraian 

tersebut, pembelajaran menggunakan LKS pada model pembelajaran learning cycle 5E 

efektif terhadap peningkatan ketuntasan klasikal.  
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Selain itu, aktivitas siswa selama pembelajaran dengan memanfaatkan LKS pada 

model pembelajaran learning cycle 5E memberikan hasil yang cukup signifikan. Pada 

aktivitas siswa di kelas pertemuan pertama memberikan rata-rata 80,6% (kategori sangat 

aktif) dan pada pertemuan kedua memberikan hasil rata-rata 78,2% (kategori aktif). 

Kemudian aktivitas siswa pada saat pengamatan memberikan hasil  83,1% (kategori sangat 

aktif) dan aktivitas diskusi siswa memberikan hasil dengan rata-rata  87,5% (kategori sangat 

aktif) dan pada pertemuan kedua 81,6% (kategori sangat aktif). Rata-rata keaktifan siswa 

secara keseluruhan adalah  82,35% dengan kreteria sangat aktif. Hasil yang diperoleh telah 

melampaui target yang diharapkan peneliti yaitu keaktifan siswa minimal mencapai 75% 

dengan kategori aktif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wulansari (2013) yang 

menyebutkan bahwa aktivitas dan prestasi belajar siswa mengalami peningkatan melalui 

penerapan model pembelajaran learning cycle 5E. 

 

SIMPULAN 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa pada model pembelajaran leaning cycle 5E 

materi pengelolaan lingkungan di SMP N 11 Semarang  yang layak dan efektif terhadap 

aktivitas serta ketuntasan hasil belajar siswa telah berhasil sesuai dengan tahapan 

penelitian R & D. Tahapan penelitian ini meliputi: identifikasi potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk LKS pada pembelajaran model learning cycle 5e, validasi 

desain produk LKS, revisi desain produk LKS tahap 1, uji coba terbatas desain LKS, revisi 

desain LKS tahap 2, uji coba desain LKS skala luas, revisi produk LKS tahap 3, kemudian 

dihasilkan produk akhir (final). 
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ABSTRAK 

Masalah utama dalam pengajaran siswa tunarungu berhubungan dengan keterbatasannya 
memahami lambang dan aturan bahasa. Pada penelitian ini disajikan desain dan pengembangan 
Media Enteractic Biology yang menyajikan sistem multimedia bilingual untuk siswa tunarungu. Hasil 
mendesain dan mengembangkan diuraikan dalam keseluruhan stuktur dan spesifikasi produk, fungsi 
dan tes evaluasi. Selanjutnya, proses pembuatan materi sistem pencernaan manusia menggunakan 
Sistem Isyarat Bahasa Indonesia disajikan secara singkat. 
 
Kata Kunci: enteractnic media of biologi, sistem pencernaan manusia, siswa tunarungu 

 

 
ABSTRACT 

 
The main problem in teaching deaf students associated with the limitations to understand the 

emblem and the rules of the language. In this research the design and development of Enteractnic 
Media of Biology which serve as a bilingual multimedia system  tool for deaf student is presented. The 
results described in designing and developing details of the structure and specification of the tool, its 
functionally and  evaluation  test are also presented. Furthermore the process to build at the human 
digestive system materi in Indonesian Sign Language used throughout the Enteractnic Media of 
Biology is briefly described.  
 
Keywords: deaf student, enteracnic media of biology, human digestive system 

 

PENDAHULUAN 

 Pendengaran adalah sarana berkomunikasi secara lisan, melalui pendengaran kita 

dapat mendengar dan memahami informasi yang disampaikan oleh pembicara. Siswa 

tunarungu kehilangan salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam 

mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa (Hallahan et al. 1991).  Kehilangan 

salah satu sarana penting dalam memahami informasi berdampak pada proses 

pembelajaran yang dibutuhkan siswa tunarungu berbeda dari siswa pada umumnya. 

Perkembangan bahasa mempengaruhi perkembangan intelegensi seseorang, termasuk 

siswa tunarungu. Siswa tunarungu memiliki hambatan dalam perkembangan bahasa atau 

kemampuan verbal sehingga berakibat pada perkembangan intelegensinya yang rendah 

(Hallahan et al. 1991). Dengan demikian pertolongan utama bagaimana memperkaya kosa 

kata bahasa anak tunarungu tidak dengan meggunakan indra pendengarannya tetapi indera 

lain.  

 Pendidikan bagi siswa tunarungu telah diatur oleh pemerintah dalam Depdiknas 

1984 mengenai kebutuhan dan layanan untuk siswa tunarungu. Seperti halnya siswa 
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normal, siswa tunarungu membutuhkan pendidikan untuk mengembangan potensi dan 

kemampuannya secara optimal. Maka untuk memenuhi kebutuhan dan layanan tersebut 

diperlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan 

serta ketidak-mampuan siswa tunarungu. Layanan pendidikan bagi siswa tunarungu meliputi 

layanan khusus dan umum. Strategi pembelajaran tunarungu pada dasarnya sama seperti 

siswa normal tetapi harus bersifat visual, artinya lebih banyak memanfaatkan indra 

penglihatan siswa.  

Refleksi pengajar dalam pembelajaran inklusif pada siswa berkebutuhan khusus, 

terdapat tiga unsur penting yaitu siswa, guru dan fasilitas penunjang pembelajaran (Kirch et 

al. 2007). Proses pembelajaran bagi siswa tunarungu dalam hal ini membutuhkan peran 

maksimal dari guru dan fasilitas penunjang pembelajaran yang akan memudahkan siswa 

dalam memahami informasi yang disampaikan. Fasilitas penunjang yang dimaksud salah 

satunya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran audiovisual merupakan media 

yang bermanfaat bagi anak tunarungu, karena siswa tunarungu dapat memperhatikan 

sesuatu yang ditampilkan sekalipun kemampuan mendengarnya terbatas (Dwidjosumarto 

1995). Namun, tidak banyak peneliti yang mengembangkan media pembelajaran untuk 

siswa tunarungu di Indonesia.  

Penelitian ini menunjukkan desain dan pengembangan sistem multimedia yang 

berpusat pada materi Biologi yaitu Sistem Pencernaan Manusia untuk siswa tunarungu di 

SMP, menggunakan DVD multimedia Enteracnic Media of Biology ini dikembangkan dengan 

tujuan sebagai berikut.  

1. Mengembangkan media pembelajaran bagi siswa tunarungu materi sistem pencernaan 

manusia yang didesain untuk memenuhi kebutuhan siswa tunarungu.  

2. Mendesain Enteracnic Media of Biology berbasis video menggunakan sistem isyarat 

bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif untuk memudahkan pemahaman siswa 

tunarungu.  

Enteracnic Media of Biology menunjukkan penggunaan teknologi untuk membuktikan 

bahwa materi sistem pencernaan manusia yang disertai dengan sistem isyarat bahasa 

Indonesia dapat digunakan sebagai salah satu alternatif cara meningkatkan pemahaman 

siswa tunarungu dan membantu proses pembelajaran. Enteracnic Media of Biology memiliki 

menu tes evaluasi yang dirancang untuk mengukur pemahaman siswa tunarungu di akhir 

pembelajaran.  

 

SPESIFIKASI PRODUK 

Desain dan Program Enteracnic Media of Biology 

 Enteracnic Media of Biology adalah multimedia interaktif yang didesain untuk 

memudahkan proses pembelajaran tunarungu sehingga media ini disertai dengan video-
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visual Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Media ini menggabungkan beberapa 

program yaitu video shooting dan macromedia flash yang dikemas dalam DVD sehingga 

digunakan dalam media computer. Peneliti menggunakan program macromedia flash karena 

program ini tergolong mudah dalam mendesain animasi yang diinginkan, selain itu ukuran 

file yang dihasilkan tidak terlalu besar dan dapat digunakan di seluruh perangkat komputer. 

Pengemasan media menggunakan DVD bertujuan agar media yang dihasilkan tidak mudah 

terkontaminasi oleh virus dan menekan biaya produksi yang jauh lebih murah untuk 

diproduksi secara masal  

 

Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) 

 Ketidakmampuan siswa tunarungu adalah keterbatasan kemampuan verbal siswa 

yang terhambat karena siswa tidak dapat mendengar suara apapun. Untuk itu dalam 

perkembangan pendidikan bagi tunarungu disusunlah media atau alat bantu komunikasi 

tunarungu berwujud tatanan sistematis seperangkat isyarat hari, tangan dan berbagai gerak    

yang melambangkan kosakata Bahasa Indonesia (Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia 

2001). Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI memiliki empat komponen, yaitu : 

penampil (bagaimana tangan atau bagian tangan dibentuk),  posisi (kedudukan tangan), 

tempat / daerah isyarat (bagian badan yang menjadi tempat awal ataupun akhir isyarat 

dibentuk), dan arah (gerak penampil sewaktu dibuat).  

 

Istilah Biologi dalam SIBI pada Enteracnic Media of Biology 

Istilah Biologi dalam materi sistem pencernaan manusia diterjemahkan dalam sistem 

isyarat Bahasa Indonesia terlebih dahulu dikonsultasikan dengan tiga guru mata pelajaran 

IPA di beberapa SMPLB-B di Kota Semarang dan peneliti. Beberapa istilah Biologi yang 

terlalu sulit diterjemahkan dalam bahasa isyarat diubah menggunakan ejaan Bahasa 

Indonesia sehingga mudah dipahami oleh siswa. Setelah melalui proses konsultasi 

dilakukan pengambilan gambar untuk video SIBI oleh salah satu siswa tunarungu.  

 

Desain Sistem Enteracnic Media of Biology 

Enteracnic Media of Biology didesain sebagaimana namanya, yaitu entertaining 

dengan tujuan menghibur atau menarik, interactive atau bersifat interaksional atau 

sinergistik, dan electronic karena berbasis pada perangkat elektronik dalam hal ini komputer. 

Media pembelajaran yang menarik memiliki beberapa ketentuan. Pertama, dapat 

merangsang keingintahuan peserta didik. Dua, dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

Tiga, mempunyai pesan atau informasi yang dengan mudah dipahami oleh peserta didik. 

Empat, memiliki kemasan serta tampilan yang baik serta sesuai dengan pesan yang ingin 

disampaikan (Arsyad, 2013). Media pembelajaran yang interaktif menjadi penciri media yang 
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efektif. Sesuai Rahardjo (1984), media pembelajaran yang efektif adalah media yang 

menciptakan suatu komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat daerah 

lingkup pengalaman yang sama antara sumber pesan dan penerima, sehingga terciptanya 

reaksi umpan balik (interaktif). Sedangkan meida dibuat berbasis elektronik dengan 

menerapkan penggunaan macromedia flash.  Perhitungannya, cukup mudah sehingga 

pembuatan animasi tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan kualitas 

hardware yang tinggi, ukuran file kecil, dan yang terpenting sesuai dengan tujuan 

pembeljaran dan peserta didik. Tujuan pemanfaatan media merujuk pada Rahardjo (1984). 

Secara diagram desain pengembangan media seperti Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain dan menu pada Enteracnic Media of Biology 
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Enteracnic Media of Biology 

Enteracnic Media of Biology memiliki delapan menu utama yang disajikan pada 

Gambar 1. Pada tampilan awal produk Enteracnic Media of Biology pengguna akan 

menyaksikan video opening yang berisi rangkuman serta kata kunci yang sering digunakan 

dalam Enteracnic Media of Biology. Video opening didesain dengan tujuan agar siswa 

tunarungu mendapat gambaran dan memahami istilah Biologi yang terdapat dalam 

Enteracnic Media of Biology. Kemudian untuk melanjutkan penggunaan Enteracnic Media of 

Biology, pengguna dapat mengklik tombol start. Selanjutnya akan muncul tampilan menu 

utama sebagai berikut.  

 

 

Gambar 2. Tampilan menu utama Enteracnic Media of Biology 

 SK & KD menampilkan standar kompetensi, kompetensi dasar serta tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa tunarungu.  

 Bahan Makanan menampilkan materi tentang zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

serta contoh bahan makanan yang mengandung zat gizi tersebut 

 Alat Pencernaan menampilkan keseluruhan organ tubuh pencernaan manusia, 

pengguna dapat memilih organ pencernaan yang akan ditampilkan sesuai keinginan 

dengan mengklik gambar masing – masing organ.  

 Kelenjar Pencernaan menampilkan materi tentang ketiga kelenjar pencernaan 

beserta enzim yang dihasilkan serta fungsi dari masing – masing enzim pencernaan.  

 Proses Pencernaan menampilkan video proses pencernaan makanan pada manusia 

secara menyeluruh. Menu ini ditampilkan dengan tujuan memberikan gambaran 

untuk siswa tunarungu dalam mendeskripsikan proses pencernaan makanan dengan 

bahasa mereka sendiri  
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 Penyakit menampilkan informasi beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem 

pencernaan manusia.  

 Permainan menampilkan tes evaluasi pemahaman siswa yang dikemas dalam 

permainan sehingga menarik minat siswa 

 Daftar Pustaka menampilkan informasi sumber pustaka yang terdapat dalam 

Enteracnic Media of Biology.  

 

Tampilan Frame Layout Enteracnic Media of Biology 

Tampilan frame layout yang terdapat pada Enteracnic Media of Biology terdiri dari 

lima unsur utama, yaitu judul menu, judul sub menu, gambar pendukung, video SIBI dan 

penjelasan materi. Pada setiap tampilan frame layout disisipkan tombol navigasi seperti 

home, close, back dan next. Tampilan salah satu frame layout pada Enteracnic Media of 

Biology disajikan pada Gambar 3.  

 

 Gambar 3. Tampilan frame layout Enteracnic Media of Biology 

 

Tes Evaluasi 

Evaluasi bagi siswa tunarungu memiliki empat prinsip utama, yaitu; 

berkesinambungan, menyeluruh, objektif dan pedagogis. Menu tes evaluasi di rancang 

untuk mengetahui pemahaman siswa setelah menggunakan Enteracnic Media of Biology. 

Menu tes evaluasi ini di rancang dengan desain permainan sehingga siswa tertarik untuk 

menjawab pertanyaan–pertanyaan yang disediakan. Selain itu, pada menu ini pengguna 

dapat mengetahui hasil evaluasi secara langsung dengan adanya tampilan pemberian 

penghargaan. Tampilan menu tes evaluasi disajikan pada Gambar 4.  
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PEMBAHASAN ATAS SPESIFIKASI PRODUK 

Desain Enteracnic Media of Biology direvisi sebanyak dua kali sesuai masukan dari 

ahli media dan materi sehingga mendapatkan hasil penilaian valid. Hasil penilaian dari ahli 

media berada pada kriteria valid dengan skor sebesar 2,7 dari skor maksimal 3 atau dicapai 

90% kriteria. Hasil penilaian dari ahli materi berada pada kriteria valid dengan skor sebesar  

2,8 dari skor maksimal 3 atau 93,33% kriteria. Ketidaktercapaian 10% dan 6,67% lainnya 

ditengrai bersumber pada lima aspek, yaitu: kreativitas; visula; layout interaktif; kemudahan 

untuk dipahami; dan kejelasan urian, pembahasan, contoh, simulasi, dan latihan. 

   

Gambar 4. Tampilan isi menu permainan Enteracnic Media of Biology 
 

 Aspek kreatifitas mendapat skor 2 karena program yang dibuat masih tergolong media 

sederhana yaitu program flash player yang disertai dengan video. Penilaian siswa dari uji 

coba skala kecil yang terungkap bahwa media yang dibuat kurang kreatif karena masih 

terlalu banyak menampilkan kalimat–kalimat. Khalayak sasaran yang tunarungu memiliki 

keterbatasan untuk memahaminya. Untuk mengatasinya pada revisi produk selanjutnya 

ditambahkan video SIBI di tiap tampilan materi. Pentingnya tampilan bergambar ataupun 

video sesuai dengan hasil penelitian dari Kemp & Dayton (1985) yang mengemukakan 

bahwa tampilan bergambar maupun video mendukung proses belajar anak kebutuhan 

khusus (tunarungu) dalam mengembangkan visualisasi verbal. 

 Skor 2 pada aspek visual diperoleh karena beberapa tampilan yang tidak dapat 

terbaca dengan baik. Siswa menilai terdapat beberapa tampilan yang warnanya kurang 

menarik dan beberapa kata tidak dapat terbaca dengan jelas. Mengurangi hambatan 

ketidak-terbacaan akan mengurangi sekian banyak hambatan yang secara alami ada 

sebelumnya pada anak tunarungu. 

 Aspek layout interaktif mendapatkan skor 2 karena pada Enteracnic Media of Biology 

respon interaksi pengguna hanya terdapat pada salah satu menu, yaitu menu The Games. 

Penilaian ini didukung oleh pendapat dari Arsyad (2013) bahwa media interaktif adalah 
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media yang mampu menjalin hubungan atau koneksi antara pengguna dengan media 

sehingga dapat mengakomodasi keinginan serta pemberian apresiasi di segala aspek dalam 

Enteracnic Media of Biology. 

 Aspek kemudahan untuk dipahami mendapatkan skor 2 karena pada penggunaan 

Enteracnic Media of Biology masih tergantung pada pemahaman siswa dalam pemakaian 

SIBI di kehidupan sehari–hari. Penilaian ini diperkuat oleh tanggapan beberapa siswa yang 

kurang dapat memahami keseluruhan isi materi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Panselina (2002) bahwa siswa tunarungu lebih mudah memahami materi 

serta menyukai belajar menggunakan media yang didalamnya terdapat bantuan bahasa 

isyarat. Maka hal ini dapat dijadikan umpan balik bagi guru maupun siswa untuk 

menggunakan bahasa isyarat agar memudahkan proses belajar mengajar. 

 Skor 2 pada aspek kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi dan latihan 

diperoleh karena uraian materi yang ditampilkan terlalu sederhana, informasi yang diberikan 

terbatas dan contoh video proses pencernaan yang ditampilkan kurang menarik. Penilaian 

dari ahli materi dapat diketahui bahwa dari aspek kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran dan interaktivitas tidak mendapatkan skor maksimal. Aspek kesesuaian materi 

dengan tujuan pembelajaran mendapatkan skor 2 karena materi yang ditampilkan 

sederhana dan singkat sehingga tidak sepenuhnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

tercakup dalam media. Skor 2 pada aspek interaktivitas diperoleh karena keterwakilan 

interaksi antara user dengan media  hanya terdapat pada menu The Games saja.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkah perangkat pembelajaran berbasis proyek 
yang valid dan efektif untuk membedakan kreativitas dan hasil belajara antara siswa kelas kontrol 
dengan siswa kelas eksperimen. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 
pengembangan melalui tahap validasi, revisi, dan uji coba untuk memperoleh produk akhir. Hasil 
pengembangan menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis proyek valid menurut pakar, 
dan soal tes yang diuji coba valid secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat 
pembelajaran berbasis proyek efektif untuk membedakan kreativitas pada tiga bagian yaitu ide, sikap, 
dan produk kreatif antara siswa kelas kontrol dengan siswa kelas eksperimen. Begitu juga dengan 
hasil belajar terdapat perbedaan antara siswa kelas kontrol dengan siswa kelas eksperimen. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran 
berbasis proyek yang dikembangkan valid dan efektif untuk membedakan kreativitas dan hasil belajar 
antara siswa kelas kontrol dengan siswa kelas eksperimen.  
 
Kata kunci: kreativitas, pembelajaran berbasis proyek 

 

ABSTRACT  

This research is intended to develop the tools of project based learning valid and effective to 
differentiate the creativity and the outcome study between students in control and experimental class. 
The model of the research design to be used is research and development model in which was 
conducted through some stages: validation, revision, and trial in order to get final product. The result 
study showed that the tools of project based learning is valid and the test empirically is valid. The 
result research showed that the tools of project based learning was effective to differentiate the 
creativity in three point: idea, attitude, and creative product between students of control and 
experimental class. As well as in outcome of study difference between students of control and 
experimental class. Based on the result study of research and development could be concluded that 
the tools of project based learning was valid and effective to distinguish the creativity and result study 
between students of control and experimental class. 
 
Keywords: creativity, project-based learning 

 

PENDAHULUAN 

Seseorang dikatakan kreatif (Treffinger et al. 2002), apabila mampu menerapkan 4P  

yaitu: 1) person artinya sikap atau perilaku seseorang, 2) process artinya mental atau 

tindakan dalam mengaplikasikan suatu solusi permasalahan termasuk alat dan strategi yang 

dugunakan, 3) product merupakan hasil dari kemampuan berpikir kreatif, dan 4)  press 

diartikan sebagai lingkungan dan situasi proses kreatif sedang berlangsung. Jika 

disederhanakan terdapat tiga bagian utama dalam kreativitas: 1) ideas creative (ide kreatif), 

user
Highlight
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2) attitudes creative (sikap kreatif), dan 3) product creative (produk kreatif). Ketiga bagian 

kreatif tersebut, jika diurutkan menjadi sebuah akronim yaitu IAP creative. 

Pembelajaran berbasis proyek dapat menumbuhkan kreativitas, menyampaikan 

kompetensi berpikir, dan menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel (Borhan & Ismail, 

2011). Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek menurut Gulbahar & Tinmaz (2006) 

adalah:  1) analisis masalah, artinya siswa melakukan pengamatan masalah di lingkungan,  

2) desaian langkah-langkah, artinya siswa mendesain langkah-langkah penyelesaian 

masalah,  3) investigasi, artinya menerapkan langkah-langkah yang telah disesain, 4) 

monitoring dan evaluasi, artinya menilai hasil proyek yang dikerjakan, dan 5) refleksi, artinya 

menanggapi kegiatan dan produk dari proyek yang dikerjakan. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan 

pembelajaran berbasis proyek (PBP) dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Lou et al. 

(2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa PBP dapat menumbuhkan kreativitas 

siswa. Hsieh et al. (2013) menunjukkan bahwa PBP dapat merangsang ide kreatif siswa.  

Materi daur ulang limbah akan lebih bermakna apabila pembelajaran melibatkan siswa 

dalam proses identifikasi masalah dan menciptakan produk. Menurut Michel (2008) 

pengolahan sampah bisa menggunakan metode 4R: 1) reduce artinya, mengurangi 

kebutuhan yang tidak begitu penting dan menyisakan sampah. 2) Reuse artinya, 

memanfaatkan kembali barang bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. 3) Recycle 

artinya, sampah yang sudah tidak digunakan dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih 

bermanfaat. 4) Recovery dan repair artinya, memperbaiki kembali barang yang sudah rusak. 

Observasi awal dilakukan di Madrasah Aliyah (MA) Putra Al-Islahuddiny Kediri 

Lombok Barat, dengan mewawancarai guru Biologi.  Hasil wawancara diketahui bahwa guru 

pernah melakukan daur ulang limbah pada proses pembelajaran, namun proses 

pembelajaran tidak dilengkapi dengan perangkat utuh yang dapat menciptakan keteraturan 

dalam proses daur ulang limbah tersebut. Guru tidak bisa menilai ide, sikap, dan produk 

kreatif siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan perangkat 

PBP untuk dapat menumbuhkan kreativitas siswa. 

BAHAN DAN METODE  

Model pengembangan yang digunakan mengikuti prosedur penelitian dan 

pengembangan (R&D) yang dimodelkan oleh Sugiyono (2012) yaitu: 1) menemukan 

masalah, 2) desain produk, 3) validasi desain, 4) uji coba skala terbatas, 5) revisi desain 

produk, 6) uji coba skala luas, 7) revisi produk, 8) produksi massal. Langkah pengembangan 

nomor 8 (produk massal) tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan biaya 

penelitian. 
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Desain dalam penelitian ini adalah post test only design, artinya soal diberikan di 

akhir pembelajaran. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah 

(MA) Putra Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat. Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi 

tiga kelas yaitu, kelas Xc sebagai kelas uji coba skala terbatas. Uji coba skala luas 

menggunakan kelas Xb sebagai kelas kontrol, dan kelas Xa sebagai kelas eksperimen. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini: 1) lembar validasi pakar, 2) lembar 

penilaian kreativitas, dan 3) soal tes. Data dari lembar validasi pakar dianalisis untuk 

mengukur validitas perangkat secara logis. Data hasil uji coba soal skala terbatas dianalisis 

untuk mengukur validitas secara empiris. Data dari lembar observasi dan soal tes dianalisis 

menggunakan t-test untuk melihat perbedaan kreativitas dan hasil belajar antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil validasi pakar menunjukkan perangkat pembelajaran berbasis proyek valid 

secara logis dengan nilai rata-rata RPP = 4,1, bahan ajar = 4,17, lembar penilaian kreativitas 

= 3,7. Perangkat dikatakan valid apabila rata-rata masing-masing perangkat lebih besar dari 

nilai interval yang telah ditentukan yaitu 3,5 ≤ rata-rata < 4,2. 

Hasil uji coba soal tes skala terbatas menunjukkan dari sembilan butir soal terdapat 

dua butir soal yang tingkat kevalidannya rendah, dan 1 butir soal dinyatakan tidak valid. Soal 

dikatakan tidak valid karena  rxy  ˂ rtabel.  Hasil observasi uji coba skala luas dianalisis 

menggunakan t-test menunjukkan bahwa ada perbedaan ide, sikap, dan produk kreatif  

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji perbedaan kreativitas antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbedaan kreativitas antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kreativitas Kelas Rata-rata N df thitung ttabel (0,05) 

Ide kreatif Eksperimen  10,2 30 29 5,86 2,048 
Kontrol  4,6 30    

Sikap kreatif Eksperimen  13,07 30 29 6,49 2,048 
Kontrol  5 30    

Produk kreatif Eksperimen  8,57 30 29 6,56 2,048 
 Kontrol  4 30    

Tabel 1 memperlihatkan bahwa ada perbedaan kreativitas dilihat dari tiga bagian. Dikatakan 

berbeda karena nilai thitung ˃ ttabel dengan taraf signifikansi 0,05.  Ide kreatif kelas eksperimen 

lebih besar dari kelas kontrol yaitu 5,86 ˂ 2,048. Sikap kreatif kelas eksperimen lebih besar 

dari kelas kontrol yaitu 6,49 ˂ 2,048. Begitu juga dengan produk kreatif kelas eskperimen 

lebih besar dari kelas kontrol yaitu 5,86 ˂ 2,048. 

 

Hasil uji perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kelas  Rata-rata Varians  N df thitung  ttabel (0,05) 

Eksperimen  81,4 31,5 30 58 2,88 2,048 
Kontrol  42,7 36,9 30    

 

Tabel 4 memperlihatkan bahwa tolak Ho dan terima H1 karena  nilai t hitung > t tabel yaitu 

2,88 ˃ 2,048, dengan demikian ada perbedaan yang signifikan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Keberhasilan perangkat PBP untuk menumbuhkan kreativitas siswa tidak lepas dari 

kevalidan perangat tersebut. Proses validasi yang dilakukan yaitu validasi logis oleh pakar 

dan validasi secara emperis. Validasi pakar dilakukan untuk melihat kesepakatan pakar 

terhadap desain produk yang dikembangkan (Kusantati et al. 2014). Validasi pakar 

dilakukan sebelum perangkat digunakan untuk mengambil data. Hal tersebut dilakukan 

untuk mendapat masukan terhadap desain perangkat yang telah dibuat. 

Validitas secara empiris berarti soal yang sesuai dengan perangkat PBP diuji coba 

kemudian dianalisis tingkat kevalidan butir soal tersebut. Tingkat kevalidan soal sangat 

berpengaruh terhadap tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai oleh masing-masing butir 

soal. Menurut Matondang (2009) soal yang valid merupakan soal yang mampu mengukur 

apa yang seharunya diukur.  

Data pengamatan observer menunjukkan ada perbedaan ide kreatif antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan terjadi karena pada kelas eksperimen siswa dilatih 

untuk menemukan ide daur ulang limbah melalui proses pengamatan. Penelitian 

Groenendijk et al. (2011) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan melakukan pengamatan 

dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreativitas. Kelompok anorganik memiliki ide daur 

ulang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok lain. Hal tersebut dikarenakan 

mudahnya memperoleh bahan dan tidak membutuhkan teknik yang rumit dalam pembuatan 

produk. Kelompok organik sepakat untuk membuat pupuk organik dari daun-daunan yang 

diperoleh di halaman sekolah. Kelompok limbah cair menemukan ide penyaringan limbah 

cair dengan memanfaatkan botol bekas sebagai alat penyaring sederhana. 

 Ide kreatif pada kelas kontrol rendah dikarenakan siswa hanya melakukan diskusi 

tentang limbah. Sesuai dengan hasil penelitian  Mandernach, et al. (2009) menyimpulkan 

bahwa pembelajaran yang kurang interaktif secara siginifikan menyebabkan  rendah dalam 

menemukan ide, dan mengkomunikasikan ide tersebut. 

Hasil pengukuran sikap kreatif menunjukkan ada perbedaan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Perbedaan terjadi karena kelas eksperimen diajak untuk membuat produk 

daur ulang limbah, sedangkan siswa kelas kontrol hanya mendiskusikan tentang daur ulang 

limbah. Penilitian Bjorner et al. (2012) menjelaskan siswa merasa sangat kreatif ketika 
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melakukan persiapan proyek, yaitu mendesain dan mempersiapkan segala kebutuhan 

dalam proyek. Siswa merasa sangat kreatif, karena bisa menerapkan desain yang telah 

mereka buat. 

Produk kreatif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda signifikan. 

Perbedaan terjadi karena kelas eksperimen didesain untuk menghasilkan suatu produk daur 

ulang limbah. Hasil penelitian Lin (2008) menjelaskan bahwa melibatkan siswa dalam 

proyek dapat menghasilkan suatu produk kreatif. Produk-produk yang dihasilkan dari proyek 

yang dikerjakan siswa sesuai dengan kelompoknya. Kelompok anorganik menghasilkan 

produk baling-baling dari botol bekas. Kelompok organik menghasilkan pupuk organik yang 

berbahan dasar daun-daunan dari halaman sekolah dan memanfaatkan EM4 dalam proses 

fermentasi. Kelompok limbah cair menghasilkan air bersih melalui proses penyaringan 

dengan memanfaatkan botol bekas sebagai alat penyaring sederhana.  

 Proses pembelajaran kelas kontrol siswa hanya mendiskusikan kegiatan-kegiatan 

pembuatan produk daur ulang limbah. Tetapi siswa tidak diberi kesempatan untuk 

melakukan daur ulang limbah. Hasil penelitian Shelmet et al. (2008) menjelaskan bahwa 

kegiatan proyek menjadikan siswa aktif dalam menciptakan proyek, dan aktif dalam 

mempresentasikan hasil proyek. Menurut Voseles & Haghey (2007) proyek dapat 

memperbaiki kemampuan kolaboratif dan kreativitas siswa. 

Hasil analisis t-test terhadap hasil belajar siswa menunjukkan ada perbedaan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan hasil belajar terjadi karena pada kelas 

eksperimen siswa memiliki ide serta pengalaman dalam melakukan daur ulang limbah dan 

mempresentasikan produk daur ulang limbah.  Sesuai dengan hasil penelitian Susilowati, et 

al. (2013) menjelaskan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan 

pembelajaran berbasis proyek dengan siswa yang menggunakan metode lain. Adanya 

perbedaan hasil belajar dikarenakan kelas eksperimen melakukan pengamatan, desain 

langkah-langkah daur ulang limbah, dan membuat produk daur ulang limbah. Siswa yang 

tidak menggunakan pembelajaran berbasis proyek hanya mendiskusikan tentang daur ulang 

limbah.  

 

SIMPULAN 

Perangkat pembelajaran berbasis proyek valid secara logis dan valid secara empiris 

menurut pakar. Selain itu perangkat pembelajaran berbasis proyek materi daur ulang limbah 

efektif  berdasarkan hasil pengukuran perbedaan kreativitas dan hasil belajar antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Kesulitan yang ditemukan saat melakukan penelitian adalah 

menilai sikap kreatif dengan menggunakan lembar penilaian kreativitas siswa. Perlu 

dikembangkan instrumen peer and self assessment sebagai salah satu alternatif untuk 

menilai sikap kreatif siswa. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran berbasis Question 
Student Have berbantuan media Call Cards Game terhadap hasil belajar kognitif siswa di SMP N 1 
Salatiga.  Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimental design dengan desain one group 
pretest-posttest design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX.  Sampel penelitian 
ditentukan secara convinience sampling, yaitu kelas IX A, IX B dan IX C. Data utama penelitian 
berupa hasil belajar kognitif siswa, yang didukung oleh tanggapan siswa, kinerja guru dan tanggapan 
guru. Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar kognitif siswa mencapai indikator efektif. Hal ini 
dibuktikan dari rata-rata hasil belajar kognitif siswa secara klasikal sebesar 86% dan hasil n-gain 
klasikal menunjukkan kriteria sedang. Kinerja guru, tanggapan siswa dan tanggapan guru terhadap 
pembelajaran sangat baik. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran Question 
Student Have berbantuan media Call Cards Game efektif terhadap hasil belajar kognitif siswa di SMP 
N 1 Salatiga. 
 
Kata kunci: Call Cards Game, Question Student Have, Sistem Ekskresi 

 
 

ABSTRACT 
 

The aim of the research was to analyse the effectiveness of learning on the basis of Question 
Student Have with Call Cards Game media to student’s cognitive achievement in SMP N 1 Salatiga. 
This research was pre-experimental design using a pattern of one group pretest-posttest design. The 
population in this study is an entire class IX. The sample were taken by convinience sampling that 
were class IXA, IXB and IXC. Main data research in the form of student’s cognitive achievement, which 
is supported by the results of student opinion, teacher performance and teacher opinion.  The 
research shows that student’s cognitive achievement result reach the effective indicator. It is proved 
by the average of student’s classical cognitive achievement is 86 % and the n-gain classical result 
which shows medium criteria. Teacher performance, student opinion and teacher opinion to the 
learning activity is very good. Based of this findings, it can be conclude that learning on the basis of 
Question Student Have with Call Cards Game media is effective for student’s cognitive achievement 
in SMP N 1 Salatiga. 
 
Keywords: Call Cards Games, Question Student Have, System Excretion 

 
 
PENDAHULUAN 

 
Sekolah merupakan agen proses belajar mengajar.  Pusat dari proses belajar 

mengajar adalah siswa.  Keberhasilan dari proses belajar mengajar dapat ditentukan dari 

hasil belajar siswa.  Menurut Rahayu et al. (2010) hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya kualitas guru, keaktifan siswa, strategi pembelajaran yang 

digunakan guru dan model-model pembelajaran yang dikembangkan guru.  
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Banyaknya variasi model-model dan strategi pembelajaran hendaknya dimanfaatkan 

guru untuk menunjang pembelajaran yang memungkinkan suasana pembelajaran menjadi 

kondusif dan siswa dapat berperan aktif.   Menurut Rahayu et al. (2010) bertanya adalah 

suatu aktivitas yang penting dalam proses belajar mengajar yang dapat menandakan siswa 

berperan aktif.  Dengan bertanya siswa dapat menyalurkan rasa ingin tahunya akan suatu 

hal.  Rasa ingin tahu merupakan rangsangan yang efektif untuk belajar dan mencari 

jawaban.  Kegiatan bertanya di kelas merupakan aktivitas yang penting dalam proses 

pembelajaran.   

Kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.   

Hal yang berbeda terjadi di SMP N 1 Salatiga, ketika guru IPA bertanya atau siswa diberikan 

kesempatan bertanya, banyak siswa yang hanya diam.  Hal ini dikarenakan 

ketidakpercayaan pada diri siswa untuk mengajukan pertanyaan.  Siswa merasa takut 

mengemukaan gagasan dan akhirnya menjadi tidak memperhatikan pelajaran.  Tidak jarang 

siswa belum paham dengan materi yang disampaikan guru IPA namun merasa malu 

bertanya, sehingga memilih diam.  Hal ini yang menyebabkan suasana kelas menjadi pasif 

dan tidak kondusif, sehingga lebih berorientasi pada guru.   

Proses pembelajaran yang dirancang oleh guru hendaknya diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan berorientasi kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif.  Guru hendaknya mampu menciptakan pembelajaran yang 

meningkatkan keterlibatan siswa secara efektif dalam pembelajaran, sehingga siswa belajar 

secara aktif dan menyenangkan serta dapat meraih hasil belajar yang optimal.  Strategi 

pembelajaran aktif merupakan salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan 

proses pembelajaran.  Salah satu teknik dalam strategi pembelajaran aktif yang dapat 

digunakan untuk mengatasi siswa yang malu bertanya adalah Question Student Have.  

Question Student Have ini mampu melatih keterampilan berpikir dan keterampilan bertanya 

siswa serta memunculkan aktivitas-aktivitas yang selama ini tidak terlihat dalam proses 

pembelajaran melalui pertanyaan dari siswa. Question Student Have merupakan salah satu 

teknik dalam strategi pembelajaran aktif yang dapat dipakai untuk memperoleh partisipasi 

siswa secara tertulis (Zaini et al. 2008).  Vianita (2012) mengatakan bahwa Teknik Question 

Student Have memudahkan siswa memahami materi, mampu mendorong siswa aktif, 

membuat pembelajaran lebih menyenangkan, dan siswa antusias belajar tanpa malu 

bertanya. 

Berdasarkan wawancara dengan guru IPA SMP N 1 Salatiga, proses pembelajaran 

materi sistem ekskresi biasa diajarkan dengan metode ceramah dan diskusi, sehingga siswa 

kurang dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran.  Rendahnya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran berdampak pada hasil kurang memuaskan yaitu berdasarkan 

daftar nilai dari guru IPA tahun ajaran 2013/2014 menyatakan sekitar 55% siswa belum 
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mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu nilai 80.  Materi sistem ekskresi 

merupakan materi yang abstrak sehingga siswa kesulitan dalam memahami materi seperti 

struktur organ ekskresi dan mekanisme ekskresi oleh karena itu akan lebih mudah dipahami 

apabila menggunakan bantuan media pembelajaran yang konkret dan saling terkait untuk 

memudahkan siswa mempelajari materi sistem ekskresi (Laksmi et al. 2013).  Salah satu 

media yang dapat digunakan adalah media Call Cards Game.  Menurut Machin (2012) Call 

Cards Game merupakan media yang berisi gambar-gambar dengan tujuan mempermudah 

mempelajari istilah biologi dan didesign untuk permainan yang kompetitif dan 

menyenangkan.  Penelitian Tiamin (2013) menyatakan bahwa media kartu mampu 

mengarahkan kepada strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan mampu membuat 

kondisi kelas menyenangkan.      

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah apakah 

pembelajaran berbasis Question Student Have berbantuan media Call Cards Game efektif 

terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi Sistem Ekskresi di SMP N 1 Salatiga? 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran berbasis Question 

Student Have berbantuan media Call Cards Game terhadap hasil belajar kognitif siswa pada 

materi Sistem Ekskresi di SMP N 1 Salatiga. 

 

BAHAN DAN METODE  
 

Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimental design dengan desain one 

group pretest-posttest design (Sugiyono 2010). Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 

Salatiga pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 dari bulan Januari sampai Agustus 

2014. Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas IX (A, B, C, D, E, F, G, H dan I). Sampel 

penelitian ditentukan secara convinience sampling, yaitu kelas IXA, IXB dan IXC. Variabel 

bebas penelitian ini adalah pembelajaran berbasis Question Student Have berbantuan 

media Call Cards Game, sedangkan variabel terikatnya hasil belajar kognitif siswa. 

Hasil belajar kognitif siswa ditentukan dengan hasil uji gain siswa (Arikunto 2010) 

serta ketuntasan klasikal nilai posttest siswa. Data pretest dan posttest siswa dihitung 

normalitasnya (Sugiyono 2010) sedangkan peningkatan nilai hasil pretest dan posttest 

ditentukan dengan uji n-gain (Hake 1998). Selain data hasil belajar kognitif siswa, terdapat 

pula data pendukung.  Jenis data pendukung, metode pengumpulan data pendukung, 

instrumen pendukung, sumber data pendukung dan waktu pengambilan data pendukung 

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.   
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Tabel 1 Jenis data pendukung, metode pengumpulan data pendukung, instrumen 
pendukung, sumber data pendukung dan waktu pengambilan data pendukung 

 

No. Jenis Data Metode Instrumen 
Sumber 
Data 

Waktu 

1. Angket tanggapan 
siswa terhadap 
pembelajaran 

Kuisioner Lembar 
Angket 

Siswa Akhir 
pembelajaran 

2. Hasil kinerja guru 
terhadap pelaksanaan 
pembelajaran 

Observasi Lembar 
observasi 

Guru Akhir 
pembelajaran 

3. Hasil tanggapan guru 
terhadap proses 
pembelajaran 

Wawancara  Lembar 
observasi 

Guru  Akhir 
pembelajaran 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data hasil belajar kognitif siswa (Tabel 2), terlihat adanya 

peningkatan antara rata-rata nilai pretest dan posttest siswa.  Rata-rata nilai pretest siswa 

adalah 51.  Nilai pretest siswa berada pada tingkat yang rendah dikarenakan sebelumnya 

siswa belum memperoleh materi sistem ekskresi, sehingga siswa hanya menjawab 

pertanyaan berdasarkan pengetahuan awal siswa saja atau sekedar coba-coba.  Setelah 

mengikuti pembelajaran dengan Question Student Have berbantuan media Call Cards 

Game rata-rata nilai posttest siswa adalah 85.  Peningkatan tersebut dikarenakan 

pembelajaran dengan Question Student Have berbantuan media Call Cards Game dapat 

menyalurkan keingintahuan siswa pada materi yang sedang dipelajari.  Selama 

pembelajaran, siswa diarahkan untuk aktif bertanya baik dalam tulisan (Lembar Question 

Student Have) maupun dalam permainan Call Cards Game.   Siswa yang awalnya malu 

mengajukan pertanyaan menjadi percaya diri mengungkapkan pertanyaan karena 

pertanyaan diambil bukan secara lisan melainkan dalam bentuk tulisan pada Lembar 

Question Student Have, sehingga guru lebih mudah memberikan umpan balik dengan 

menjelaskan kembali bagian yang banyak ditanyakan siswa.  Menurut Hamruni (2012) 

bahwa Question Student Have merupakan cara yang mudah untuk mengetahui keinginan 

siswa dan digunakan untuk mendapatkan partisipasi siswa melalui tulisan bukan lisan atau 

percakapan. 

 
Tabel 2 Nilai pretest dan posttest siswa klasikal 
 

Variasi 
Nilai Siswa 

Pretest Postest 

Jumlah siswa 82 Siswa 82 Siswa 
Rata-rata nilai 51 85 
Nilai tertinggi 75 100 
Nilai terendah 20 60 
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Selain itu, peningkatan nilai hasil belajar kognitif siswa juga dikarenakan terjadi 

proses pengolahan informasi dalam diri siswa.  Siswa yang awalnya belum memiliki 

informasi tentang materi sistem ekskresi akhirnya dapat memperoleh informasi awal dari 

penjelasan guru.  Informasi awal ini hanya berada pada memori jangka pendek siswa saja, 

sehingga perlu adanya penguatan agar informasi dapat mencapai memori jangka panjang 

siswa.  Penguatan materi ini didapatkan siswa dengan mempelajari media Call Cards Game.  

Melalui kartu ini siswa dapat saling bertukar informasi dengan teman sekelompoknya dan 

saling bertanya jawab mengenai materi.  Informasi yang didapat siswa ini akhirnya tidak 

hanya tersimpan dalam memori jangka pendek saja melainkan sampai pada memori jangka 

panjang siswa.  Hal ini berdampak pada keberhasilan siswa mengerjakan soal evaluasi.  

Rifai & Anni (2012) menyatakan Jerome Bruner menyusun teori perkembangan kognitif 

dengan memperhitungkan enam hal yang salah satunya adalah perkembangan kognitif 

tergantung pada sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita.  Proses 

pengolahan informasi dimulai dari penampungan pengindraan jangka pendek, memori 

jangka pendek, mengalami penguatan atau diulang-ulang sehingga berakhir pada memori 

jangka panjang. 

Proses memperoleh informasi jangka panjang adalah dengan memainkan permainan 

Call Cards Game.  Permainan ini menuntut siswa untuk berkompetisi mendapatkan kartu 

seri terbanyak.  Apabila siswa berhasil mendapatkan kartu terbanyak itu berarti siswa 

tersebut menjawab pertanyaan terbanyak pula.  Untuk dapat memperoleh kartu, seringkali 

terjadi proses pengulangan informasi sehingga siswa menjadi hafal dengan jawaban dan 

memperoleh kartu.  Proses pengulangan inilah yang menjadi salah satu cara agar informai 

awal siswa dapat berakhir pada memori jangka panjang siswa.  Hal tersebut juga ditegaskan 

Saptawulan (2012) bahwa pengucapan berulang-ulang konsep Biologi yang ada di dalam 

kartu kuartet selama permainan berlangsung membuat siswa mampu untuk mempelajari 

dan mengingat konsep, dengan demikian hasil belajar siswa akan meningkat. 

Pada kegiatan awal pembelajaran, guru menerangkan sekilas mengenai materi 

sistem ekskresi.  Setelah itu guru membantu siswa membentuk 5 kelompok dengan masing-

masing kelompok terdiri atas 6 siswa. Setelah kelompok terbentuk, guru membagikan 

lembar Question Student Have lalu meminta siswa membuat pertanyaan mengenai materi 

sistem ekskresi yang masih dirasa sulit.  Lalu meminta siswa menukarkan lembar Question 

Student Have dengan kelompok lain dan memberi tanda centang pada pertanyaan-

pertanyaan dari kelompok lain yang dirasa sulit dan memerlukan penjelasan lebih dalam.  

Setelah selesai memberi tanda centang, lembar Question Student Have diberikan lagi 

kepada kelompok awal.  Dengan membuat pertanyaan siswa menjadi lebih aktif selama 

pembelajaran.  Siswa akan lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajari, sehingga 

hasil belajar siswa dapat meningkat.  Vianata (2012) berpendapat bahwa Teknik Question 
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Student Have membuat siswa menjadi lebih mudah dan jelas memahami materi yang 

disampaikan karena apabila materi kurang jelas siswa tidak perlu takut untuk bertanya.  

Berdasarkan Tabel 3 dijelaskan bahwa rata-rata nilai pretest dan posttest tertinggi 

diperoleh  kelas IXA dan rata-rata nilai pretest dan posttest terendah diperoleh kelas IXC.  

Kelas IXA memperoleh peningkatan nilai yang maksimal dikarenakan siswa-siswa di kelas 

IXA memiliki motivasi belajar yang tinggi.  Ketika guru menjelaskan tentang pembelajaran 

dengan Question Student Have berbantuan media Call Cards Game, mereka terlihat 

antusias dan semangat dalam melaksanakannya.  Berbeda halnya dengan kelas IXC yang 

mayoritas terdiri atas siswa yang aktif namun kurang perhatian pada guru.  Mereka antusias 

terhadap pembelajaran dengan Question Student Have berbantuan media Call Cards 

Game, namun keaktifan dan semangat mereka sebagian besar tidak digunakan untuk 

memperhatikan pembelajaran melainkan berbicara sendiri atau bermain dengan teman.  Hal 

inilah yang menyebabkan peningkatan hasil belajar kognitif siswa kelas IXC kurang 

maksimal. Rifai & Anni (2012) menyatakan bahwa apabila anak tidak memiliki motivasi 

belajar, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri anak tersebut. Apabila motivasi 

belajar baik maka hasil belajar siswa juga dapat menjadi lebih baik begitu pula sebaliknya 

apabila motivasi belajar buruk maka hasil belajar siswa juga kurang maksimal. 

 
Tabel 3 Rekapitulasi hasil belajar kognitif 
 

Variasi 

 Kelas  

IXA IXB IXC 

Pre Post Pre Post Pre Post 

Jumlah siswa 27 27 27 27 28 28 
Rata-rata nilai 54 86 52 84 48 83 
Nilai tertinggi 75 100 70 95 70 95 
Nilai terendah 30 70 20 65 30 60 

 
Berdasarkan hasil analisis N-gain (Tabel 4) diketahui bahwa peningkatan hasil 

belajar kognitif siswa antara nilai pretest dan posttest adalah sedang.  Ketiga kelas 

mendapatkan kriteria peningkatan hasil belajar kognitif yang sedang dikarenakan siswa 

termotivasi dengan Question Student Have berbantuan media Call Cards Game, sehingga 

berdampak pada peningkatan hasil belajarnya.  Sebagian yang lain cenderung kurang fokus 

terhadap pembelajaran, terlebih lagi pelaksanaan pembelajaran dilakukan agak siang 

sehingga faktor-faktor dalam diri siswa, seperti kelelahan, kesehatan tubuh dan suasana hati 

yang tidak menentu ikut serta mempengaruhi hasil belajar siswa.   Slameto (2010) 

menyatakan hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya faktor 

internal siswa yang meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan serta 

faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor lingkungan. 
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Tabel 4 Rekapitulasi uji N-gain  
 

Kelas N 
Rerata nilai 

pretest 
Rerata nilai 

posttest 
Gain 

Kriteria 
N Gain 

IX A 27 53,70 86,48 0,69 Sedang 
IX B 27 52,22 84,07 0,66 Sedang 
IX C 28 48,39 83,21 0,66 Sedang 

Rerata N-Gain 0,67 Sedang 

 
Proses belajar mengajar yang berhasil erat hubungannya dengan hasil belajar 

kognitif siswa dan ketuntasan belajar yang dicapai oleh siswa.  Berdasarkan analisis data 

hasil penelitian rata-rata ketuntasan klasikal siswa pada ketiga kelas setelah pembelajaran 

dengan Question Student Have berbantuan media Call Cards Game adalah 86%.  Hal ini 

berarti Question Student Have berbantuan media Call Cards Game pada materi sistem 

ekskresi efektif terhadap hasil belajar kognitif siswa karena mampu mencapai indikator 

kinerja yaitu > 85% siswa mampu mencapai KKM dengan nilai ≥ 80.  Hal ini diperkuat 

dengan hasil analisis N-gain siswa (Tabel 4) yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

gain siswa yang sedang setelah diberikan pembelajaran melalui Question Student Have 

berbantuan media Call Cards Game. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Vianata (2012) bahwa pembelajaran dengan Teknik Question Student Have berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa.  Begitu pula dengan hasil penelitian Machin (2012) yang 

menyatakan pembelajaran biologi dengan media Call Cards Game didapatkan hasil belajar 

yang lebih baik daripada hasil belajar tanpa menggunakan media. 

Hasil belajar kognitif juga didukung oleh ketertarikan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal ini diketahui berdasarkan rata-rata tanggapan siswa dari ketiga kelas, 

bahwa 92% siswa menyatakan tertarik terhadap proses pembelajaran. Ketertarikan siswa 

tersebut menandakan rasa ingin tahu dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran 

sehingga hasil belajar kognitif siswa tinggi. Rifai & Anni (2012) menyatakan bahwa apabila 

anak tidak memiliki motivasi belajar, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri anak 

tersebut. Apabila motivasi belajar baik maka hasil belajar siswa juga dapat menjadi lebih 

baik. 

Ketertarikan siswa ini dikarenakan permainan Call Cards Game merupakan 

permainan yang baru bagi siswa.  Selama ini pembelajaran seringkali dilaksanakan dengan 

metode ceramah dan diskusi.  Ketertarikan siswa terhadap permainan Call Cards Game 

membuat siswa antusias dalam belajar. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan 

membuat interaksi antara guru dengan siswa ataupun antara siswa dengan siswa menjadi 

lebih efektif.  Siswa dapat saling bertukar ilmu pengetahuan dalam proses permainan. 

Sesuai dengan pendapat Nurhayati et al. (2009) yang menyatakan bahwa penggunaan 

media yang menarik dapat mendorong rasa ketertarikan siswa untuk lebih memperhatikan 

pembelajaran. 
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Permainan Call Cards Game ini didesain menjadi permainan yang menyenangkan 

dan menantang.  Siswa dinyatakan menang apabila berhasil mengumpulkan kartu seri 

kuartet terbanyak.  Oleh karena itu, siswa dituntut untuk mempelajari materi yang ada dalam 

kartu kuartet apabila ingin menjadi pemenang.  Hal tersebut membuat siswa tidak merasa 

bosan dalam permainan karena siswa dapat belajar sambil bermain, belajar namun merasa 

seperti tidak sedang belajar.  Bermain kartu kuartet dapat dijadikan alternatif pembelajaran 

yang aktif, kreatif, menyenangkan dan efektif bagi siswa (Saptawulan 2012).  Penggunaan 

media permainan mampu mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran karena 

adanya suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga secara tidak sadar siswa 

telah melaksanakan proses pembelajaran (Fathonah et al. 2013). 

Dalam permainan Call Cards Game siswa diharuskan berinteraksi dengan teman 

dalam kelompoknya.  Interaksi tersebut berupa tanya jawab antar siswa.  Melalui tanya 

jawab siswa dapat saling mengemukakan pendapat mengenai materi yang sedang 

dipelajari.  Melalui tanya jawab pula siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep 

mengenai materi dikarenakan kartu kuartet dalam permainan Call Cards Game berisi 

gambar dan keterangan gambar mengenai materi sistem ekskresi yang sedang dipelajari.  

Siswa akan terpacu untuk membaca materi sistem ekskresi sehingga kemampuan 

kognitifnya dapat berkembang. Purbo (2012) menyatakan bahwa tanya jawab mampu 

merangsang keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat, memacu motivasi belajar 

sehingga mampu memperkuat pemahaman konsep siswa. 

  Permainan Call Cards Game merupakan aplikasi dari permainan kartu kuartet yang 

berisi gambar-gambar serta keterangan mengenai istilah-istilah dalam materi sistem 

ekskresi.  Gambar-gambar dalam kartu Call Cards tidak hanya sebagai dekorasi, namun 

berfungsi penting untuk pembelajaran.  Gambar-gambar tersebut juga memudahkan siswa 

memahami makna istilah-istilah yang ada dalam kartu sehingga lebih diingat siswa.  

Sebagaimana dijelaskan Arsyad (2008) bahwa media memiliki empat fungsi penting yaitu 

fungsi atensi (menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi  pada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan/menyertai teks materi pelajaran), 

fungsi afektif (membuat siswa senang ketika membaca teks yang bergambar), fungsi kognitif 

(gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang 

terkandung dalam gambar) dan fungsi kompensatoris (gambar membantu siswa yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali). 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak terlepas dari peran dan kinerja guru, 

baik sebagai fasilitator maupun motivator. Berdasarkan hasil observasi dari dua kali 

pertemuan, guru sudah bisa menerapkan pembelajaran dengan Question Student Have 

berbantuan media Call Cards Game secara baik dengan rata-rata persentase tingkat kinerja 
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sebesar 82%. Pada pertemuan pertama terdapat empat aspek yang belum dilakukan oleh 

guru yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknik pembelajaran yang akan 

digunakan, penguatan atau penghargaan kepada siswa, membimbing siswa membuat 

kesimpulan dan pengelolaan waktu belajar yang baik. Keempat aspek belum dilakukan oleh 

guru dikarenakan banyak waktu yang terpakai untuk permainan Call Cards Game dan 

diskusi kelompok sehingga guru tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan evaluasi. 

Guru harus lebih memperhatikan pengelolaan waktu dan mengingatkan siswa agar tidak 

terlalu lama melakukan permainan dan berdiskusi. 

Tingkat kinerja yang sangat baik dari guru juga dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan guru dibidang pendidikan Biologi dan pengalaman mengajar kurang lebih dua 

puluh tahun. Kumara (2004) mengatakan bahwa latar belakang pendidikan dan usia, 

pengalaman dan tambahan pengetahuan yang diperoleh guru mempengaruhi metode dan 

pendekatan guru terhadap siswa.  Masa kerja membentuk pengalaman kerja bagi 

seseorang, semakin panjang rentangan waktu masa kerja guru maka semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa semakin baik latar belakang pendidikan dan lama masa kerja yang dilalui, maka 

kinerja/kemampuan mengajar yang dilakukan guru semakin baik. 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan hasil bahwa kelas IXA memperoleh rata-

rata nilai hasil belajar kognitif yang tinggi dan kelas IXC memperoleh rata-rata nilai hasil 

belajar kognitif yang rendah. Nilai hasil belajar kognitif yang tinggi didukung oleh ketertarikan 

siswa kelas IXA terhadap pembelajaran.  Ketertarikan ini dapat dilihat pada tingginya 

persentase tanggapan siswa kelas IXA terhadap pembelajaran. Sedngkan nilai yang rendah 

pada hasil belajar kelas IXC dimungkinkan dikarenakan ketertarikan siswa yang lebih rendah 

dari kelas lain.  Selain itu, rendahnya kinerja guru juga dapat mempengaruhi hasil belajar 

kognitif siswa kelas IXC yang rendah.  Kelas IXC mendapatkan kesempatan pertama 

pembelajaran, sehingga ketika awal pembelajaran guru masih belum terbiasa dengan 

desain pembelajaran sehingga banyak langkah-langkah yang terlewatkan oleh guru.  Guru 

juga belum mampu mengelolakan waktu dengan baik.  Hal ini turut berakibat pada nilai 

ketiga ranah hasil belajar kelas IXC.  Hal ini sesuai dengan pendapat Ibrahim (2001) bahwa 

penerapan pembelajaran baru bagi siswa yang belum berpengalaman tidak langsung 

menunjukkan peningkatan yang tinggi apalagi pada awal pembelajaran. 

Ketuntasan hasil belajar kognitif siswa yang tinggi, namun masih terdapat beberapa 

siswa yang belum tuntas, yaitu tiga siswa dari kelas IXA dan IXB serta enam siswa dari kelas 

IXC. Di luar jam pelajaran pada akhir pertemuan, peneliti sempat mengobrol dengan siswa 

yang belum tuntas belajar, mereka beralasan bahwa belum optimalnya hasil belajar kognitif 

mereka disebabkan kurangnya persiapan sebelum tes, kekurangan waktu mengerjakan, dan 

soalnya yang sulit. Solusi yang dapat diberikan yaitu siswa perlu mempersiapkan diri 



 

160 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Efektivitas Pembelajaran Berbasis  Question Student Have 

sebelum melaksanakan tes dengan belajar lebih giat, dan memperhitungkan waktu dalam 

menyelesaikan soal-soal. 

Hambatan/kendala yang dialami guru selama penelitian antara lain kesulitan untuk 

mengontrol siswa saat awal penerapan Question Student Have berbantuan media Call 

Cards Game karena teknik tersebut merupakan teknik yang baru bagi siswa.  Sebelumnya 

pembelajaran terbiasa dengan ceramah dan belum pernah melakukan pembelajaran 

dengan media kartu permainan, meskipun akhirnya siswa bisa menyesuaikan.  Guru 

mengalami kesulitan pada awal penerapan Question Student Have berbantuan media Call 

Cards Game walaupun pada pertemuan selanjutnya sudah dapat melakukan perbaikan. 

Guru juga mengalami kesulitan dalam menjelaskan prosedur permainan Call Cards Game 

kepada siswa sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk menjelaskan satu persatu 

pada kelompok.  Hal ini berdampak pada kurangnya waktu untuk mengevaluasi dan 

memberi penguatan kepada siswa.  Hal ini pula yang mungkin menyebabkan masih terdapat 

siswa yang belum tuntas karena belum memahami sepenuhnya materi yang disampaikan 

guru.  Oleh karena itu kedepannya apabila ingin menerapkan teknik ini pada materi yang 

lain perlu adanya pengelolaan waktu yang lebih baik.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis Question Student Have berbantuan media Call 

Cards Game efektif terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi sistem ekskresi di kelas 

IX SMP N 1 Salatiga. 
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ABSTRAK 
 

Untuk memahami materi Fisiologi Hewan diperlukan pemahaman yang komprehensif dari 
peserta didik. Mahasiswa terbukti belum mampu berpikir komprehensif, tercermin ketika mahasiswa 
belum mampu  memecahkan kasus-kasus dalam proses fisiologi pada hewan. Untuk mengatasi hal 
itu tim dosen pengampu memutuskan untuk menggunakan pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) 
dengan model pembelajaran berbasis projek. Pendekatan dan model ini dipilih karena mahasiswa 
akan distimulasi untuk memecahkan problem kompleks berkaitan dengan fenomena fisiologi hewan 
yang dijumpai di kehidupan sekitar mahasiswa. Pemilihan  desain pembelajaran tersebut  
berimplikasi terhadap sistem evaluasinya.  Perlu digunakan suatu model asesmen yang dapat 
memberikan gambaran utuh kinerja dan kompetensi mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis asesmen alternatif yang sesuai, mengujicobakan keterterapan instrumen, dan menguji 
validitas dan reliabilitasnya. Desain penelitian adalah kuasi eksperimen dengan one group posttest 
only design. Sampel penelitian terdiri atas 55 mahasiswa peserta kuliah Fisiologi Hewan pada 
semester genap 2012/2013. Data yang diambil adalah hasil belajar, validitas dan reliabilitas 
instrumen. Nilai hasil belajar diperoleh dari dokumen, validitas dan reliabilitas instrumen diperoleh 
dengan menggunakan angket yang diisi oleh dosen-dosen dalam satu kelompok Bidang Keahlian 
(KBK) yaitu KBK Zoologi. Pengujian validitas dilakukan dengan menentukan validitas isi. Data yang 
masuk dianalisis secara deskriptif. Untuk reliabilitas data yang diperoleh dianalisis dengan korelasi 
product moment. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 4,3% mahasiswa memperoleh nilai A, 26% 
nilai AB; 58,7% memperoleh nilai B; 6,5% memperoleh nilai BC; dan 4,3% memperoleh nilai C. Tidak 
ada yang memperoleh nilai D atau E. Hasil analisis terhadap instrumen adalah instrumen yang 
dikembangkan valid karena sesuai dengan indikator ketercapaian dalam SAP, sedangkan reliabilitas 
instrumen berdasarkan hasil analisis korelasi product moment termasuk dalam kategori reliabilitasnya 
tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model asesmen alternative yang 
dikembangkan dalam pembelajaran Fisiologi Hewan berpendekatan JAS dengan model 
pembelajaran berbasis projek dapat diterapkan dan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

 
Kata kunci: asesmen alternatif, Fisiologi Hewan, pembelajaran berbasis projek, pendekatan JAS  

 
 

ABSTRACT 

To understand the material of animal physiology required a comprehensive understanding of 
the learners. Students proved to have not been able to think comprehensively. reflected when 
students have not been able to solve the cases in physiological processes in animals. To overcome 
this lecturers team decided to use the approach of Natural Roaming Around (JAS) with project-based 
learning model. Approaches and models have been selected students will be stimulated to solve 
complex problems related to animal physiology phenomena encountered in life around students. 
Selection of the instructional design implications for system evaluation. Need to use a model of 
assessment that can provide a complete picture of performance and competence of students. The 
purpose of this study was to analyze the assessment of suitable alternatives, trying out keterterapan 
instruments, and test the validity and reliability. Is a quasi-experimental research design with one 
group posttest-only design. The study sample consisted of 55 students participating in the Animal 
Physiology course semester 2012/2013. The data taken is the result of learning, the validity and 
reliability of the instrument. The value of learning outcomes obtained from the document, the validity 
and reliability of the instrument was obtained by using a questionnaire completed by the lecturers in 
the group Expertise (CBC) CBC Zoology ie. Validity testing is done by determining the validity of the 
content. Incoming data were analyzed descriptively. For the reliability of the data obtained were 
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analyzed with Pearson product moment. Results showed that 4.3% of students gained an A; 26% of 
the value of AB; 58.7% obtained a value of B; 6.5% gain value BC and 4.3% gain value C. Nothing 
obtain a D or E. Analysis of the instrument is an instrument developed in accordance with the valid as 
indicators of achievement in the SAP, while the reliability of the instrument based on the product 
moment correlation analysis was included in the category of high reliability. Based on these results it 
can be concluded that the alternative assessment models developed in Animal Physiology learning 
with Natural Roaming Around Approach is applied and has high reliability and validity. 
 
Keywords: Animal Physiology, alternative assessment, JAS approach, project-based learning 

 

PENDAHULUAN 

Fisiologi Hewan adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa 

di jurusan Biologi FMIPA UNNES. Sesuai dengan diskripsi mata kuliah, pada mata kuliah 

Fisiologi Hewan mahasiswa akan mempelajari fungsi normal semua sistem dalam tubuh 

hewan. Untuk terselenggaranya proses fisiologi normal akan melibatkan kerjasama dari 

semua sistem organ. Semua itu dalam rangka mencapai kondisi homeostasis. Proses 

fisiologi yang terjadi di dalam tubuh juga tidak dapat diamati secara langsung, hanya hasil 

atau efeknya yang dapat diamati dan dirasakan. 

Mencermati karakteristik mata kuliah ini maka kompetensi yang diharapkan dapat 

dicapai oleh mahasiswa peserta kuliah adalah mampu berpikir komprehensif dengan 

menghubungkan proses fisiologis yang terjadi antar sistem  pada tubuh hewan dengan  

menganalisis fenomena-fenomena fisiologi yang terjadi.  

Kemampuan berpikir komprehensif ini tercermin dalam kemampuan mahasiswa 

ketika diminta untuk  memecahkan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus dalam 

fisiologi hewan. Berdasarkan hasil observasi terhadap kemampuan ini diperoleh fakta bahwa 

mahasiswa peserta kuliah memahami konsep fisiologi hewan secara terkotak-kotak sistem 

per sistem. Hal ini terjadi karena materi disampaikan dosen sistem per sistem, demikian juga 

buku-buku teks menyajikan materinya sistem per sistem. Akibatnya mahasiswa kurang 

kompetensinya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan fisiologi hewan  yang 

disodorkan dosen untuk dipecahkan. Hal ini juga terjadi ketika mereka menjumpai masalah 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kompetensi ini juga tampak ketika 

mahasiswa sudah pada tahap penulisan proposal penelitian yang mengambil tema fisiologi 

hewan.   

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan atas dasar hasil evaluasi diri, tim dosen 

pengampu memutuskan untuk mengubah proses pembelajaran yang telah berlangsung 

selama ini. Melihat karakteristik materi fisiologi hewan dan berdasarkan analisis mendalam 

maka tim dosen bersepakat untuk menerapkan pendekatan jelajah alam sekitar (JAS). 

Pendekaan JAS adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan lingkungan atau alam sekitar 

peserta didik sebagai sumber belajar (Marianti & Kartijono 2004). Pendekatan JAS  
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menekankan pada prinsip-prinsip eksplorasi, konstruktivis, ada proses sainsnya, belajar 

bersama, menyenangkan, dan menggunakan asesmen alternatif.  

Dalam konteks fisiologi hewan, yang dimaksud alam sekitar peserta didik adalah 

fenomene-fenomena fisiologi hewan yang dapat dijumpai di sekitar misalnya proses fisiologi 

yang terjadi pada hewan ternak, ikan, binatang kesayangan, protozoa, insekta, binatang di 

kebun binatang dan sebagainya. Bahkan diri mereka sendiri dapat dieksplorasi sebagai 

sumber belajar. Mahasiswa akan belajar mengkonstruk pengetahuan-pengetahuan 

terdahulu dengan melakukan eksplorasi dan proses sains, belajarnya secara berkelompok 

dengan berbagai aktivitas belajar yang menyenangkan dengan menghasilkan produk belajar 

tertentu. 

Berkaitan dengan hal ini maka pendekatan JAS dipilih untuk diterapkan pada  

perkuliahan  fisiologi hewan. Pendekatan JAS dilaksanakan dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis projek (PBP). Model ini dipilih karena menurut Major dan Palmer 

(2001) melalui model ini peserta didik akan distimulasi untuk memecahkan problem 

kompleks yang dihadapi. Peserta didik akan mengembangkan keterampilan mereka untuk 

mengumpulkan, mengevaluasi dan mensintesis problem-problem yang dihadapi, untuk 

kemudian dapat merumuskan dan mencari pemecahan masalahnya. Grant (2011) 

mendefinisikan PBP sebagai model pembelajaran yang menekankan kegiatan belajar 

menggunakan tugas otentik. Simpson (2011) juga menegaskan PBP sebagai model 

pembelajaran yang bertujuan untuk memecahkan masalah lingkungan secara kolaboratif 

pada jangka waktu yang lama. Guru sebagai fasilitator memunculkan pertanyaan penuntun 

untuk memunculkan masalah, dan diakhir proses pembelajaran menghasilkan suatu produk 

akhir. 

Pembelajaran berbasis projek menurut Gultekin (2007) memiliki karakteristik sebagai 

berikut (1) Projek perlu bekerja secara kolaborasi pada kelompok untuk mencapai suatu 

tujuan; (2) Projek menangani masalah dunia nyata yang membangkitkan minat peserta 

didik. (3) Projek merupakan pembuatan produk, presentasi, atau kinerja yang dapat diamati 

dan dimanfaatkan oleh orang lain; (4)Pembelajaran berbasis projek berpusat pada peserta 

didik. Peserta didik mendifinisikan masalah, membahas masalah, mengumpulkan informasi 

data, menyusun data, membuat kesimpulan, dan menciptakan produk; (5) Projek biasanya 

banyak menggabungkan disiplin ilmu. Peserta didik memanfaatkan berbagai bidang ilmu 

untuk mengerjakan projek serta membuat hubungan interdisipliner beberapa ide; (6) Projek 

fokus pada pertanyaan penuntun atau masalah. Sebuah pertanyaan atau permasalahan 

otentik menyediakan kerangka dalam mengatur konsep atau prinsip. (7) Projek memerlukan 

penggunaan multimedia.  

Proses dan produk belajar dari penerapan model berbasis projek berimplikasi pada 

proses asesmennya. Asesmen alternatif adalah bentuk konsekuensi logis dari model  
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pembelajaran yang dikembangkan.  Model PBP yang dilakukan di perkuliahan Fisiologi 

hewan menuntut peserta didik untuk belajar dan bekerja menyelesaikan projeknya di luar 

jam tatap muka. Model pembelajaran berbasis projek yang dikembangkan menurut 

Nightingale et al dalam Majer & Palmer (2001) menghendaki adanya asesmen yang dapat 

menjembatani jurang yang terbentuk antara bentuk kegiatan yang dilaksanakan dan cara 

mengasesmennya. Menurut Wiggins dalam Mueller (2004) asesmen alternatif mengarahkan 

peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk menampilkan 

kinerjanya secara efektif dan kreatif. Major dan Palmer juga (2001) mengemukakan agar 

pembelajaran berbasis projek berjalan optimal maka sebaiknya menggunakan asesmen 

alternatif. 

Hasil evaluasi melalui penelitian yang telah dilaksanakan oleh tim dosen pengampu 

mata kuliah Fisiologi Hewan menunjukkan bahwa pendekatan JAS dengan model PBP yang 

diterapkan telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir komprehensif mahasiswa terhadap problem-problem fisiologi yang terjadi pada 

tubuh hewan. Namun demikian ada beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi 

yaitu adanya kegiatan  yang belum dapat terukur dengan akurat berhubung ketiadaan 

alat/instrumen yang tepat untuk mengukurnya. Misalnya kegiatan yang dilaksanakan 

mahasiswa di luar jam-jam tatap muka, kegiatan di luar ruangan, penilaian karya poster dan 

sebagainya. Selain itu juga ditemukan kelemahan instrumen yang telah digunakan antara 

lain dengan ketiadaan rubrik. Untuk menyempurnakan instrumen asesmen yang telah 

digunakan maka perlu dikembangkan suatu model asesmen alternatif yang dapat mengukur 

kinerja peserta didik secara lebih tepat dan optimal sekaligus valid dan reliabel.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan permasalahan yang berhasil 

diidentifikasi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimanakah bentuk 

asesmen alternatif yang sesuai untuk  mata kuliah Fisiologi Hewan yang menggunakan 

pendekatan JAS dengan model PBP serta bagaimanakah keterterapan instrumen-instrumen 

yang disusun dan apakah memenuhi validitas dan reliabilitas 

 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Biologi FMIPA UNNES dengan populasi 

seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Fisiologi Hewan Biologi FMIPA UNNES semester 

genap 2012/2013. Sampel penelitian adalah 55 mahasiswa peserta mata kuliah Fisiologi 

Hewan, yang berasal dari dua rombel. Penentuan rombel yang digunakan sebagai objek 

penelitian dilakukan  secara acak. Pada penelitian ini sebagai variabel bebas adalah model 

asesmen alternatif yan dikembankan, sedangkan validitas dan reliabilitas instrumen 

asesmen alternatif yang dikembangkanserta keterterapan instrumen difungsikan sebagai 

variabel terikat. 
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Desain penelitian iniadalah Kuasi eksperimen dengan one group posttest only 

design.Penelitian ini dilaksanakan dalam tahap-tahap berikut ini: melaksanakan 

pembelajaran Fisiologi Hewan dengan pendekatan JAS dan model pembelajaran berbasis 

projek. Skenario pembelajaran disusun dalam silabus dan SAP, kemudian menganalisis 

hasil belajar mahasiswa dan berdasarkan hasil analisis tersebut disusun instrumen yang 

sesuai dengan desain yang dikembangkan. Instrumen tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan ahli asesmen. Bila ada yang belum sesuai merevsisi instrumen tersebut sesuai 

saran ahli. Setelah direvisi melakukan uji coba dan menganalisis hasilnya. Instrumen siap 

digunakan. 

Validitas isi dan reliabilitas instrumen diuji dengan meminta pendapat para pengajar 

dalam satu kelompok bidang keahlian (KBK) dalam hal ini adalah KBK zoologi untuk 

menganalisis validitas isi dan reliabilitas dari instrumen asesmen dengan menggunakan 

instrumen angket. Validitas isi instrumen dianalisis dengan membandingkan kesesuaian isi 

instrumen yang telah dibuat dengan indikator dan skenario pembelajaran yang telah disusun 

(Silabus dan SAP). Reliabilitas instrumen yang dikembangkan datanya diperoleh dari 

kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pertanyaan yang diajukan lebih kepada 

pemahaman responden terhadap kalimat dan cara penggunaan instrument tersebut apabila 

diperoleh penafsiran yang sama maka dapat dikatakan instrument tersebut reliabel.  

 Pengujian validitas dilakukan dengan cara menentukan validitas isi. Secara teknis 

pengujian validitas isi dapat dibantu dengan melihat kesesuaian antara instrumen dengan 

tujuan dan kegiatan pembelajaran. Data diperoleh dengan menjumlahkan skor angka yang 

diperoleh dari jawaban pertanyaan kuesioner yang diajukan pada responden. Untuk 

jawaban sesuai skor 1 dan jawaban tidak sesuai skor 0. Kemudian  skor tiap item dijumlah 

dianalisis secara deskriptif.  

Hasil perhitungan dalam bentuk persentase diinterpretasikan dengan tabel kriteria 

tingkat kesesuaian, kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk 

mengetahui kriteria hasil perhitungan disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1.  Kriteria kesesuaian RPP dengan asesmen 

 

 

 

 

 

Reliabilitas data diperoleh dengan memberi skor pada kuesioner dengan jawaban 

tidak sesuai skor 0 dan jawaban sesuai skor 1. Kemudian dianalisis dengan rumus korelasi 

produk moment. 

Interval Kriteria 

76% < %≤100% 
51% < %≤75% 
26% < %≤50% 
0% < %≤25% 

Sangat sesuai 
Sangat sesuai 
Sangat sesuai 
Sangat sesuai 
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Untuk menguji reliabilitas ini digunakan rumus KR 20. 
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Keterangan 
r11 : Reliabilitas secara keseluruhan 
S : standar deviasi dari kuesioner 
n : Banyaknya butir kuesioner 
∑pq : Jumlah perkalian antara p dan q 
p : proporsi subyek yang menjawab benar 
q : Proporsi subyek yang menjawab salah (q= p-1) 
 

Jika R11 hitung ≥0,70 maka alat ukur tersebut reliabilitas tinggi/ reliabel.Jika R11 hitung 

<0,70 maka alat ukur tersebut reliabilitas rendah/tidak reliabel (Sudijono 2006). 

 Pelaksanaan Perkuliahan dengan model PBP berpendekaan JAS dilaksanakan 

sesuai sintaks dalam model PBM dari Moursound (2003) yang dimodifikasi. Sintaks tersebut 

terdiri dari organizing the groups yaitu menginstruksikan mahasiswa membenuk kelompok, 

stating the subjec and sub subject dengan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan menggunakan PBP berpendekaan JAS, serta menentukan topik-topik 

yang akan dijadikan kajian projek designing project dengan menugaskan mahasiswa unuk 

membuat proposal projek sesuai topik yang akan dilaksanakan, aplication of the project 

yaitu bagi mahasiswa yang proposal projeknya sudah disetujui diminta untuk segera 

melaksanakan. Bila projeknya sudah selesai mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan 

dan mempresentasikannya (presentation) dalam bentuk PowerPoint dan poster. Mahasiswa 

juga diwajibkan melakukan evaluasi (evaluation) atas projek yang sudah dikerjakannya. 

Semua kegiatan mahasiswa tersebut dievaluasi dengan menggunakan instrumen asesmen 

alternatif yang telah disusun dan sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keterterapan Instrumen  

Keterterapan instrumen diukur berdasarkan hasil belajar mahasiswa. Hasil belajar 

mahasiswa nilai akhirnya diperoleh dengan menggunakan instrumen  asesmen alternatif. 

Instrumen alternatifnya berupa l. dari nilai tugas atau portofolio  dibobot 2, nilai ujian tertulis 

yang diberi bobot 2, dan nilai ujian tidak tertulis diperoleh dari  nilai makalah (laporan 

observasi), presentasi, poster  dan aktivitas mahasiswa selama melakukan observasi dan 

penyusunan laporan yang penilaiannya menggunakan instrumen alternatif yang telah 

disusun. Nilai ujian tidak tertulis  diberi bobot 3. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 4,3% mahasiswa memperoleh nilai A, 26% nilai 

AB, 58,7% memperoleh nilai B, 6,5% memperoleh nilai BC dan 4,3 memperoleh nilai C. 

Tidak ada yang memperoleh nilai D atau E. 
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Validitas Instrumen Asesmen Alternatif yang Dikembangkan 

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada dosen Kelompok Bidang Keahlian (KBK) 

zoologi menunjukkan bahwa 100% responden menyatakan instrumen asesmen alternatif 

yang dikembangkan dalam perkuliahan Fisiologi Hewan yang berupa lembar penilaian 

makalah dan rubriknya, lembar penilaian presentasi mahasiswa dan rubriknya, dan lembar 

aktivits mahasiswa selama observasi dan penyusunan laporan sesuai dengan Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP). yang dikembangkan dinilai oleh para responden  sesuai dengan tujuan, 

materi dan kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam SAP atau masuk dalam kriteria 

sangat sesuai, oleh karena itu maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid. 

 

Reliabilitas Instrumen Asesmen Alternatif yang Dikembangkan 

Hasil kuesioner responden tentang pemahaman kalimat dalam instrumen alternative 

assessment yang dikembangkan disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Tanggapan responden terhadap pemahaman kalimat dalam instrumen alternative 
assessment yang dikembangkan. 
 

Pemahaman 
terhadap kalimat 

Rata-rata persentase tanggapan 
responden (%) 

r11 Hitung r11 Tabel 

Sulit  13 
0.93 0.70 

Mudah  87 

 
 
Analisis data menunjukkan bahwa 87% reponden tidak mengalami kesulitan 

memahami kalimat pada instrumen asesmen alternatif yang dikembangkan, sementara itu 

13 responden ada yang masih kesulitan. Setelah dihitung dengan rumus KR-20 diperoleh  

r11 0,93 >0,70 atau masuk kategori reliabilitasnya tinggi. Jadi instrumen asesmen alternatif 

yang dikembangkan mudah dipahami sehingga diharapkan akan menghasilkan penafsiran 

yang sama jika diimplementasikan dalam penilaian pembelajaran, dengan  persamaan 

penafsiran kalimat pada instrumen maka instrumen ini dikatakan reliabel.  

Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah berhasil menempuh mata kulih 

Fisiologi Hewan dan bisa dikatakan telah menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dengan sejumlah indikator yang ditetapkan yaitu. Hasil yang diraih juga menunjukkan 

meningkatnya kemampuan mahasiswa untuk berpikir komprehensif menghadapi masalah-

masalah nyata yang berkaitan dengan proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh hewan. 

Kemampuan berpikir komprehensif ini disinyalir merupakan kelemahan utama mahasiswa 

terutama dalam menghadapi soal-soal ujian yang meminta mahasiswa untuk menjelaskan 

atau memecahkan kasus-kasus dalam fisiologi yang diberikan dosen pengampu. Melalui 

model PBP dengan dengan pendekatan JAS yang salah satu cirinya adalah menggunakan 
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asesmen alternatif untuk mengukur kinerja siswa maka dikembangkanlah instrumen 

asesmen yang dapat mengukur kinerja mahasiswa secara komprehensif. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa instrumen yang dikembangkan dari segi isi 

valid  karena sesuai dengan tujuan, materi dan kegiatan pembelajaran yang telah disusun 

dalam RPP. Seperti dikatakan oleh Ridlo (2005) suatu item penilaian disebut valid jika item 

tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam hal ini komponen yang  harus diukur 

adalah aktivitas mahasiswa selama melakukan observasi dan menyusun laporan hasil 

observasi yang dinilai adalah terlibat dalam penyusunan lembar kegiatan mahasiswa (LKM), 

aktif berkonsultasi dengan dosen, berpartisipasi aktif dalam observasi, terlibat dalam 

penyusunan laporan, dan berpartisipasi aktif menjawab pertanyaan tertulis dari dosen 

tentang topik yang dikaji. Melalui serangkaian kegiatan atau aktivitas seperti tersebut di atas 

diharapkan mahasiswa akan memiliki kompetensi standart dengan indikator-indikator 

tertentu yang harus dicapai. 

Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menguasai 

kompetensi dasar materi perkuliahan adalah: 

1. mampu mengobservasi dan meneliti dengan benar sesuai tujuan yang ditetapkan 

2. mampu menganalisis fenomena fisiologi yang terjadi pada tubuh hewan dengan 

mengaitkan antara berbagai sistem organ 

3. mampu menyusun laporan hasil observasi sesuai sistematika yang ditetapkan 

4. mampu mempresentasikannya dengan baik dengan menggunakan perangkat media PPT 

dan poster 

5. mampu menjawab pertanyaan pendalaman dari dosen,  berkaitan dengan topik yang 

mereka observasi/teliti.  

Ketercapaian indikator ini diukur dengan menggunakan instrument yang sesuai/valid. 

Penggunaan instrument yang valid dalam suatu kegiatan pengukuran akan memberikan 

jaminan bahwa hasil pengukuran tersebut adalah sesuatu yang benar/valid, sehingga 

hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah 

berikutnya.  

Selain valid instrumen pengukuran yang dikembangkan, juga harus reliabel. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang dapat dipercaya atau diandalkan (Arikunto 

2002). Pada penelitian ini reliabilitas atau keajegan instrumen ditandai dengan semua 

responden menyatakan bahwa kalimat dalam instrumen penilaian mudah dipahami, 

sehingga kesalahan pengukuran yang mungkin timbul karena kesulitan memahami kalimat 

tidak terjadi.  

 Penerapan PBP  dengan pendekatan pembelajaran JAS ini menekankan pada 

kegiatan pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi dunia nyata, sehingga selain dapat 

membuka wawasan berpikir yang beragam dari seluruh peserta didik, pendekatan ini 
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memungkinkan peserta didik dapat mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya 

dengan dunia nyata sehingga hasil belajarnya lebih berdaya guna (Ridlo 2005) 

Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk mengidenifikasi masalah dalam 

fisiologi hewan sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Untuk menilai kinerja mahsiswa 

dengan model PBP maka dilakukan asesmen alternatif. Menurut Nur (2005) asesmen 

alternatif diperlukan untuk dapat mengetahui kemajuan belajar peserta didik guna 

melengkapi paper and pencil test. Pelaksanaan paper and pencil test dapat digunakan untuk 

mengungkap kemampuan kognitif siswa tentang kemampuan konseptual dan prosedural. 

Untuk mengetahui kinerja dan sikap dapat digunakan asesmen alternatif. 

Teknik asesmen alternatif yang disusun sesuai dengan teknik asesmen untuk PBP. 

Pada PBP menurut Majer & Palmer (2001) memiliki kekhususan dalam teknik asesmennya. 

Hasil analisis terhadap  teknik asesmen alternatif yang disusun dan sesuai dengan model  

PBP adalah: 

1. Evaluasi akhir oleh ahli/dosen. Pada model PBP mahasiswa akan menyerahkan tugas 

akhirnya dalam bentuk laporan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematik oleh tim 

pengajar dapat memperkuat penilaian terhadap kinerja peserta didik 

2. Mengandung analisis projek. Pada penelitian ini setiap kelompok mendapatkan satu 

projek yang harus diteliti. Dalam menyelesaikan projek ini setiap kelompok mahasiswa 

dapat mengambil pengetahuan dari berbagai sumber, mengevaluasi melalui tugas  

kelompok, untuk melihat keragaman  sumber yang dikumpulkan mahasiswa, 

keterampilan meneliti dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan 

menulis. 

3. Fokus kelompok, mahasiswa bekerja menyelesaikan projek dalam bentuk kelompok dan 

melalui kelompok inilah peserta didik dapat menawarkan berbagai sudut pandang sesuai 

pengalaman mereka saat memecahkan masalah dalam kelompok. 

4. Jurnal atau catatan harian, karena mahsiswa  didik mengerjakan sebagaian besar 

tugasnya di luar jam tatap muka sehingga pekerjaanya sulit untuk dinilai, untuk itu tim 

dosen meminta mahasiswa untuk mendokumentsikan pekerjaanya dalam jurnal harian.  

5. Refleksi Pribadi. Pada akhir perkuliahan dosen meminta mahasiswa untuk melakukan 

refleksi karena bagi banyak mahasiswa model dari pembelajaran aktif yang dilaksanakan 

dalam PBP adalah pengalaman yang tidak biasa. Berdasarkan hasil refleksi beberapa 

mahasiswa menyatakan bahwa mereka banyak mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan baru selama menempuh perkuliahan. Wawasan menjadi semakin luas, 

kemampuan berpikir komprehensif menjadi semakin terasah karena masalah yang 

dipelajari nyata. 

Seluruh kinerja mahasiswa telah dinilai oleh dosen melalui berbagai instrumen 

asesmen alternatif yang disusun. Baik berupa instrumen untuk menilai makalah dan 
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rubriknya, instrumen  penilaian presentasi mahasiswa dan rubriknya, dan instrumen untuk 

mengukur aktivitas mahasiswa selama observasi dan penyusunan laporan yang semuanya 

sesuai dengan SAP. Lembar penilaian dan rubriknya untuk produk poster juga sudah dibuat. 

Poster wajib dibuat mahasiswa dengan tujuan mahasiswa mengenal dan memiliki cara lain 

dalam mempublikasikan hasil penelitiannya. Selain itu juga telah disusun jurnal harian yang 

akan memberikan informasi kegiatan mahasiswa di luar jam tatap muka. Instrumen-

instrumen tersebut disusun dan digunakan dengan tujuan agar tim dosen dapat mengukur 

secara utuh seluruh aktivitas yang dilakukan mahasiswa, sehingga hasil pengukuran yang 

berupa nilai akhir benar-benar menggambarkan kompetensi mahasiswa terhadap materi 

Fisiologi Hewan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil simpulan bahwa telah 

tersusun asesmen alternatif yang sesuai untuk mata kuliah Fisiologi Hewan yang 

menggunakan pendekatan JAS dengan model Pembelajaran Berbasis Projek. Instrumen 

yang disusun valid dan reliabel serta dapat diterapkan 
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STUDI MACROZOOBENTHOS DI PERAIRAN SITU PAMULANG 
Macrozoobenthos Study at Situ Pamulang Waters 
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ABSTRAK 

Perubahan lingkungan perairan dapat diketahui dari indikator biologi, indikator kimia, dan 

indikator fisika. Adanya gangguan aktivitas antropogenik dapat memberikan dampak negatif terhadap 

kualitas air terutama kualitas air Situ Pamulang dan selanjutnya akan berdampak juga terhadap 

kehidupan biota air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macrozoobenthos di perairan Situ 

Pamulang. Metode sampling yang dipergunakan purposive random sampling dengan empat lokasi. 

Hasil penelitian yaitu kelimpahan taksa pada tingkat spesies pada stasiun pengamatan di Situ 

Pamulang berkisar antara 4 sampai 7 jenis.Filopaludina javanica mendominasi Situ Pamulang 

sebanyak 33.13%.  Indeks keanekaragaman berkisar antara 0,99 sampai 1,53; indeks keseragaman 

0,495 sampai 0,58; dan indeks dominansinya 0,25 sampai 0,46. Terdapat dua pola sebaran jenis 

macrozoobenthos yaitu bersifat mengelompok dan bersifat seragam. 

Kata Kunci: macrozoobenthos, Perairan Situ Pamulang 

 

ABSTRACT 
 

Changes in the aquatic environment can be known from biological indicators, chemical 
indicators and physical indicators. Anthropogenic disturbance activities can have a negative impact on 
water quality, especially the quality of water Situ Pamulang and will have an impact also on water 
biota. This study aims to determine the macrozoobenthos in Situ Pamulang waters used purposive 
sampling method with 4 sampling locations. The results of the study on the abundance of taxa at the 
species level observation stations in Situ Pamulang ranged from 4 to 7 species. Filopaludina javanica 
dominate Situ Pamulang with percentage 33.13%. Diversity index ranged from 0.99 to 1.53, 0.495 to 
0.58 uniformity index and dominance index of 0.25 to 0.46. There are 2 types of macrozoobenthos 
distribution patterns which are clustered and are uniform. 
 
Keywords: macrozoobenthos, Waters of Situ Pamulang 

 

PENDAHULUAN 

Pengelolaan perairan adalah suatu formulasi dan implementasi kegiatan atau 

program yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di daerah 

aliran sungai untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya 

kerusakan sumberdaya air dan tanah. Pengelolaan dan alokasi sumberdaya alam di daerah 

aliran sungai mencakup pencegahan banjir dan erosi, serta perlindungan nilai keindahan 

yang berkaitan dengan sumberdaya alam. Pengelolaan perairan adalah identifikasi 

keterkaitan antara tataguna lahan, tanah, dan air, serta keterkaitan antara daerah hulu dan 

hilir suatu perairan. Pengelolaan perairan perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial, 

ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar daerah aliran 

sungai yang bersangkutan (Asdak  2000). 
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Situ Pamulang merupakan kawasan perairan di Pamulang dengan intensitas 

pemanfaatan daerah tangkapan air yang cukup tinggi.  Berbagai kegiatan penduduk  

memanfaatkan Situ Pamulang seperti perikanan, pertanian, dan perkebunan, serta 

merupakan kawasan aliran air konsumsi rumah tangga. Pemanfaatan yang kompleks ini 

menjadikan Situ Pamulang merupakan bagian vital bagi kehidupan masyarakat. 

Berkembangnya kegiatan penduduk di Situ Pamulang dapat berpengaruh terhadap 

kualitas air karena limbah kegiatan penduduk langsung ditransfer ke Situ.  Industri juga 

memberikan andil seperti intensifikasi air irigasi akan menyebabkan timbulnya masalah dari 

pembuangan limbah. Alam mempunyai kemampuan untuk membersihkan diri (self 

purification) seperti halnya sungai dari berbagai bahan yang masuk ke dalamnya. Namun  

jika melebihi kemampuan sungai (carrying capacity) tentu akan menimbulkan masalah yang 

serius yaitu adanya pencemaran sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap 

kehidupan biota perairan dan kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai tersebut. 

Perubahan lingkungan perairan dapat diketahui dari indikator kimia, indikator fisika, 

dan indikator biologi. Indikator kimia dengan menganalisa alkalinitas, kesadahan, oksigen 

terlarut, dan pH air. Indikator fisika dapat diketahui dari kecepatan arus, kedalaman, 

kecerahan, dan suhu serta indikator biologi menggunakan flora dan fauna. 

Flora dan fauna dapat dijadikan indikator biologi pencemaran sungai dengan 

pengamatan keanekaragaman spesies (diversity), dan laju pertumbuhan (sebaran umur).  

Keanekaragaman sungai tinggi menandakan kualitas air sungai tersebut baik. Sebaliknya 

bila keanekaragaman kecil sungai tersebut terindikasi tercemar (Sastrawijaya 1991). 

Untuk mengetahui kondisi perairan dapat diamati salah satunya dengan indikator 

biologis berupa organisme yang hidup di perairan. Organisme yang dapat digunakan 

sebagai indikator biologis contohnya adalah macrozoobenthos. Macrozoobenthos 

merupakan organisme perairan yang dapat dipergunakan sebagai indikator pencemaran 

karena sifatnya menyebar pada perairan dan merupakan bagian dari rantai makanan.  

Penggunaan macrozoobenthos juga didukung sifatnya yang menetap dengan waktu yang 

relatif lama sehingga merupakan penduga yang baik bagi pencemaran (Sastrawijaya  1991). 

Adanya gangguan aktivitas antropogenik dapat memberikan dampak negatif 

terhadap kualitas air terutama kualitas air Situ Pamulang dan selanjutnya akan berdampak 

juga terhadap kehidupan biota air. Perubahan biota air merupakan indikator adanya 

gangguan ekologi yang terjadi pada Situ tersebut.  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

terhadap keberadaan macrozoobenthos yang ada di Situ Pamulang. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode sampling yang digunakan adalah purposive random sampling.  Lokasi 

ditentukan berdasarkan zona lingkungan yang ada dan untuk menentukan posisi lokasi 
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sampling diukur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) yang diamati 

meliputi empat lokasi sampling yaitu: (1) Stasiun 1 merupakan inlet untuk Situ Pamulang 

yang merupakan masukan dari perumahan penduduk, (2) Stasiun 2 merupakan inlet untuk 

Situ Pamulang yang merupakan masukan dari tambak/kegiatan perikanan, (3) Stasiun 3 

merupakan inlet untuk Situ Pamulang yang merupakan masukan dari kegiatan peternakan, 

(4) Stasiun 4 merupakan outlet Situ Pamulang yang merupakan luaran dari Situ Pamulang. 

Data yang diamati mencakup: (1) jenis serta sumber pencemaran di Situ Pamulang, (2) jenis 

macrozoobenthos perairan Situ Pamulang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi Jenis dan Kepadatan Macrozoobenthos 

Dari kelas Gastropoda tersebut, secara keseluruhan terdapat dalam 4 ordo yaitu 5 

jenis dari ordo Sorbeoconcha, 2 jenis dari ordo Viviparoidea dan masing-masing 1 jenis dari 

ordo Architaenioglossa dan Hygrophyila (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Perbandingan jenis spesies tiap stasiun di Situ Pamulang 

Dari Gambar 1 di atas diketahui bahwa stasiun 2 merupakan stasiun yang paling 

banyak spesies macrozoobenthos yang didapatkan, dan stasiun 4 merupakan stasiun yang 

paling sedikit spesies macrozoobenthos yang didapatkan.  Adanya perbedaan komposisi 

taksa ini dapat disebabkan adanya perbedaan faktor fisika, kimia, dan biologi, serta adanya 

perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan antropogenik yang menimbulkan tekanan 

lingkungan terhadap jenis macrozoobenthos tertentu. 

Kelimpahan taksa pada tingkat spesies pada stasiun pengamatan di Situ Pamulang 

berkisar antara 4 sampai 7 jenis, ini menandakan bahwa tingkat kelimpahan spesies 

tersebut tergolong rendah.  Perkins (1974)  mengatakan bahwa total 0 sampai 10 jenis yang 

ditemukan di suatu lokasi menunjukkan bahwa lokasi tersebut sudah mengalami gangguan 

yang berarti dan sebaliknya, semakin baik kualitas air maka akan semakin tinggi 

keanekaragaman jumlah taksanya serta kondisinya akan semakin bagus. Hal ini merupakan 
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akibat dari gangguan antropogenik yang memberikan pengaruh terhadap kualitas air 

sehingga berdampak pada kehidupan spesies macrozoobenthos. Persentase spesies pada 

setiap stasiun dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2.  Persentase spesies tiap stasiun di Situ Pamulang 

Gambar 2 menunjukkan bahwa persentase komposisi jenis yang paling dominan dan 

melimpah, yang sering ditemukan adalah jenis Melanoides tuberculata, Filopaludina 

javanica, Filopaludina sumatrensis, dan Pomacea canaliculata yang ditemukan pada 

keempat stasiun pengamatan. Kerapatan relatif tiap stasiun untuk M. tuberculata adalah 

23.21%; 12.08%; 13.04%; 4.35%, F. javanica 23.21%; 37.58%; 42.48%; 24.64%, F. 

sumatrensis 41.07%; 18.12%; 39.13%; 8.70%, dan P. canaliculata 10.71%; 24.16%; 2.17%; 

62.32%. Komposisi jenis yang jarang ditemukan dan hanya ditemukan 1 spesies yaitu 

Thiara cancellata pada stasiun 1, M. riquerti pada stasiun 2 dan Indohanorbis exustus pada 

stasiun 3.  Berdasarkan persentase komposisi jenis stasiun, yang paling jarang adalah T. 

cancellata. 

Adanya hubungan kondisi lingkungan tiap stasiun yang mendapat pengaruh 

antropogenik berupa masukan limbah dan bahan organik maka akan menimbulkan kondisi 

lingkungan yang tercemar kemudian diikuti tingginya jumlah macrozoobenthos tertentu 

sehingga ini akan mempengaruhi kepadatan total hamper seluruh stasiun pengamatan.  Dari 

hasil pengamatan diketahui bahwa F. javanica mendominasi Situ Pamulang dengan 

persentase 33.13%. Hal ini merupakan gambaran karakteristiknya yang bersifat fakultatif, 

dimana jenis yang fakultatif karena kemampuannya bertahan hidup terhadap perairan yang 

banyak bahan organiknya dan mampu bertahan pada tekanan lingkungan pada tahap 

tertentu. Selain itu juga diketahui bahwa substrat dasar perairan Situ Pamulang cenderung 
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subtrat berlumpur. Hal ini didukung Wilhm (1975) yang menyatakan bahwa sifat substrat 

dasar perairan dan penambahan bahan pencemar ke dalam air berpengaruh terhadap 

kelimpahan, komposisi, serta tingkat keanekaragamannya. 

 

Indeks Komunitas Ekologi 

Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup pada suatu lingkungan tertentu 

yang saling berinteraksi dan membentuk tingkat trofik. Konsep komunitas penting di dalam 

ekologi dan relevan digunakan untuk menganalisis kondisi suatu lingkungan karena 

komposisi dan karakteristik dari komunitas merupakan indikator yang sangat baik untuk 

menunjukkan kondisi lingkungan di mana komunitas tersebut berada. Lima karakteristik 

struktur komunitas adalah keanekaragaman, kerapatan relatif, bentuk dan struktur 

pertumbuhan serta struktur trofik (Krebs  1989). 

Kajian indeks yang sering digunakan untuk menduga kondisi suatu lingkungan 

perairan dan kestabilan komunitas berdasarkan komponen biologis adalah indeks 

keanekaragaman (H’), keseragaman (E), dan dominansi (C).  Menurut Legendre dan 

Legendre (1983), Jika keanekargaman (H’) sama dengan nol maka komunitas akan terdiri 

atas spesies tunggal. Nilai keanekaragaman (H’) akan mendekati maksimum jika semua 

spesies terdistribusi secara merata dalam komunitas sehingga dapat disimpulkan  bahwa 

nilai indeks keanekaragaman sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah spesies, jumlah individu 

dan pola penyebaran pada masing-masing spesies (Tabel 1). 

 

Tabel 1.  Nilai indeks ekologi Situ Pamulang 

No Stasiun Indeks Dominansi 
(C) 

Indeks 
Keanekaragaman (H’) 

Indeks 
Keseragaman (E) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Stasiun 1 
Stasiun 2 
Stasiun 3 
Stasiun 4 

0.288 
0.250 
0.360 
0.458 

1.34 
1.53 
1.16 
0.99 

0.577 
0.545 
0.499 
0.495 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai indeks keanekaragaman yang tinggi terdapat di 

stasiun 2 yaitu 1,53, nilai indeks keseragamannya 0,55, dan nilai indeks dominansi tergolong 

rendah yaitu 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi komunitas perairan di stasiun 2 cukup 

stabil. Nilai keanekaragaman yang tinggi menunjukkan bahwa jenis macrozoobenthos yang 

lebih beragam spesiesnya dimana jumlah taksanya lebih banyak dan menunjukkan ada 

hubungannya dengan kondisi lingkungan, semakin tinggi nilai keanekaragaman maka 

kondisi lingkungan akan semakin baik dan komunitasnya tergolong stabil. 
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Gambar 3. Hubungan ketiga indeks ekologi Situ Pamulang 

 

Nilai indeks keanekaragaman yang paling rendah terdapat di stasiun 4 yaitu 0,99 

kemudian keseragamannya juga rendah yaitu 0,495 sedangkan indeks dominansinya 

sangat tinggi yaitu 0,458.  Hasil indeks dominansi yang tinggi ini sejalan dengan rendahnya 

nilai indeks keanekaragaman dan nilai indeks keseragaman. Tingginya nilai indeks 

dominansi disebabkan tingginya jumlah jenis macrozoobenthos sehingga ini akan 

mempengaruhi beberapa spesies yang lainnya atau ada yang mendominasi sehinga 

mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Kondisi ini kemungkinan 

disebabkan adanya gangguan secara alami atau antropogenik yang menimbulkan tekanan 

lingkungan yang pada akhirnya hanya beberapa jenis spesies tertentu saja yang dapat 

bertahan hidup. Spesies P. canaliculata misalnya, dapat bertahan hidup karena  mempunyai 

kisaran toleransi hidup yang tinggi terhadap bahan pencemar. Hal ini dapat terlihat bahwa 

jenis macrozoobenthos pada stasiun yang mempunyai nilai indeks keanekaragaman rendah 

seperti pada stasiun 4 dimana yang mendominasi adalah P. canaliculata. Salah satu 

penyebab nilai indeks dominansi yang kecil adalah karena tipe substrat yang bertipe lumpur 

karena menurut Koesbiono (1979) dasar perairan yang berupa pasir atau sedimen halus 

merupakan lingkungan yang kurang baik bagi hewan benthos dimana pada substrat halus 

kandungan oksigennya tidak begitu banyak akan tetapi kandungan nutriennya berlimpah. 

Stasiun 3 merupakan stasiun dengan nilai indeks keanekaragaman, indeks 

keseragaman dan indeks dominansi yang menengah. Hal ini dikarenakan pola penyebaran 

dan kepadatan yang merata sehingga tidak ada jenis yang terlalu mendominasi kemudian 

juga dipengaruhi oleh keadaan karakteristik habitat dan substrat dasar perairannya sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rendahnya jumlah taksa yang ada belum tentu dipengaruhi kondisi 

lingkungan yang tidak baik tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Odum (1971) 

mengatakan bahwa penilaian tercemar tidaknya suatu ekosistem tidak sedemikian mudah 

terdeteksi dari hubungan antara keanekaragaman dan kestabilan komunitasnya. Sistem 

yang stabil dalam pengertian tahan terhadap gangguan atau bahan pencemar dapat saja 
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memiliki keanekaragman yang rendah atau tinggi, hal ini bergantung dari fungsi aliran energi 

yang terdapat pada perairan tersebut. 

 

Pola Sebaran Jenis Macrozoobenthos 

Pola penyebaran dalam komunitas dipengaruhi oleh adanya perubahan lingkungan di 

mana komunitas tersebut berada, selain itu pola sebaran biota dalam komunitas juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu substrat yang merupakan habitat suatu spesies, 

ketersediaan makanan dalam bentuk dentritus dan partikel tersuspensi, pengaruh faktor 

ekologis seperti faktor fisika, kimia, dan lingkungan, serta strategi adaptasi dan interaksi 

biologis antar populasi yang terdapat dalam komunitas tersebut. Untuk mengetahui 

bagaimana pola penyebaran jenis spesies dalam suatu komunitas digunakan indeks 

penyebaran Morisita (Tabel 2). 

 

Tabel 2.  Pola sebaran jenis macrozoobenthos Situ Pamulang 

Jenis Organisme Id Pola Sebaran 

Melanoides tuberculata 
Pomacea canaliculata 
Filopaludina sumatrensis 
Thiara cancellata 
Filopaludina javanica 
Melanoides maculate 
Melanoides punctata 
Melanoides riquerti 
Indohanorbis exustus 

0.73 
3.10 
1.68 

0 
7.77 
0.18 
0.01 

0 
0 

Seragam 
Mengelompok 
Mengelompok 

Seragam 
Mengelompok 

Seragam 
Seragam 
Seragam 
Seragam 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat dua pola sebaran jenis macrozoobenthos yaitu 

bersifat mengelompok dan bersifat seragam. Pola mengelompok dimiliki oleh spesies P. 

canaliculata, F. sumatrensis, F. javanica, dan spesies lainnya dengan pola seragam. 

Pola penyebaran berkelompok terjadi karena spesies tersebut ditemukan dalam 

jumlah banyak serta mendominasi suatu daerah. Pola hidup mengelompok ini diduga 

berkaitan erat antar spesies dan saling berhubungan. Faktor yang menyebabkan pola 

penyebaran mengelompok di antaranya kondisi lingkungan, tipe substrat, kebiasaan makan 

serta cara reproduksi. APHA (1989) mengatakan bahwa pada dasar perairan yang relatif 

homogen, maka organismenya cenderung mengelompok. 

Penyebaran yang bersifat mengelompok ini memiliki kecenderungan dalam 

berkompetisi dengan jenis lainnya, terutama dalam hal makanan serta memiliki sifat 

mobilitas yang rendah sehingga sukar menyebar dan berpindah tempat. Pola penyebaran 

mengelompok merupakan respon terhadap lingkungan yang kurang mendukung karena 

adanya perbedaan faktor fisika dan kimia yang terdapat pada masing-masing stasiun, 

sehingga organisme tersebut mengelompok mencari habitat yang sesuai (Nybakken 1992). 
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Pola penyebaran yang bersifat seragam kemungkinan disebabkan adanya pengaruh 

komposisi pasir yang rendah di stasiun yang terdapat jenis yang pola sebarannya bersifat 

seragam selain itu juga disebabkan kurangnya cadangan makanan di lokasi tersebut. Odum 

(1991) mengatakan bahwa pola penyebaran seragam dapat terjadi jika persaingan di antara 

individu sangat keras sehingga mendorong pembagian ruang untuk habitat benthos. 

Sebenarnya jenis pola sebaran seragam sangat jarang ditemukan, seragam di sini dapat 

diartikan sebagai seragam dengan pola sebaran acak yakni di dalam sebaran jenis yang 

acak terdapat jenis-jenis yang seragam sebarannya. 

SIMPULAN 

Berdasar hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kelas Gastropoda dengan 

jenis macrozoobenthos Filopaludina javanica mendominasi, (2) Ada dua pola sebaran yang 

dominan yaitu pola seragam dan pola mengelompok. Pola mengelompok terjadi karena 

spesies tersebut ditemukan dalam jumlah banyak serta mendominasi suatu daerah. Pola 

seragam disebabkan pengaruh komposisi cadangan makanan di lokasi tersebut. 
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ABSTRAK 
 

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesehatan semakin baik, sehingga muncul 
suatu gagasan teknologi alternatif lain yaitu pertanian organik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip 
ekologi hayati. Diptera merupakan salah satu ordo terbesar serangga dengan jumlah lebih dari 
150.000 jenis. Diptera juga memiliki banyak peran di ekosistem sawah, sebagai herbivor, predator, 
parasitoid, dan detritivor. Penelitian bertujuan membandingkan keragaman jenis dan keragaman 
peran anggota ordo Diptera pada ekosistem sawah organik dan sawah anorganik. Penelitian 
dilakukan di sawah organik dan anorganik Desa Bakalrejo, Kecamatan Susukan, Kabupaten 
Semarang. Pengambilan data menggunakan perangkap nampan kuning, perangkap malaise, dan 
perangkap lampu. Identifikasi dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Biosistematik Jurusan Biologi 
FSM Undip. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa anggota Diptera yang tertangkap di ekosistem 
sawah organik berjumlah 15 famili, sedangkan di ekosistem sawah anorganik berjumlah 13 famili. 
Kelimpahan anggota Diptera di sawah organik berjumlah 268 individu sedangkan di sawah anorganik 
berjumlah 197 individu. Indeks keragaman jenis Shanon-Wiener di sawah organik berkisar 1,84–2,24 
sedangkan di sawah anorganik berkisar antara 1,60–2,198. Walaupun pada sawah organik ada 
kecenderungan lebih beragam dibanding sawah anorganik tetapi sesungguhnya antara keduanya 
relatif tidak berbeda, ditunjukkan dengan tingkat persamaan keduanya berkisar antara 83–94%. 
Famili anggota ordo Diptera yang ditemukan mempunyai peran sebagai herbivor, predator, parasitoid, 
dan detritivor. 

 
Kata kunci: Diptera, keragaman jenis, keragaman peran, sawah anorganik, sawah organik   

 
 

ABSTRACT 
 

Today the community is very concerned about the nature and health, alternative emerging 
technologies known as organic farming based on the concept of biological control using natural 
enemies. Diptera is one of the largest orders of insects, with about 150,000 species. Diptera is one of 
the largest of a group of insects and has a lot of roles such as herbivor, predators, parasitoids, and 
detritivor. This study aimed to compare the abundance and diversity of insects of the order Diptera 
and knows his role on the farm organic rice and rice agriculture inorganic. The study was conducted in 
the fields of organic and inorganic rice farming which is located at Desa Bakalrejo, Kec. Susukan, 
Kab. Semarang. Members of the order Diptera taken by using a yellow tray traps, malaise and light 
traps, then be identified. The results obtained indicate that the abundance and diversity of Diptera 
insects on organic farms tend to be higher than inorganic farming. Diptera insect families, who were 
found to have a role as herbivor, predators, parasitoids, and detritivor. 
 
Keywords: organic farming, rice ecosystems, the order Diptera. 
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PENDAHULUAN 

Berkembangnya berbagai jenis hama dan penyakit pada tanaman telah 

mendorong para petani untuk mengendalikan hama tersebut dengan menggunakan 

bahan pestisida. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin intensif penyemprotan, hama 

tersebut semakin tahan sehingga memerlukan dosis pestisida yang lebih tinggi dan 

jumlah perlakuan yang lebih banyak untuk membunuhnya (Sembel 2010). Penggunaan 

pestisida dapat menyebabkan prinsip ekologi diabaikan secara berkesinambungan 

sehingga ekosistem menjadi tidak stabil. Perusakan-perusakan tersebut menimbulkan 

munculnya hama secara berulang dalam sistem pertanian, pencemaran air, timbulnya 

penyakit, dan sebagainya (Van Emden & Dabrowski 1997).  

Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh residu pestisida bukan hanya dapat 

membunuh hama, tetapi juga dapat membunuh agen lain seperti musuh-musuh alami, 

ikan, dan lain-lain yang bukan menjadi target pengendalian (Matsumura 1976). 

Pengendalian hayati pada dasarnya adalah pemanfaatan dan penggunaan musuh alami 

untuk mengendalikan populasi hama yang merugikan. Pengendalian hayati dapat 

dilakukan dengan menggunakan musuh alami. Musuh alami dapat berupa parasitoid, 

predator, dan patogen dimana sebagian besar golongan tersebut merupakan kelompok 

serangga (Untung 2001). 

Serangga merupakan kelas terbesar dalam filum Arthropoda dengan jumlah di 

dunia sekitar 8-10 juta jenis dan yang telah teridentifikasi sebanyak 750.000–900.000 

jenis (Adisoemarto 1998). Diptera merupakan salah satu ordo terbesar serangga, dengan 

jumlah sekitar 150.000 jenis (Colles & McAlphine 1991). Diptera memiliki beberapa peran 

di alam di antaranya Diptera dapat berperan sebagai pengurai bahan organik, sebagai 

agen pengendali biologi dan dapat juga berperan sebagai hama (Borror et al. 1996).  

Salah satu alasan dipilihnya ordo Diptera sebagai bahan penelitian karena Diptera 

merupakan salah satu ordo terbesar dari kelompok serangga dan memiliki peran yang 

banyak dalam ekosistem pertanian. Diptera herbivor makan tumbuh-tumbuhan dengan 

cara makan yang berbeda dan pada bagian tumbuhan yang berbeda pula. Serangga 

Diptera ada yang makan tumbuh-tumbuhan dengan penghisapan cairan tumbuhan dari 

daun-daun atau bagian lain tumbuhan. Banyak serangga yang makan tumbuh-tumbuhan 

menginjeksikan zat kimiawi ke dalam tumbuhan yang menyebabkannya tumbuh secara 

abnormal dan menghasilkan satu bungkul. Diptera dapat berperan sebagai detritivor yaitu 

serangga yang makan tumbuh-tumbuhan yang membusuk atau bahan-bahan hewani, 

reruntuhan daun, dan sebagainya. Diptera juga dapat berperan sebagai pemakan 

serangga. Serangga-serangga entomofagus ada dua macam yang umum yaitu pemangsa 

(predator) dan parasitoid. Perbedaan antara kedua kelompok ini pada umumnya predator 

makan jenis serangga yang lebih kecil dan lebih lemah. Predator biasanya serangga aktif 
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dan kuat. Predator hidup terpisah dari mangsanya dan sering mencari mangsanya di 

tempat berbeda untuk waktu makan yang berbeda. Parasitoid memiliki ukuran lebih kecil 

dibandingkan inangnya dan sering lebih dari satu parasitoid dapat hidup dalam atau pada 

individu inang yang sama. Parasitoid hidup di dalam atau pada tubuh inang hingga dapat 

menyebabkan inang mati (Borror et al. 1996). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan selama empat bulan yaitu selama satu musim tanam padi. 

Pengambilan sampel serangga dilakukan di lahan sawah organik dan anorganik di Dusun 

Dolok, Desa Bakalrejo, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

Pengambilan sampel dilakukan pada tanaman padi varietas IR 64 saat fase vegetatif (40 

hari setelah tanam, HST), fase reproduktif (80 HST), fase pematangan (120 HST) dan 

satu minggu setelah masa panen (130 HST). Alat yang digunakan meliputi perangkap 

malaise, nampan kuning, perangkap lampu, botol penampung, pinset, lup, cawan petri, 

botol sampel, mikroskop binokuler, kamera dan alat tulis. Bahan yang dipakai meliputi air, 

alkohol 70% dan, deterjen. 

Perangkap Malaise 

Perangkap malaise yang digunakan dalam penelitian ini berbahan kain kelambu 

berwarna putih dan berukuran panjang 1 m, lebar 0,5 m dan tinggi 1 m. Perangkap 

malaise digunakan untuk menangkap berbagai jenis serangga terutama serangga 

terbang. Pada empat ujung sisi perangkap malaise terdapat tali. Tali-tali tersebut masing-

masing diikatkan pada tongkat penyangga yang ditancapkan ke tanah. Pada bagian 

tengah perangkap terdapat tiang yang lebih tinggi dari keempat tongkat penyangga. 

Serangga yang terjebak pada perangkap ditampung dalam tabung yang dipasang pada 

bagian atas perangkap malaise. Pada tabung diberi larutan alkohol 70% untuk 

mengawetkan serangga dan larutan sabun untuk menurunkan tegangan permukaan air 

(Gressitt & Gressitt 1962). Pada setiap lahan pengamatan dipasang satu perangkap 

malaise, pemasangan dilakukan saat pagi hingga sore hari selama tiga hari berturut-turut. 

Perangkap Light Trap 

Perangkap ini digunakan untuk menangkap serangga nokturnal yang respon 

terhadap cahaya malam hari. Perangkap ini menggunakan lampu senter sebagai sumber 

cahaya. Lampu senter digantung di atas wadah baskom yang dikaitkan dengan tali ke 

kayu yang telah di pasang di tengah sawah, sehingga serangga yang tertarik jatuh ke 

dalam wadah baskom. Di dalam wadah baskom diberi larutan alkohol 70% dan air sabun. 

Pada setiap lahan pengamatan dipasang satu perangkap light trap, pemasangan 

dilakukan saat petang hingga pagi hari selama tiga hari berturut-turut. Pemasangan alat 

ini dilakukan pada pukul 18.00-06.00 WIB. 
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Perangkap Nampan Kuning 

Metode nampan kuning ditujukan untuk serangga diurnal yang tertarik warna 

kuning, sehingga serangga akan mendatangi wadah tersebut dan terperangkap. Nampan 

kuning yang digunakan dalam penelitian ini berupa mangkuk plastik berwarna kuning 

dengan diameter 10 cm dan tinggi 5 cm. Nampan kuning diisi dengan air sabun dan 

alkohol 70% sebanyak setengah bagian dari nampan tersebut. Nampan kuning ini 

diletakkan di atas permukaan tanah tanpa ada naungan (Yaherwandi 2005). Setiap petak 

sawah berukuran 13 x 7 m, kemudian nampan kuning diletakkan pada setiap titik sampel 

yang membentuk garis diagonal dengan jarak antar nampan 3,5 m (Indriyati & Wibowo 

2008). Nampan kuning dipasang saat pagi hingga sore hari selama tiga hari berturut-turut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan kelompok serangga ordo Diptera yang tertangkap 

pada lahan pertanian organik dan anorganik memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah 

Diptera lebih banyak di lahan pertanian padi organik dibandingkan dengan lahan 

pertanian anorganik. Jumlah Diptera yang ditemukan pada lahan pertanian organik ada 

268 individu dalam 15 famili, sedangkan Diptera yang ditemukan pada lahan pertanian 

anorganik ada 197 individu dalam 13 famili. 

 
Tabel 1. Jumlah individu dan famili kelompok Diptera yang tertangkap di lahan organik 
dan anorganik. 

 
Keterangan: HST = hari setelah tanam, O = sawah organik, A = sawah anorganik 
 

 

Famili 
(40 HST) (80 HST) (120 HST) (130 HST) Jumlah 

O A O A O A O A O A 

Agromyzidae  5 7 3 4 3 5 - - 11 16 
Cecidomyiidae  6 5 5 3 4 5 2 3 17 16 
Chloropidae  - - - - 2 1 - - 2 1 
Mycetophilidae  1 - - - 2 - - - 3 0 
Sciaridae  15 13 7 4 6 - 8 5 36 22 
Ceratopogonidae  11 10 10 7 8 5 6 - 35 22 
Culicidae  1 2 3 - - 1 2 2 6 5 
Dolichopodidae  24 13 12 11 13 10 11 10 60 44 
Tipulidae  1 1 2 2 1 - - - 4 3 
Phoridae  5 2 21 13 10 2 - 2 36 19 
Tachinidae  2 - - - 3 3 - - 5 3 
Pshycodidae 12 4 9 4 1 4 3 - 25 12 
Calliphoridae  - - - - - - 1 - 1 0 
Chironomidae  8 12 9 8 3 7 4 3 24 30 
Muscidae  1 2 - - 2 2 - - 3 4 

Jumlah individu 92 71 81 56 58 45 37 25 268 197 
Jumlah famili 13 11 10 9 13 11 8 6 15 13 
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Jumlah total Diptera paling tinggi ditemukan di lahan pertanian organik dengan 

umur padi 40 HST yaitu 92 individu, sedangkan pada pertanian anorganik jumlah Diptera 

yang ditemukan lebih rendah yaitu 71 individu. Hal ini dapat disebabkan pertanian organik 

menggunakan insektisida organik. Insektisida organik ini bersifat tidak membunuh 

serangga target maupun non target melainkan hanya mengusir serangga tersebut 

sehingga jumlah serangga pada lahan pertanian organik lebih banyak. Famili 

Mycetophilidae dan Calliphoridae hanya ditemukan pada lahan organik saja. Hal itu bukan 

berarti kedua famili tersebut tidak ada pada lahan anorganik karena perangkap yang 

digunakan bukan perangkap aktif melainkan perangkap pasif. Famili Chloropidae hanya 

ditemukan pada fase pematangan karena famili tersebut berperan sebagai hama yang 

menyerang bulir padi, sedangkan alasan tidak ditemukannya famili tersebut di fase lain 

penulis belum menemukan penjelasan tersebut. Famili Tipulidae tidak ditemukan pada 

fase pematangan karena famili ini memakan larva nyamuk lain. Pada fase pematangan 

umumnya lahan mulai dikeringkan sehingga makanan famili Tipulidae menjadi berkurang 

karena rata-rata larva nyamuk hidup pada air yang tergenang. Apabila dibandingkan 

berdasarkan umur padi maka jumlah Diptera paling tinggi terdapat pada umur padi 40 

HST (baik pada lahan organik maupun anorganik). Tingginya jumlah Diptera pada padi 

umur 40 HST dimungkinkan karena padi umur 40 HST merupakan awal dari pertumbuhan 

tanaman padi, dimana terdapat banyak unsur hara maupun nutrisi yang membantu 

meningkatkan pertumbuhan tanaman sehingga serangga yang ada juga melimpah. 

Tabel 2. Jumlah individu (N), jumlah famili (S), indeks keanekaragaman Shannon (H’), 
dan indeks kemerataan (E) serangga Diptera yang ditemukan 

 

 
Peubah 

Vegetatif 
40 HST 

Reproduktif 
80 HST 

Pematangan 
120 HST 

Pascapanen 
130 HST 

    O A O A O A O A 

N 92 71 81 56 58 45 37 25 
S 13 11 10 9 13 11 8 6 
H’ 2.140 2.121 2.085 2.038 2.240 2.198 1.844 1.601 
E 0.834 0.885 0.906 0.928 0.873 0.917 0.887 0.894 

Keterangan: HST = hari setelah tanam,  O = Organik, A = Anorganik, N = jumlah individu,   
S = jumlah famili,     H’ = indeks keanekaragaman,    E = indeks kemerataan 

 
Indeks keanekaragaman Diptera tertinggi pada saat umur padi 120 HST di lahan 

pertanian organik dengan nilai 2,240, sedangkan indeks keanekaragaman terendah pada 

saat umur padi 130 HST (pasca panen) ditunjukkan dengan nilai 1,601. Indeks 

keanekaragaman tertinggi terdapat pada saat umur padi 120 HST. Hal ini mungkin dapat 

disebabkan pada saat umur padi 120 HST muncul bulir padi sehingga banyak serangga 

hama yang memanfaatkannya. Adanya serangga hama dapat menyebabkan serangga 

lain datang sehingga jumlah serangga menjadi banyak. Indeks keanekaragaman terendah 

terdapat pada saat 130 HST karena pada umur 130 HST lahan sudah tidak ditanami padi 
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sehingga serangga yang ada juga berkurang. Nilai indeks keanekaragaman pada umur 

130 HST di kedua lahan memiliki selisih yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan kondisi 

kedua lahan yang berbeda. Lahan organik pada umur tersebut berupa lahan yang sudah 

tidak ada tanaman padi sedangkan pada lahan anorganik masih ada sisa tanaman padi 

setelah panen. Lahan organik yang berupa perairan cocok untuk larva Diptera karena 

habitat larva Diptera umumnya pada permukaan air. Nilai keanekaragaman seluruhnya 

dapat dikategorikan dalam kategori rendah karena masih termasuk dalam interval 

keanekaragaman rendah yaitu 0-2,302 (Krebs 1985). 

 

Tabel 3. Indeks kesamaan (Sorenson) di kedua lahan (organik dan anorganik) 

A 
O 

40 HST 80 HST 120 HST 130 HST 

vegetatif         (40 HST) 0,91 - - - 

reproduktif     (80 HST) - 0,94 - - 

pematangan  (120 HST) - - 0,83 - 

pasca panen  (130 HST) - - - 0,85 

Keterangan: HST = hari setelah tanam, O = organik, A= anorganik. 
 

Nilai indeks pada saat umur padi 40 HST (0,91), 80 HST (0,94), 120 HST (0,83), 

dan 130 HST (0,85) mendekati nilai 1. Hal ini berarti bahwa komposisi dan kelimpahan 

famili Diptera pada lahan pertanian organik dan anorganik adalah sama. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kedua lahan tersebut memiliki kesamaan komunitas. Adanya 

kesamaan komunitas pada kedua lahan diduga disebabkan dekatnya jarak antara dua 

lahan, sehingga terjadi penyebaran populasi serangga yang sama dari sawah organik ke 

sawah anorganik maupun sebaliknya. Individu-individu suatu populasi dapat memencar 

keluar dari populasi ketempat lain disebabkan oleh adanya persaingan terhadap 

makanan, cahaya, ruang tempat tinggal dan bertelur (Oka 2005). 

 

SIMPULAN 

Keanekaragaman serangga Diptera pada pertanian organik cenderung lebih tinggi 

dibandingkan pertanian anorganik. Jumlah famili dan individu pada semua fase tanaman 

padi pada lahan organik lebih tinggi dibandingkan lahan anorganik. Semakin 

bertambahnya umur padi, kelimpahan Diptera semakin turun. Famili-famili serangga 

Diptera yang ditemukan mempunyai peranan sebagai herbivor, predator, parasitoid, dan 

detritivor. 
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ABSTRAK 
 

Ikan wader merupakan ikan air tawar konsumsi yang potensial untuk dikembangkan karena 
terkenal memiliki rasa yang enak. Ikan wader ternyata merupakan kelompok ikan yang terdiri atas 
beberapa jenis, bahkan dapat berasal dari genus yang berbeda. Kabupaten Bantul terkenal sebagai 
sentra kuliner wader di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
karakter morfometrik ikan wader di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan 
sampel ikan wader dilakukan selama 3 bulan, pada bulan April sampai Juni 2014. Sampel ikan yang 
diperoleh berjumlah 152 individu. Untuk pengukuran karakter morfometrik ikan digunakan metode 
baku yang meliputi 22 karakter. Pengukuran dilakukan menggunakan caliper digital dengan tingkat 
ketelitian 0,01 mm. Analisis data dilakukan secara multivariate, menggunakan metode principal 
component analysis (PCA) yang dikerjakan dengan perangkat lunak pengolah data R versi 3.1.1. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat tiga 
kelompok ikan wader. Namun setelah dilakukan identifikasi, ternyata terdiri dari lima spesies, yaitu 
Mystacoleucus marginatus, Puntius binotatus, Rasbora argyrotaenia, Labiobarbus kuhli, dan 
Labiobarbus fasciatus. Karakter yang paling berpengaruh pada ikan wader yang ditemukan dicirikan 
oleh panjang rahang atas, panjang dasar sirip anal, panjang dasar sirip dorsal, lebar badan bagian 
depan, panjang depan mata, dan panjang belakang sirip anal.  
 
Kata kunci: Bantul, ikan wader, keanekaragaman, morfometrik 

 
 

ABSTRACT 
 

Wader is freshwater fish which known to have an economically and potentially as a natural 
food resource in Indonesia. Wader refers to a group of fish consist of various species and various 
genus. Bantul district in Yogyakarta Special Region is known as a culinary center of wader fish. The 
purpose of this study was to determine the morphometric characters of wader fish in Bantul, 
Yogyakarta Special Region Province. Fish samplings were conducted for 3 months, since April to 
June, 2014. Twenty two morphometric characters were measured from 152 individuals. In order to 
measure morphometric characters, we used standard methods by using a digital caliper with a level of 
accuracy 0.01 mm. Multivariate analysis of variance (manova) and principal component analysis 
(PCA) were applied to determine the morphometric characters of wader fish. Data analysis were 
performed by using R version 3.1.1 software. The results showed that in Bantul district of Yogyakarta 
Special Region, there are three clusters of wader fish. However, after identification, it could be 
distinguished into5 speciesof four generas, Mystacoleucus marginatus, Puntius binotatus, Rasbora 
argyrotaenia, Labiobarbus kuhli, and Labiobarbus fasciatus. The most of significant morphometry 
characters of wader population were found in maxilla length, basic length of anal fin, basic length of 
dorsal fin, anterior body width, pre-orbital length, and post-anal fin length.  
 
Keywords: Bantul, diversity, morphometric, wader fish 
 

 
PENDAHULUAN 

Sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan nasional khususnya di Pulau Jawa, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2010 telah mencanangkan program 
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Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Dalam kesempatan itu juga 

dilakukan pencanangan Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta sebagai daerah wisata sentra 

kuliner dan wisata kerajinan ikan wader. Sejak itu, permintaan pasar akan ikan wader untuk 

kepentingan konsumsi menjadi sangat tinggi.  

Ikan wader ternyata merupakan kelompok yang terdiri atas beberapa jenis ikan, 

bahkan dapat berasal dari genus yang berbeda, antara lain dari genus Rasbora dan 

Puntius. Setiap jenis memiliki sifat yang berbeda, baik ukuran tubuh, kecepatan 

pertumbuhan, dan rasa dagingnya (Budiharjo 2002). Ikan ini adalah jenis ikan air tawar yang 

ditemukan di kolam-kolam dan waduk ataupun sungai yang berair jernih. Selama ini, ikan 

wader, ditangkap langsung dari habitat alami, sehingga ketersediaannya di pasaran sulit 

dipastikan dan harganya tidak stabil. Selain itu, penangkapan ikan wader secara terus 

menerus di alam dapat mengganggu ekosistem, karena populasinya semakin menyusut dan 

kelestariannya terancam. Menurut Budiharjo (2002), ikan wader makin sulit diperoleh di 

alam, kalaupun ditemukan ukuran tubuhnya relatif kecil. 

Sampai saat ini belum ada informasi ilmiah mengenai keanekaragaman ikan wader 

ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya karakterisasi jenis-jenis ikan wader. Karakterisasi 

genetik suatu spesies atau populasi dapat menerangkan sejarahnya, sekaligus juga dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan strategi budidaya dan konservasinya (Hartl & Clark, 

1997; Frankham et al. 2004). Karakterisasi genetik dapat dilakukan dengan pendekatan 

morfologi (fenotip kualitatif) yang biasanya dipelajari menggunakan metode morfometrik 

(pengukuran bagian-bagian tertentu dari struktur tubuh ikan). Meskipun karakter fenotip 

kualitatif sangat susah diketahui pola pewarisan ke generasi berikutnya karena bersifat 

multifaktorial, namun karakter ini cukup baik untuk identifikasi keunikan suatu populasi dan 

identifikasi subspecies.  

Penelitian mengenai keanekaragaman genetik dengan menggunakan studi 

morfometrik sebenarnya telah sangat lazim dilakukan dalam eksplorasi keanekaragaman 

genetik ikan di Indonesia, seperti yang telah dilakukan antara lain oleh Ariyanto (2003) pada 

jenis-jenis ikan nila dan mujair (Oreochromis), Hadie (1997) pada ikan lele, Madang (1999) 

pada ikan belida (Chitala lopis dan Notopterus notopterus), Sudarto & Rizal (2007) pada 

ikan botia (Botia macracanthus Bleeker), dan Zamroni (2011) pada jenis-jenis ikan gobi 

(Gobiidae). Namun demikian belum pernah ada penelitian untuk ikan wader. Oleh karena itu 

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakter morfometrik ikan wader di Kabupaten 

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengambilan sampel ikan wader dilakukan lima kali di lima kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta yaitu Kecamatan Bantul, Kecamatan Banguntapan, 
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Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pajangan, dan Kecamatan Srandakan. Sampling 

dilakukan pada siang hari jam 10.00 sampai 14.00 dengan berbagai metode yaitu 

menggunakan jaring ikan, gill net (jaring insang), jala, atau mengambil dari hasil tangkapan 

nelayan setempat. Sampel ikan yang terkumpul dalam tiap sampling dihitung jumlahnya, 

dibilas agar bersih kemudian diawetkan dengan cara dibekukan menggunakan freezer (Silva  

2013; Benmessaoud et al. 2013). Sampel ikan dibawa ke laboratorium Biologi FMIPA UNS 

untuk dilakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut. 

Karakterisasi ikan wader dilakukan dengan metode morfometrik baku yang meliputi 

22 pengukuran (Haryono 2001; Zamroni 2011) seperti yang tertera pada Gambar 1. Untuk 

pengukuran, sampel ikan diletakkan di atas kertas tahan air dengan kepala di sebelah kiri. 

Pengukuran dilakukan menggunakan mistar dengan ketelitian 0,1 cm dan jangka sorong 

dengan ketelitian 0,01cm. Untuk ikan yang berukuran relatif kecil, pengukuran di lakukan di 

bawah mikroskop stereo dengan perbesaran lemah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Duapuluh dua karakter morfometrik ikan wader: 1. Panjang total (PT), 2. Panjang 
baku (PB), 3. Panjang kepala (PK), 4. Panjang sebelum sirip dorsal (PSSD), 5. Panjang 
sebelum sirip ventral (PSSV), 6. Panjang sebelum sirip anal (PSSA), 7. Tinggi kepala (TK), 
8. Lebar badan bagian depan (LBBD), 9. Lebar badan bagian belakang (LBBB), 10. Lebar 
ekor (LE), 11. Panjang depan mata (PDM), 12. Diameter mata (DM), 13. Panjang belakang 
mata (PBM), 14. Panjang rahang atas (PRA), 15. Panjang sirip dada (PSD), 16. Panjang 
dasar sirip dorsal (PDSD), 17. Panjang dasar sirip ventral (PDSV), 18. Panjang dasar sirip 
anal (PDSA), 19. Panjang belakang sirip anal (PBSA), 20. Panjang ekor bagian dorsal 
(PEBD), 21. Panjang ekor bagian ventral (PEBV), 22. Panjang tengah ekor (PTE) 

Analisis morfometrik mengacu pada metode Ariyanto (2003). Dalam analisis ini harus 

bebas dari bias yang disebabkan oleh perbedaan ukuran (Imron et al. 2000). Upaya untuk 

meminimalkan pengaruh keragaman ukuran adalah dengan mengikuti prosedur Edge et al. 

(1991). Seluruh data hasil pengukuran distandarisasi dengan panjang baku (PB), kemudian 

ditransformasikan ke logaritma natural. Untuk mengidentifikasi pola-pola keragaman antar 
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jenis dilakukan analisis komponen utama (Principal Component Analysis) (Strauss & Bond 

1990). Analisis PCA dilakukan dengan program pengolah statistik R versi 3.1.1. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah ikan wader (Famili Cyprinidae) yang dikoleksi selama penelitian adalah 152 

ekor (Tabel 1). Hasil PCA menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta 

memiliki variasi morfologi yang sangat beragam. Tampak terdistribusi empat klaster ikan 

wader (Gambar 2). Namun dari hasil identifikasi, menunjukkan bahwa ikan wader tersebut 

terdiri dari lima spesies, yaitu Mystacoleucus marginatus (wader kepek), Puntius binotatus 

(wader cakul), Rasbora argyrotaenia (wader pari), Labio barbuskuhlii (wader melem), dan 

Labio barbusfasciatus (wader lukas). 

 

Tabel 1. Jumlah sampel ikan wader yang diperoleh di Kabupaten Bantul 

Spesies M. marginatus P. binotatus R. argyrotaenia L. kuhli L. fasciatus 

Lokasi (individu) (individu) (individu) (individu) (individu) 

Bantul 10 10 10 0 0 

Piyungan 10 10 10 0 0 

Banguntapan 10 10 10 0 0 

Pajangan 10 10 10 1 1 

Srandakan 10 10 10 0 0 

Total  50 50 50 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Analisis komponen utama karakter morfometrik ikan wader (Cyprinidae) di 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterangan: M=Mystacoleucus marginatus, 
P=Puntius binotatus, R=Rasbora argyrotaenia, L=Labiobarbus sp., 1=Kecamatan Bantul, 
2=Kecamatan Piyungan, 3=Kecamatan Banguntapan, 4=Kecamatan Pajangan, 
5=Kecamatan Srandakan. 
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Spesies P. binotatus tampak terbagi menjadi dua klaster yang terpisah. Pemisahan 

klaster Puntius tersebut dapat terjadi karena perbedaan habitat. Diketahui klaster P. 

binotatus P4 memiliki tubuh yang berukuran relatif lebih besar (Gambar 3), mereka hidup di 

sungai besar (Sungai Progo) yang kualitas lingkungannya relatif lebih baik. Kualitas 

lingkungan sungai yang masih terjaga dengan baik memungkinkan sumber pakan masih 

melimpah sehingga mendukung pertumbuhan optimum bagi biota yang hidup di dalamnya. 

Klaster Labiobarbus tampak berdekatan dengan klaster M. marginatus. Hal ini menunjukkan 

bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatann yang berdekatan. Menurut Clifford & 

Stephenson (1975), mengelompoknya suatu jenis dengan jenis lain pada suatu kluster 

membuktikan bahwa kelompok tersebut memiliki ciri morfologi yang mirip. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3. Puntius binotatus yang ditemukan di kolam atau saluran irigasi sawah (kiri) 

dan P. binotatus yang ditemukan di Sungai Progo D.I. Yogyakarta (kanan). 

 

Tabel 2. Eigen vector masing-masing karakter pada komponen utama 1 (PC1) dan 
komponen utama 2 (PC2) 
 

 
Keterangan: Angka-angka yang dicetak tebal menggambarkan skor yang dianggap signifikan, 
dimana nilai absolutnya lebih dari setengah nilai koefisien maksimal pada PC yang bersangkutan. 

 
Karakter yang paling berpengaruh pada ikan wader yang ditemukan dicirikan oleh 

panjang rahang atas, panjang dasar sirip anal, panjang dasar sirip dorsal, lebar badan 

bagian depan, panjang depan mata, dan panjang belakang sirip anal. Keenam karakter 

morfologi tersebut mempunyai nilai Eigen gabungan terbesar (Tabel 2). Tampak bahwa M. 

Karakter PC1 PC2 Karakter PC1 PC2 

PT -0,028 0,008 DM 0,007 0,011 
PB 0,000 9E-17 PBM 0,028 0,270 
PK 0,136 0,145 PRA 0,316 0,577 

PSSD 0,109 0,072 PSD 0,036 0,086 
PSSV 0,037 0,049 PDSD -0,466 0,004 
PSSA -0,033 0,041 PDSV -0,178 0,037 

TK -0,120 0,203 PDSA -0,321 0,425 
LBBD -0,399 0,217 PBSA 0,439 0,022 
LBBB -0,272 0,104 PEBD -0,138 0,035 

LE -0,024 0,279 PEBV -0,146 0,022 
PDM 0,108 0,402 PTE 0,137 0,183 
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marginatus, L. kuhlii, dan L. fasciatus memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan 

dengan P. binotatus dan R. argyrotaenia. Perbedaan ukuran mungkin disebabkan oleh 

kondisi lingkungan habitat alaminya yang berbeda pula. Dari seluruh lokasi titik sampling, 

menunjukkan bahwa M. marginatus, L. kuhlii, dan L. fasciatus hanya dapat ditemukan di 

sungai-sungai besar, sedangkan P. binotatus dan R. argyrotaenia persebarannya dapat 

ditemukan tidak hanya di sungai saja tetapi juga dapat ditemukan di saluran irigasi, 

persawahan, dan kolam. 

 

SIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima spesies 

ikan wader yang ditemukan di Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta yaitu M. marginatus, P. 

binotatus, R. argyrotaenia, L. kuhlii, dan L. fasciatus. Karakter morfometrik yang paling 

membedakan di antara lima jenis ikan wader tersebut adalah panjang rahang atas, panjang 

dasar sirip anal, lebar badan bagian belakang, panjang depan mata, panjang dasar sirip 

dorsal, dan panjang belakang sirip anal. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb) yang 
terakumulasi pada pucuk, daun, dan batang tanaman puring, serta efektivitas berbagai kultivar 
tanaman puring tersebut dalam  mengakumulasi Pb  udara di lingkungan Perumahan Batan Indah, 
Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Pengambilan sampel bersifat purposive sampling pada dua 
titik lokasi/stasiun pada jalan/blok F, G, H, I, J, K, L, M, dan N (9 jalan/blok). Masing-masing blok, 
terdiri atas titik pertama, yaitu lokasi yang padat lalu lintas (sekitar 50 m dari jalan raya) dan  titik ke-
dua, yaitu  lokasi yang relatif sepi lalu lintas (sekitar 250 m dari jalan raya). Sehingga terdapat 18 
sampel yang masing-masing terdiri atas pucuk, daun, dan batang tanaman puring. Penetapan kadar 
Pb dilakukan dengan Metode Pengabuan Basah (Wet Digestion Methods), dan dilanjutkan penentuan 
kandungan Pb dengan teknik kurva kalibrasi. Hasil penelitian menunjukkan penyerapan Pb tanaman 
puring pada lokasi padat lalu lintas lebih tinggi (pucuk: 18,78 µg/gr; daun: 26,89 µg/gr; dan batang: 
102,15 µg/gr) dibandingkan dengan lokasi yang sepi lalu lintas (pucuk: 13,93 µg/gr; daun: 21,07 
µg/gr; dan batang: 68,43 µg/gr). Jumlah kultivar puring yang ditemukan berdasarkan identifikasi 
adalah13 kultivar. Penyerap Pb paling baik adalah batang (220,67µg/gr), yaitu dari kultivar Pictum 
Spot yang memiliki daun berukuran kecil. Penyerap Pb yang terbaik pada pucuk (26 µg/gr) dan daun 
(44,33µg/gr) adalah dari kultivar Apel Malang. Kedua kultivar tersebut berada di lokasi yang padat lalu 
lintas. 
 
Kata kunci: organ tanaman, pengabuan basah, puring, timbal (Pb), teknik kalibrasi 

 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to determine the content of heavy metal lead (Pb) accumulated in shoots, 
leaves, and stems croton plant, as well as the effectiveness of various cultivars of the croton plant in 
accumulating Pb in the air of Housing Batan Indah, Serpong, South Tangerang. Sampling is 
purposive sampling point at two locations/stations on the street/block F, G, H, I, J, K, L, M, and N (9 
street/block). Each block consists of the first point, namely the location of the dense traffic 
(approximately 50 m from the highway) and the second point, namely the quiet location of traffic 
(approximately 250 m from the highway). There are 18 samples, each of which consists of shoots, 
leaves, and stems of plants croton. Pb assay performed with Wet Digestion Methods, and the 
continued determination of Pb contents with the calibration curve technique. The results showed 
croton plant Pb uptake in dense traffic locations higher (shoots: 18.78 µg/g; leaf: 26.89 µg/g, and rods: 
102.15 µg/g) compared with the quiet location of traffic (shoots:13.93 µg/g; leaves: 21.07 µg/g, and 
rods: 68.43 µg/g). Number of croton cultivars found is 13 cultivars. The best of Pb absorber is stems 
(220.67 µg/g), from Pictum Spot cultivar that have small leaves. The best Pb absorber to shoots (26 
µg/g) and leaves (44.33 µg/g) is from Malang Apple cultivar. Both cultivars are located in dense traffic 
location. 

 
Keywords: calibration techniques, croton, lead (Pb), plant organs, wet digestion 

 
PENDAHULUAN 

Pencemaran udara merupakan keberadaan zat-zat yang mestinya bukan bagian dari 

atmosfer. Kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebab meningkatnya pencemaran 
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udara, karena mengandung berbagai bahan pencemar yang berbahaya bagi manusia, 

hewan, tumbuhan, dan infrastruktur yang terdapat di sekitarnya.  Menurut Fergusson dalam 

Antari & Sundra (2009), bahan pencemar (polutan) yang berasal dari gas kendaraan 

bermotor umumnya berupa gas hasil sisa pembakaran dan partikel logam berat, seperti 

timah hitam/timbal/plumbum (Pb). Timbal yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor rata-

rata berukuran 0,02–0,05 µm sebesar 60-70%. Semakin kecil ukuran partikelnya semakin 

lama waktu menetapnya.  

Timbal sangat berbahaya bagi manusia karena mekanisme masuknya ke dalam 

tubuh manusia dapat melalui sistem pernapasan, percernaan, ataupun langsung melalui 

permukaan kulit. Daya racun Pb dapat mengakibatkan peradangan pada mulut, diare, 

anemia, mual dan sakit di sekitar perut, serta kelumpuhan (Hamidah 1980). Kajian 

PUSARPEDAL/DEMS (2004) melaporkan bahwa dari sampel darah 40 orang siswa sekolah 

dasar (SD) di sekitar Serpong menunjukkan bahwa 11 siswa darahnya mengandung 10-19 

µg/dl kadar Pb dan 29 orang siswa lainnya mengandung 6-9 µg/dl  kadar Pb. Kadar Pb 

dalam darah siswa-siswa  SD tersebut lebih tinggi dari kadar Pb dalam darah siswa SD di 

DKI Jakarta, yaitu sekitar 1,2–7 µg/dl dengan standar CDCP yaitu ambang batas bahaya 

untuk Pb yang ditoleransi sebesar 10 µg/dl. 

Salah satu upaya manusia untuk mengurangi dampak berbagai pencemaran udara 

adalah penghijauan. Penghijauan juga merupakan penanggulangan polutan secara biologis 

untuk memperbaiki kualitas udara dan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan 

agar berhasil dengan baik. Agen tanaman untuk upaya penghijauan yang dapat digunakan 

adalah tanaman yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi polutan tersebut, salah 

satunya adalah tanaman puring. Puring (Codiaeum variegatum) adalah tanaman yang 

memiliki daun paling baik dalam menyerap unsur plumbum (Pb/timah hitam/timbal) yang 

bertebaran di udara terbuka yaitu 2,05 mg/liter (Rahman 2008). Selain sebagai tanaman 

penyerap polutan, puring yang dikenal juga dengan nama Croton digunakan sebagai 

tanaman hias karena keindahan keragaman corak dan warnanya. Warna daun bermacam-

macam, seperti hijau, kuning, orange, merah, dan ungu dengan corak daun bintik-bintik atau 

garis. Umumnya, semakin tua umur tanaman, warna daun semakin menonjol, bahkan dalam 

satu tanaman memiliki dua atau tiga warna. Bentuk daun puring juga bervariasi, ada yang 

berbentuk huruf Z, burung walet, ekor ayam, dasi, keriting spiral, dan anting-anting (Heri 

2008). 

Pepohonan termasuk dalam hal ini tanaman puring mampu menurunkan konsentrasi 

partikel timbal (Pb) yang melayang di udara, karena kemampuannya untuk dapat 

meningkatkan turbulensi dan mengurangi kecepatan angin. Celah stomata mulut daun yang 

berkisar antara 2-4 µm atau 10 µm dengan lebar 2-7 µm, maka ukuran timbal yang demikian 

kecil akan masuk ke dalam daun dengan mudah, serta akan menetap dalam jaringan daun, 
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dan menumpuk di antara sel jaringan pagar (palisade), dan atau jaringan bunga karang 

(spongious tissue), begitu pula cabang, batang, atau ranting tanaman. Sedangkan zarah 

yang lebih besar ukurannya akan terakumulasi pada permukaan kulit luar tanaman (Anonim  

2009). 

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang  tanaman lain penyerap timbal (Pb), di 

antaranya Fakuara dalam Lubis & Suseno (2002) yang melaporkan bahwa tanaman damar 

(Agathis alba), mahoni (Swietenia macrophylla), jamuju (Podocarpus imbricatus), pala 

(Mirystica fragrans), asam landi (Pitthecelobium dulce), dan johar (Cassia siamea) 

mempunyai kemampuan sedang sampai tinggi dalam menurunkan kadar timbal dari udara. 

Pada tahun 2002, Lubis dan Suseno melakukan pengkajian kandungan timbal (Pb) dalam 

batang, daun, dan akar gantung tanaman yang tumbuh di sepanjang  jalan sekitar Puspiptek 

dan Serpong, yang hasil penelitian  menunjukkan bahwa tanaman dikotil yang diwakili 

tanaman karet kebo (Ficus elliptica) menyerap Pb relatif lebih tinggi dibandingkan oleh 

tanaman monokotil (Ficus benjamina) maupun oleh tanaman merambat (Ficus sp.), serta 

akumulasi Pb rerata sebesar 16 mg/kg berat kering dari ketiga tanaman tersebut.  

Kandungan timah hitam/timbal (Pb) di sekitar jalan raya atau kawasan perkotaan 

sangat tergantung pada kepadatan lalu lintas, jarak terhadap jalan raya, arah dan kecepatan 

angin, cara mengendarai, dan kecepatan kendaraan (Parsa 2001). 

Perumahan Batan Indah terletak di wilayah Kecamatan Serpong yang termasuk 

dalam Kota Tangerang Selatan yang dijadikan daerah pengembangan industri dan gudang 

(Techno Park) yang diduga mengakibatkan pencemaran udara cukup tinggi. Juga 

masyarakat di perumahan tersebut cukup banyak yang menanam tanaman puring sebagai 

tanaman hias, baik dalam pot maupun langsung ditanam di tanah.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

pengaruh jarak lokasi penanaman tanaman puring (Codiaeum variegatum) dengan jalan 

raya dan organ tanaman terhadap kandungan  timbal (Pb) yang terakumulasi pada pucuk,  

daun, dan batang tanaman puring, serta efektivitas berbagai kultivar tanaman puring 

tersebut dalam  mengakumulasi logam berat timbal di udara di lingkungan Perumahan 

Batan Indah, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang jenis atau 

kultivar dan bagian organ tanaman puring (pucuk, daun, dan batang) yang dapat menyerap 

timbal (Pb). Selain itu hasil penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai pengetahuan 

masyarakat luas umumnya, dan khususnya masyarakat di lingkungan Perumahan  Batan 

Indah tentang peranan tanaman puring sebagai tanaman hias atau tanaman pagar untuk 

menyerap  polutan logam berat yang berbahaya yaitu unsur timbal (Pb), yang pada akhirnya 

dapat mengurangi tingkat pencemaran udara di perumahan tersebut khususnya dan di kota 

Tangerang Selatan umumnya. 
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METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian dilaksanakan di kota Tangerang Selatan dan Bogor. Kota 

Tangerang Selatan (Serpong) sebagai tempat kegiatan dalam pengumpulan data primer 

berupa data observasi lapangan tentang keragaman tanaman puring, sedangkan  analisis 

bagian organ tanaman, yaitu pucuk, daun, dan  batang dalam mengakumulasi penyerapan 

timbal (Pb) dilakukan di laboratorium Batan, Pasar Ju'mat, Lebak Bulus. Kota Bogor yaitu 

Herbarium Bogoriensis, sebagai tempat penelitian laboratorium dalam mengidentifikasi 

kultivar tanaman puring. Pemilihan tempat penelitian adalah di lingkungan Perumahan Batan 

Indah, Kecamatan Serpong.  Hal ini disebabkan lingkungan perumahan tersebut termasuk 

dalam wilayah kota Tangerang Selatan yang berdasarkan hasil penelitian 

PUSARPEDAL/DEMS (2004) terindikasi terjadi pencemaran timbal (Pb) yang cukup tinggi. 

Ruang lingkup penelitian dibatasi yaitu kandungan timbal di sekitar jalan raya yang 

tergantung pada jarak terhadap jalan raya saja.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas kantong  plastik yang bening, 

gunting tanaman, pisau, buku lapangan,  alat tulis, dan kertas label, serta alat yang 

digunakan untuk analisis timbal (Pb). Bahan penelitian yang digunakan adalah pucuk, daun, 

dan batang  tanaman puring (Codiaeum variegatum), serta bahan kimia yang digunakan 

untuk analisis timbal (Pb).  

 

Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel bersifat purposive sampling yang diambil pada dua titik 

lokasi/stasiun pada jalan/blok F, G, H, I, J, K, L, M, dan N (sembilan jalan) di Perumahan 

Batan Indah. Masing-masing Blok, terdiri atas titik pertama, yaitu lokasi depan yang dekat 

dengan jalan raya sekitar 50 m jaraknya (padat lalu lintas) dan  titik ke-dua, yaitu  lokasi 

yang jauh dengan jalan raya sekitar 250 m jaraknya (sepi lalu lintas). Sehingga jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 18 sampel dan masing-masing sampel terdiri atas pucuk, 

daun, dan batang tanaman puring. Dengan demikian total jumlah sampel adalah 54 sampel. 

Selanjutnya sampel dianalisis di Laboratorium Batan (Badan Tenaga Atom Nasional), Pasar 

Ju’mat. Sebagian sampel daun diidentifikasi nama kultivar puringnya di Herbarium 

Bogoriensis, Bogor. 

Prosedur Analisis 

Penetapan kadar timbal (Pb) pada daun dan batang tanaman puring dilakukan 

dengan Metode Pengabuan Basah (Wet Digestion Methods). Sampel yang baru diambil 

dimasukkan ke dalam kantong yang dibuat dari kertas, kemudian dikeringkan dalam oven, 

sampai beratnya konstan. Kemudian dipotong kecil-kecil sampai hancur dan dilanjutkan 

dengan metode pengabuan basah. 
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Penentuan kandungan Pb pada sampel dilakukan dengan teknik kurva kalibrasi yang 

berupa garis linier, sehingga dapat ditentukan konsentrasi sampel dari absorbansi yang 

terukur. Setelah konsentrasi pengukuran diketahui maka kandungan sebenarnya dalam 

sampel kering dapat ditentukan dengan perhitungan menurut Siaka et al. (1998) sebagai 

berikut. 

B

CxVxF
M   

Keterangan: 
M = Kandungan Pb dalam sampel (µg/gr) 
C = Konsentrasi yang diperoleh dari Kurva Kalibrasi (µg/ml) 
V = Volume larutan sampel (ml) 
F = Faktor pengenceran 
B = Bobot sampel (gr) 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari analisis kadar timbal (Pb) secara statistik diuji dengan 

ANOVA.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Timbal pada Tanaman Puring 

Berdasarkan Tabel 1 kandungan timbal (Pb) pada tanaman puring pada masing-

masing lokasi sampling bervariasi, baik pada pucuk, batang, maupun batang tanaman 

puring. Akumulasi Pb dalam pucuk berkisar 7,33-26µg/gr; daun berkisar 14,0-44,33µg/gr; 

dan batang berkisar 27,67-220,67µg/gr.  

Menurut Siregar (2005), secara normal kandungan Pb dalam berbagai jenis tanaman 

berkisar antara 1,0-3.5µg/gr. Berdasarkan batasan kandungan maksimal Pb dalam tanaman 

maksimal 3,5µg/gr ini, maka dapat diketahui bahwa kandungan Pb dalam tanaman puring di 

Perumahan Batan Indah sudah melebihi batas normal kandungan Pb dalam tanaman. 

Namun dari sisi batas toksisitas Pb terhadap tanaman, yaitu sekitar 1000 ppm atau µg/gr 

(Sunaryo et al. 1991) maka tanaman puring kandungan Pb-nya masih di bawah ambang 

batas toksisitas tanaman sehingga belum berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan 

terutama daun, fisiologi tanaman, serta kematian tanaman puring. Hal ini juga ditunjukkan 

pada penampilan (morfologi) secara keseluruhan dari tanaman yang diamati masih terlihat 

sehat, subur, dan rimbun daunnya.  

Tabel 1. Pengaruh jarak lokasi dan organ terhadap penyerapan timbal 

          Lokasi  Rata-rata Kandungan Pb dalam Organ Puring (µg/gr) 

No. Jalan/Blok Jarak Pucuk Daun Batang 

1 F Dekat 12 26.67 60.33     
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Jauh 18.67 16 115.33     

2 G Dekat 14.33 31.67 27.67     

  
Jauh 7.33 18.67 37     

3 H Dekat 12.33 14 30     

  
Jauh 10.67 18 30.33     

4 I Dekat 26 44.33 103     

  
Jauh 15.67 19.67 76.33     

5 J Dekat 20.33 23.33 165.33     

  
Jauh 9.33 16.33 42.67     

6 K Dekat 18.67 25 220.67     

  
Jauh 13.33 28.67 39.67     

7 L Dekat 24.33 32.33 65     

  
Jauh 14.67 18.67 136     

8 M Dekat 20.67 17 44.33     

  
Jauh 13 24 48     

9 N Dekat 20.33 27.67 203     

  
Jauh 22.67 29.67 95     

 

Pengaruh Jarak Lokasi  dan Organ Tanaman Puring terhadap Penyerapan Timbal 

Hasil penelitian yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan rata-rata penyerapan Pb tanaman puring pada lokasi yang dekat jalan raya 

atau padat lalu lintas lebih tinggi (pucuk: 18,78µg/gr; daun: 26,89µg/gr; dan batang: 102,15 

µg/gr) dibandingkan dengan lokasi yang jauh dari jalan raya atau sepi lalu lintas (pucuk: 

13,93 µg/gr; daun: 21,07 µg/gr; dan batang: 68,43µg/gr). Hal ini sejalan penelitian yang 

dilakukan oleh Inayah et al. (2010) terhadap kandungan Pb dalam daun tanaman Angsana 

(7,30 µg/gr ) dan rumput Gajah Mini (12,38 µg/gr) lebih tinggi di lokasi yang banyak dilalui 

kendaran bermotor dibanding yang sedikit dilalui kendaraan bermotor, yaitu pada daun 

Angsana 2,04 µg/gr dan rumput Gajah Mini 2,12 µg/gr. Tingginya kandungan Pb tersebut 

diduga karena letaknya yang dekat dengan sumber emisi yang mengeluarkan banyak  

partikel Pb . 

Selain itu berdasarkan hasil analisis uji ANOVA pada selang kepercayaan 95% yang 

terlihat pada Tabel 3, adanya pengaruh yang nyata antara jarak dan organ tanaman 

terhadap penyerapan Pb. Perbedaan ini diduga karena banyak faktor yang mempengaruhi 

kandungan Pb dalam tanaman, diantaranya kandungan Pb dalam tanah, morfologi atau 

struktur tanaman, fisiologi tanaman, dan umur tanaman. 

Tabel 2. Pengaruh jarak dan organ terhadap penyerapan timbal  

Organ 

Rata-rata Penyerapan Timbal (µg/gr), N=27 
                   Jarak     

 Dekat Jauh Total   
 Pucuk 18,78 13,93 16,35   
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Daun 26,89 21,07 23,98   
 Batang 102,15 68,93 85,54   
 Total 49,27 34,64 41,96   
  

Tabel 3. Analisis sumber keragaman penyerapan timbal  

      Sumber db JK KT F Sig. 

Jarak 1 8668.056 8668.056 7.625 0.06 

Organ 2 155409.975 77704.988 68.358 0 

Jarak*Organ 2 7006.37 3503.185 3.082 0.049 

Error 156 177330.296 1136.733     

Total terkoreksi 161 348414.698       

R2= 0.491 
Adj.R2=0.475) 

     

Jenis Tanaman Puring 

Hasil identifikasi, dari 18 sampel tanaman puring namanya hanya memiliki satu 

Author, yaitu Codiaeum variegatum (Lam.) Blume. Penamaan author tersebut berdasarkan 

data tanaman puring yang ada di Herbarium Bogoriensis dan Min et al. (2003). Jumlah 

kultivar yang ditemukan adalah 13 kultivar. dan kultivar yang paling banyak, yaitu puring lele 

(kultivar  9), sejumlah 3 sampel (Tabel 4). 

Penyerap Pb paling baik (tinggi) adalah batang (rata-rata: 220,67µg/gr), yaitu dari 

kultivar Pictum Spot (kultivar 11) yang memiliki daun berukuran kecil. Jenis kultivar ini 

terdapat di jalan/blok K dekat jalan raya. Sedangkan penyerap Pb yang terbaik (tertinggi) 

pada pucuk (rata-rata: 2 µg/gr) dan daun (rata-rata: 44,33µg/gr) adalah dari kultivar Apel 

Malang (kultivar 7), yang terletak di jalan/blok I dekat jalan raya. Dengan demikian kedua 

kultivar tersebut berada di lokasi yang padat lalu lintas (Tabel 1, 4, dan Gambar 1). 

Hal yang sama terjadi pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti (2003) 

pada tanaman kayu manis di sisi kiri jalan tol Jagorawi, melaporkan bahwa kandungan 

timbal dalam kulit kayu (rata-rata sebesar 19,59 ppm) lebih tinggi dibandingkan dalam daun 

(rata-rata sebesar 7,96 ppm)  tanaman tersebut.  

Timbal dapat terakumulasi di permukaan organ tanaman atau terserap ke dalam 

jaringan. Konsentrasi timbal yang tinggi dalam jaringan tanaman disebabkan proses 

masuknya timbal ke dalam jaringan dapat melalui beberapa cara, di antaranya penyerapan 

melalui akar dan daun. Penyerapan melalui akar dapat terjadi apabila Pb terdapat dalam 

bentuk senyawa terlarut (Rangkuti 2003). Kemampuan daun dalam menyerap suatu polutan 

dipengaruhi oleh karakteristik morfologi daun, seperti ukuran dan bentuk daun, adanya 

rambut pada permukaan daun, dan tekstur daun (Strakman dalam Siringoringo 2000). 
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Tabel 4. Jenis (kultivar) tanaman puring 

No. Jalan/Blok Jarak Kultivar Puring 

1. F Dekat Puring Emping (kultivar 1) 

2.   Jauh Puring Kelabang  (kultivar 2)  

3. G Dekat Puring Jet Mini/Tombak (kultivar 3)  

4.   Jauh Puring Merak (kultivar 4) 

5. H Dekat Puring (kultivar 5) 

6.   Jauh Puring Jet Amerika (kultivar 6)  

7. I Dekat Puring Apel Malang (kultivar 7) 

8.   Jauh Puring Jet Batik atau Golden Jet (kultivar 8) 

9. J Dekat Puring Lele (kultivar 9)  

10.   Jauh Puring (kultivar 10)  

11. K Dekat Puring Pictum Spot (kultivar 11) 

12.   Jauh Puring Lele (kultivar 9)  

13. L Dekat Puring Apel Malang (kultivar 7)  

14.   Jauh Puring Felicity Atau Twist and Point (kultivar 12) 

15. M Dekat Puring Lele (kultivar 9)  

16.   Jauh Puring Merak (kultivar 4)  

17. N Dekat Puring (kultivar 5)  

18.   Jauh Puring Jet Merah (kultivar 13)  

  

    

                           A                                                                  B 

Gambar 1. Jenis Puring penyerap timbal terbaik: A. Puring Pictum Spot (kultivar 11); B. 
Puring Apel Malang (kultivar 7). 
 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyerapan Pb tanaman 

puring pada lokasi dekat jalan raya atau padat lalu lintas lebih tinggi dibandingkan dengan 

lokasi yang jauh dari jalan raya atau sepi lalu lintas. Jumlah kultivar puring yang ditemukan 

berdasarkan identifikasi adalah 13 kultivar dan kultivar yang paling banyak adalah puring 

lele (kultivar 9), yang didapatkan pada ketiga jalan atau blok. Selain itu, organ tanaman 

puring penyerap Pb paling baik adalah batang (220,67 µg/gr), yaitu dari kultivar Pictum Spot 

yang memiliki daun berukuran kecil. Sedangkan organ tanaman puring penyerap Pb yang 

terbaik pada pucuk (26 µg/gr) dan daun (44,33 µg/gr) adalah dari kultivar Apel Malang. 

Kedua kultivar tersebut berada di lokasi yang padat lalu lintas. Tanaman puring dapat 
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direkomendasikan sebagai penyerap polutan timbal yang baik dari semua organ 

tanamannya (pucuk, daun, batang), yang dapat ditanam di perumahan atau di jalan protokol. 
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ABSTRAK 

Pencemaran logam berat (Cd, Pb, dan Hg) dapat terjadi di perairan payau maupun tawar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pencemaran logam berat dalam hati dan gonad ikan 
mas (Cyprinus carpio) dan ikan nila (Oreochromis niloticus) menggunakan parameter liver somatic 
index (LSI) dan gonad somatic index (GSI). Metode penelitian menggunakan eksperimen lapangan, 
100 ekor ikan mas dan ikan nila dipelihara di Karamba Jaring Apung (KJA) di sungai yang tercemar 
logam berat sebagai perlakuan. Ikan dari Balai benih ikan (BBI) digunakan sebagai kontrol. Hasil 
penelitian menunjukkan LSI ikan nila kelompok perlakuan sebesar (2,244 ±0,348) dan kelompok 
kontrol sebesar (2,612 ± 0,451). Sedangkan  LSI  ikan mas kelompok perlakuan adalah sebesar 
(1,930 ± 0,186) dan kelompok kontrol sebesar (2,756± 0,230). Besarnya GSI pada ikan nila kelompok 
kontrol (0,230 ±0,028) dan kelompok perlakuan sebesar (0,136 ± 0,026). Sedangkan GSI ikan mas 
pada kelompok kontrol adalah sebesar (0,268 ± 0,051) dan pada kelompok perlakuan sebesar 
(0,160± 0,039).   Uji statistik  terdapat perbedaan yang signifkan besarnya LSI dan GSI kelompok ikan 
mas perlakuan dan kontrol, sedangkan pada ikan nila besarnya LSI tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara kelompok perlakuan dan kontrol, tetapi besarnya GSI terdapat perbedaan yang 
signifikan. Kesimpulan penelitian ini, pencemaran logam berat  berpengaruh terhadap hati dan gonad 
ikan. 
 
Kata kunci: air tawar, gonad, hati, ikan, logam berat  

 
 

ABSTRACT 

Heavy metals (Cd, Pb, and Hg) pollution occurred in brackish and fresh waters. This study 
aimed to identify heavy metal pollution in the liver and gonads of carp (Cyprinus carpio) and tilapia 
(Oreochromis niloticus) using the parameters of liver somatic index (LSI) and gonade somatic index 
(GSI). The method of research was field experiments, a total of 100 carp and tilapia were reared in 
floating net (karamba) in heavy metal polluted river as treatment. The fish from the fish seed centre 
(BBI) was used as the control. The results showed that the LSI of tilapia treatment group was (2.244 ± 
0.348) and the control group was (2.612 ± 0.451); whereas the carpLSI of treatment group was equal 
to (1.930 ± 0.186) and the control group was (2.756 ± 0.230). The amount of GSI in tilapia control 
group was (0.230 ± 0.028) and treatment group was (0.136 ± 0.026); while GSI carp in the control 
group amounted to (0.268 ± 0.051) and in the treatment group was (0.160 ± 0.039). Statistical tests 
showed a significant difference between the carp LSI and GSI of treatment group with the control 
group. In tilapia, there was no significant difference of LSI between treatment and control groups. 
However, there was a GSI significant difference. The conclusion of this study is the heavy metal 
pollution can affect the liver and gonad of carp and tilapia. 
  
Key word: carp, fish gonade, fish liver, freshwater environment, heavy metal pollution, tilapia 

 

PENDAHULUAN 

Logam berat merupakan sumber polutan yang sangat membahayakan sebab 

mempunyai toksisitas yang tinggi dan keberadaannya secara alami ada di lingkungan. Oleh 
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karena itu, pengetahuan tentang distribusi dan perubahan konsentrasi logam berat dan 

komponen-komponen yang tersusun oleh logam berat pada lingkungan menjadi priortias 

utama dalam program manajemen lingkungan di seluruh dunia (Don Pedro et al. 2004). 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pencemaran logam 

berat terhadap perairan dan organisme perairan menggunakan berbagai parameter, seperti 

Liver Somatic Index (LSI) dan Gonad Somatic Index (GSI). Untuk menentukan status 

fisiologi pada ikan, LSI telah digunakan secara luas. Penelitian Everaarts (2006) 

menyatakan bahwa LSI dapat digunakan sebagai  parameter fisiologi. Pengukuran respons 

biologis sangat berharga untuk menunjukkan perbedaan kualitas lingkungan yang 

dinyatakan baik secara molekuler maupun fisiologis. 

Indeks kematangan gonade adalah perbandingan antara berat gonad dengan berat 

tubuh ikan. Indeks GSI yang mengalami penurunan atau rendah menunjukkan tingkat 

kesuburan ikan juga rendah, hal ini kemungkinan karena berkurangnya alokasi energi untuk 

reproduksi (Larsson 2000; Sandstrom 2005).  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian adalah bagian hilir dari sungai Kaligarang, kota Semarang pada  

bulan Januari-Pebruari 2012. Populasi dan sampel penelitian ini adalah ikan mas dan ikan 

nila yang dibudidayakan di Karamba Jaring Apung (KJA) di sungai Kaligarang. Sebanyak 

100 ekor masing-masing ikan mas dan ikan nila dipelihara di KJA ini. 

 

Prosedur Pengambilan Data 

Prosedur pengukuran LSI adalah dengan menimbang sampel (berat tubuh) ikan, 

maupun berat liver/ hati. Kemudian dilakukan penghitungan LSI, dengan rumus sebagai 

berikut. 

                             Berat hati ikan 
 LSI =               x 100      
                             Berat tubuh ikan 

 

Prosedur pengukuran GSI adalah dengan menimbang berat tubuh sampel ikan, 

maupun berat gonad. Kemudian dilakukan penghitungan nilai GSI, dengan rumus sebagai 

berikut. 

                      Berat gonad ikan 
GSI =        x 100 

                      Berat tubuh ikan 
 

Data yang diperoleh dilakukan koding dan uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Data yang diperoleh berdistribusi normal, sehingga dilakukan uji 

statistik t-test. Analisis statistik menggunakan SPSS 16.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Besarnya LSI pada ikan nila kelompok perlakuan sebesar (2,244 ± 0,348) dan 

kelompok kontrol sebesar (2,612 ± 0,451). Sedangkan besarnya LSI pada ikan mas 

kelompok perlakuan adalah sebesar (1,930 ± 0,186) dan kelompok kontrol sebesar (2,756 ± 

0,230). Data nilai LSI ikan nila pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan disajikan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Nilai LSI kelompok kontrol dan perlakuan pada ikan nila 

Kelompok Nilai LSI SD Sig 

Kontrol 2,612 0,451 0,187 
Perlakuan 2,244 0,348  

Keterangan: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan p >0,05 

Nilai LSI kelompok kontrol dan perlakuan pada ikan mas disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2.  Nilai LSI kelompok kontrol dan perlakuan pada ikan mas 
 

 Kelompok Nilai LSI SD Sig 

 Kontrol 2,756 0,230 0,000* 
 Perlakuan 1,930 0,186  

*  Terdapat perbedaan yang sangat signifikan p < 0,01 
 

Berdasarkan uji normalitas data, maka distribusi data LSI ikan nila (0,947)  dan ikan 

mas (0,863) berdistribusi normal (p>0,05).  Hal ini menandakan bahwa untuk uji beda nilai 

LSI dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik yaitu Independent t-test. Hasil uji 

beda besarnya nilai LSI kelompok kontrol dan kelompok perlakuan pada ikan nila 

menunjukkan bahwa nilai signifkansi adalah sebesar 0,187 (p>0,05), maka tidak terdapat 

perbedaan signifikan besarnya nilai LSI ikan nila kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Meskipun nilai rerata LSI kelompok perlakuan  lebih rendah dari pada LSI kelompok kontrol.  

Hasil uji beda besarnya nilai LSI kelompok kontrol dan kelompok perlakuan pada 

ikan mas menunjukkan bahwa nilai signifkansi adalah sebesar 0,000 (p<0,01), maka 

terdapat perbedaan nyata besarnya nilai LSI ikan mas kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. Nilai rerata LSI kelompok perlakuan lebih rendah dari pada LSI kelompok kontrol.  

Hasil uji beda nilai LSI ikan nila dan ikan mas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

adalah sebesar 0,001 (p<0,01) maka terdapat perbedaan nyata besarnya nilai LSI ikan mas 

dan ikan nila. Meskipun rerata nilai LSI ikan mas lebih rendah daripada ikan nila. Hal ini 

menunjukkan bahwa penurunan nilai LSI pada Ikan mas lebih tinggi dibandingkan dengan 

ikan nila. Uji Independent t-test besarnya nilai LSI pada ikan mas dan ikan nila disajikan 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Uji Independent t-test nilai LSI  ikan mas dan ikan nila 
 

Variabel Mean SD Sig 

Ikan Mas 0,370 0,111 0,001* 
Ikan Nila 0,824 0,180  

*  Terdapat perbedaan yang sangat signifikan p<0,01 

Berdasarkan uji statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan besarnya rerata 

nilai LSI ikan nila kelompok perlakuan dengan ikan nila pada kelompok kontrol (p = 0,187; 

p>0,05), sedangkan rerata nilai LSI pada ikan mas kelompok perlakuan berbeda signifikan 

dengan ikan mas kelompok kontrol (p = 0,000; p<0,01). Hal ini dikarenakan ikan mas lebih 

sensitif terhadap senyawa toksik, sebagaimana dinyatakan Ossana et al. (2009) bahwa 

Cyprinus carpio L. adalah spesies yang digunakan sebagai organisme uji dalam bioassay 

toksisitas karena memiliki respon fisiologis terhadap keberadaan kontaminan lebih sensitif 

dibanding spesies ikan yang lainnya. De Conto et al. (1999) menyatakan hal yang sama 

bahwa ikan mas segera memberikan respon fisiologis terhadap pajanan logam berat. Oleh 

karena itu, mengingat spesies ini sensitif terhadap pajanan logam berat maka mudah 

disesuaikan dengan kondisi laboratorium untuk penelitian eksperimental.  

Berdasarkan catatan nilai morfometrik menunjukkan bahwa waktu pemaparan logam 

segera mempengaruhi terjadinya stres pada ikan mas, sehingga  adanya dampak toksisitas 

pada ikan mas segara diketahui. Dengan demikian pajanan logam berat pada Cyprinus 

carpio menyebabkan akut subletal, meskipun waktu pemaparan relatif singkat (lima hari) 

(Ossana et al.  2009).           

Besarnya LSI baik pada ikan nila dan ikan mas kelompok perlakuan lebih rendah 

dibanding pada ikan nila dan ikan mas kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa 

pajanan logam berat mengakibatkan rerata nilai LSI rendah. Rendahnya nilai LSI  

kemungkinan terjadi  ketika perairan tercemar oleh logam berat, selanjutnya logam-logam 

berat tersebut diserap melalui membran epitel, terutama insang, dan melalui darah dibawa 

ke hati sehingga mengakibatkan akumulasi logam berat di hati; selain itu akumulasi logam 

berat di hati akan mengakibatkan gangguan fungsi enzim karena adanya ikatan logam berat 

dengan gugus sulfhidril (-SH) pada enzim, sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan 

mengakibatkan berat hati ikan menjadi rendah sehingga nilai LSI menurun/rendah (Soemirat 

2005; Katzung 2004). Mengingat logam berat bersifat toksik dan karsinogenik, maka 

akumulasi logam berat pada hati akan merusak jaringan hati, sehingga hati ikan pada 

awalnya akan mengalami pembengkakan (hepatomegali), namun lama kelamaan apabila 

tingkat kerusakan semakin parah karena akumulasi logam berat di hati semakin besar maka 

hati akan mengalami nekrosis maupun sirosis (Marina & Martinez 2007; Pantung et al. 

2008). Hati yang mengalami sirosis ukurannya makin mengecil/mengalami penyusutan. 
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Ukuran hati yang kecil akan mengakibatkan berat hati menjadi rendah sehingga nilai LSI 

rendah/menurun. 

Pembengkakan sel hati  bersifat reversibel sehingga apabila pajanan senyawa toksik 

tidak berlanjut maka sel dapat kembali normal. Namun apabila pajanan logam berat 

berlangsung lama maka sel tidak dapat mentolelir kerusakan yang diakibatkan oleh pajanan 

logam berat tersebut. Azis & Ghazaly (2006) dan Marina & Martinez (2007), mengemukakan 

bahwa dengan terpajannya logam berat maka menyebabkan terjadinya pembengkakan 

hepatosit sebagai akibat langsung dari zat toksik yang berpengaruh langsung pada 

mekanisme transpor ion. Kematian sel yang terus berlanjut akan menyebabkan terjadinya 

nekrosis. Adanya nekrosis menyebabkan respon peradangan pada jaringan yang masih 

hidup di sekitar daerah nekrosis. Respon peradangan ini bertujuan untuk pemulihan jaringan 

serta menekan agen penyebab nekrosis.  Apabila zat toksik terpajan terus-menerus maka 

akan menyebabkan sel kehilangan kemampuan dalam regenerasi sehingga akan memicu 

terjadinya fibrosis. Jika fibrosis meluas ke semua bagian hati maka akan terjadi sirosis 

(pemadatan/pengecilan organ hati) yang menyebabkan kegagalan fungsi hati. Hal ini 

dikarenakan terjadinya hipertensi vena porta hepatica yang dapat mengganggu aliran darah 

sehingga akan menghambat suplai nutrien dan pertukaran oksigen. 

Larsson et al. (2000) dan Sandstrom et al. (2005) menyatakan bahwa LSI 

merupakan biomarker yang menandakan status pakan dan metabolisme. Besarnya ukuran 

hati mengindikasikan tingginya aktivitas metabolisme sedangkan kecilnya ukuran hati dapat 

disebabkan oleh kekurangan makanan. Menurut Van der Oost et al. (2003), LSI menurun 

secara signifkan apabila terkena pajanan polutan organik, seperti OCP, Polychlorine 

Biphenyls (PCB) dan Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH). Penurunan ini kemungkinan 

disebabkan pengaruh keterbatasan makanan atau jika konsumsi makanan berkurang dan 

faktor stres. Berdasarkan kajian tersebut maka penurunan LSI ini kemungkinan disebabkan 

oleh kekurangan makanan atau kemungkinan akibat pajanan logam berat di perairan. 

Besarnya GSI adalah perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh ikan 

dikalikan 100 (seratus). Besarnya GSI ikan nila pada kelompok kontrol adalah 0,230 ± 0,028 

dan kelompok perlakuan sebesar 0,136 ± 0,026. Sedangkan besarnya GSI ikan mas pada 

kelompok kontrol adalah sebesar 0,268 ± 0,051 dan pada kelompok perlakuan sebesar 

0,160 ± 0,039. Data nilai GSI ikan nila pada kelompok kontrol dan perlakuan disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4.  Nilai GSI kelompok kontrol dan perlakuan pada ikan nila 

 Kelompok Nilai GSI SD Sig 

 Kontrol 0,230 0,028 0,001* 
 Perlakuan 0,136 0,026  

*  Terdapat perbedaan yang sangat signifikan p<0,01 
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Sedangkan nilai GSI kelompok kontrol dan perlakuan pada ikan mas disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5.  Nilai GSI kelompok kontrol dan perlakuan pada ikan nila 

 Kelompok Nilai GSI SD Sig 

 Kontrol 0,268 0,051 0,006* 
 Perlakuan 0,160 0,039  

*  Terdapat perbedaan yang sangat signifikan p 0,01 

Berdasarkan uji normalitas data, maka distribusi data GSI ikan nila (0,817)  dan ikan 

mas (0,989) berdistribusi normal (p>0,05).  Hal ini menandakan bahwa untuk uji beda nilai 

LSI dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik yaitu Independent t-test. 

Hasil uji beda nilai GSI ikan nila antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan  

menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,001 (p<0,01) maka nilai GSI ikan 

nila pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan berbeda signifikan. Adapun rerata  nilai 

GSI ikan nila pada kelompok perlakuan lebih rendah dari nilai GSI kelompok kontrol. 

Sedangkan hasil uji beda nilai GSI ikan mas antara kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,006 (p<0,01) maka terdapat perbedaan 

nyata besarnya nilai GSI ikan mas pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 

Meskipun rerata nilai GSI ikan mas pada kelompok perlakuan lebih rendah dari GSI 

kelompok kontrol.  

Hasil uji Independent t-test nilai GSI antara ikan mas dan ikan nila disajikan 

padaTabel 6.  

Tabel 6.  Uji Independent t-test nilai GSI ikan mas dan ikan nila 
 

 Variabel Mean SD Sig 

 Ikan Mas 0,092 0,008 0,145 
 Ikan Nila 0,110 0,024  

  Tidak terdapat perbedaan yang sangat  signifikan, p>0,01 

Hasil uji beda nilai GSI ikan nila dan ikan mas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,145 (p>0,05) maka tidak ada perbedaan nyata antara GSI ikan mas dengan ikan nila. 

Namun demikian nilai rerata GSI Ikan mas lebih rendah dari pada GSI Ikan nila. Nilai GSI 

pada ikan mas dan ikan nila kelompok perlakuan lebih rendah dibanding kelompok kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa pajanan logam berat berpengaruh terhadap nilai GSI. Pajanan 

logam berat mengakibatkan nilai GSI lebih kecil dibanding dengan kelompok ikan yang tidak 

terpajan logam berat. Rendahnya nilai GSI akibat pajanan logam berat kemungkinan terjadi  

ketika logam berat mencemari perairan, selanjutnya logam berat tersebut akan diserap 

melalui membran epitel, terutama insang, dan melalui darah dibawa ke organ-organ seperti 

hati, gonad, ginjal, otot, dan kulit. Hal ini akan mengakibatkan akumulasi logam berat di 

organ-organ tersebut. Akumulasi logam berat pada gonad akan mengakibatkan kerusakan 

jaringan gonad karena logam berat bersifat toksik, karsinogenik, dan iritatif. Akibatnya gonad 
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mengalami degenerasi, ukuran kecil, dan nilai GSI rendah serta mempengaruhi kemampuan 

reproduksi, sehingga kesuburannya rendah (Larsson et al. 2000; Sandstrom et al. 2005). 

Menurut Van der Oost et al. (2003) nilai GSI termasuk dalam kelompok biomarkers of effect, 

yaitu biomarker yang berhubungan dengan pengukuran pengaruh polutan pencemaran 

terhadap kesehatan.  

 Namun pendapat Siah et al. (2003) menyatakan bahwa adanya polutan organik 

seperti tributynil (TBT) di perairan, dapat menghambat kematangan seksual, menyebabkan 

gonad yang berukuran kecil sehingga nilai GSI rendah. Demikian juga dengan pendapat 

Hanson et al. (2008) menyatakan bahwa polutan organik seperti PCB dan PAH di perairan 

mengakibatkan mengecilnya ukuran gonad ikan perch (Perca fluviatilis) yang 

mengakibatkan nilai GSI menurun.  

 

SIMPULAN 

Pencemaran logam berat berpengaruh terhadap LSI dan GSI ikan mas dan nila. Ikan 

yang tercemar logam berat, GSI, dan LSI lebih kecil dibandingkan GSI dan LSI ikan yang 

hidup di perairairan yang tidak tercemar. Parameter GSI dan LSI pada ikan dapat dijadikan 

penanda dini pencemaran logam berat di perairan. 
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi lingkungan Telaga Warna di Dataran 
Tinggi Dieng sebagai data dasar konservasi. Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni 
melakukan pengamatan langsung di Telaga Warna. Survei dilakukan pada tanggal 7-8 Juni 2014, 
dengan melakukan pengukuran terhadap faktor abiotik dan biotik perairan dan daratan di sekitar 
telaga. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi 
perairan Telaga Warna sangat asam dengan pH 2, sehingga oksigen terlarut tidak terdeteksi. Dengan 
kondisi tersebut, biota yang ditemukan hanya tujuh spesies plankton yang toleran terhadap kondisi 
asam. Kondisi ini sangat berbeda dengan di Telaga Pengilon yang sangat kaya plankton sebanyak 44 
spesies plankton dengan keanekaragaman spesies tinggi. Pantai Telaga Warna juga semakin 
meluas. Sebagai upaya konservasi perlu dilakukan penghijauan di daratan sekitar telaga sehingga air 
telaga penuh kembali.   
 
Kata kunci: konservasi, lingkungan, Telaga Warna 

 
 

ABSTRACT 
 

Reseach had been conducted to gather conservation data upon environment condition at 
Telaga Warna, Dataran Tinggi Dieng. These survey was choosen as research method, in which 
researcher directly observed at Telaga Warna, was held on 7-8 June, 2014. Observation was 
including abiotic dan biotic factors located both land and waters nearby lake. Data analyzed quantitive 
descriptively. Research result showed that waters condition Telaga Warna was acid by pH 2, in which 
disolved oxygen undetected. These condition was reason why only seven species of planktons which 
have highly tolerate acid condition found alive as biota. These condition opposite to Telaga Pengilon 
in which contained highly species diversities where 44 species of planktons was found alive. Telaga 
Warna beach surround the lake is wider by time. Conservation such as reboization needs to be held 
on the land for the lake to survive.  
 
Keywords: conservation, environment, Telaga Warna 

 
PENDAHULUAN 

Secara geografis Telaga Warna terletak di wilayah Kecamatan Batur, Desa Dieng 

Kulon, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Suhu udara di 

kawasan pegunungan Dieng berkisar 22OC ketika siang hari dan 11OC ketika malam hari. 

Telaga Warna memiliki air dengan bermacam-macam warna yang dapat berubah-ubah, 

terkadang kuning, dan seperti warna pelangi. Menurut para peneliti Sejarah Dieng, 

perubahan warna dikarenakan memiliki kandungan asam belerang amat tinggi sehingga 

akan berganti warna jika terkena sinar matahari. Telaga Warna terletak pada ketinggian dari 

atas permukaan laut kira-kira 2200 meter, dan juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang makin 

menambah keharmonisan alam di sekirat objek wisata gunung (Gambar 1). 
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Di Telaga Warna tidak ada ikan yang berhasil hidup, karena kandungan unsur 

belerangnya yang masih kuat. Terkadang masih tampak gelembung kecil di permukaan air. 

Warna hijau ini merupakan pantulan dari perbukitan hutan di sekelilingnya. Airnya sangat 

tenang. Sebelah Telaga Warna, ada Telaga Pengilon dengan air jernih, tidak berwarna. 

Dinamakan Pengilon karena sangat jernih airnya, sampai bisa dibuat ngilo (=ngaca). Dua 

telaga yang berbeda karakter, meski hanya dibatasi rerumputan. 

 

 

 

Gambar 1.Telaga Warna (dokumentasi pribadi Ngabekti, 2014) 

 
 

Keberadaan Telaga Warna dan Telaga Pengilon membantu masyarakat setempat 

menggunakan air di dalam telaga untuk keperluan sehari-hari juga dimanfaatkan sebagai 

irigasi tanaman kentang di area perbukitan. Namun dengan pemanfaatan ini, menimbulkan 

permasalahan terhadap kondisi Telaga Warna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

kondisi lingkungan Telaga Warna dan Pengilon sebagai data dasar konservasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni mengumpulkan data dari sejumlah 

unit dalam waktu tertentu. Survei dilakukan di Telaga Warna pada tanggal 7-8 Juni 2014. 

Pengamatan dilakukan terhadap faktor abiotik dan biotik perairan dan daratan di sekitar 

telaga. Faktor biotik yang diamati adalah kekayaan spesies plakton dan tanaman di sekitar 

telaga. Sedangkan faktor abiotik yang diukur adalah warna, bau, suhu, pH, oksigen terlarut, 

dan karbon dioksida terlarut.  

Pengambilan sampel dilakukan di 10 titik. Teknik pengambilan sampel yaitu 

purpossive sampling method, karena penempatan titik pengambilan sampel dilakukan 
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dengan sengaja pada area yang dapat dijangkau. Pengambilan sampel plankton dalam air 

dengan metode penyaringan menggunakan bottle water sample bervolume 1 liter yang 

dilakukan pada permukaan telaga. Sampel air yang didapat kemudian dituangkan ke dalam 

jaring plankton dengan ukuran pori 200 mesh/inci. Penyemprotan plankton yang menempel 

di kain filter menggunakan sprayer berisi akuades sampai 20 ml ke dalam botol plankton dan 

pengawetan sampel menggunakan formalin dengan konsentrasi 4%. Pengamatan plankton 

dengan Sedgwik Rafter dan mikroskop cahaya perbesaran 400-100 kali. Identifikasi spesies 

menggunakan buku identifikasi The Plankton of South Vietnam: Fresh Water and Marine 

Plankton oleh Shirota (1966). Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan pada awal musim kemarau, ketika pengamatan cuaca terik, 

meskipun pada sore hari terjadi hujan rintik-rintik. Hasil pengukuran faktor abiotik perairan 

telaga dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kondisi lokasi Telaga Warna (pukul 11.00, 12.00, 13.00  WIB) 

No Parameter yang diukur Hasil Pengukuran 

1. Ketinggian tempat (m dpl) 1940    
2. tekanan udara (Hpa) 650 
2. Suhu Udara (OC) 24, 22 dan 20 
3. Kelembapan Udara (%) 65  
4. Intensitas Cahaya (Lux) 4130 

 

Berdasarkan Tabel 1, suhu udara cukup panas, namun semakin menurun seiring 

bertambahnya waktu sebagai akibat datangnya kabut tebal. Tabel 2 menunjukkan kondisi 

fisik air Telaga Warna cukup jernih, berbau belerang, dan suhu 25OC. Jika dilihat dari suhu 

air, masih memungkinkan adanya kehidupan biota. Peningkatan dan penurunan suhu air 

yang melampaui batas toleransi dapat menyebabkan kematian pada biota akuatik. Kondisi 

lingkungan fisik air Telaga Warna dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kondisi lingkungan fisik air Telaga Warna 

No. Komponen Fisika Pengamatan 

Komponen fisik 
1  Warna  Sedikit jernih 
2  Bau  Bau belerang 

3  Rasa  Pahit keasaman 

4  Suhu air  250 C 

Komponen Kimiawi 

1 Oksigen Terlarut Tidak terdeteksi 

2 Karbon dioksida terlarut Tidak terdeteksi 

3 pH air 2 
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Menurut Nastiti et al. (2003), kriteria baku mutu temperatur air yang mendukung 

untuk kelangsungan hidup biota akuatik yaitu berkisar antara 20-32OC. Berdasarkan kriteria 

temperatur hidup biota akuatik, temperatur di Telaga Warna mendukung untuk budidaya 

ikan.  

Derajat keasaman atau  pH air Telaga Warna 2, yang berarti sangat asam. Dengan 

kondisi demikian, maka ikan tidak bisa hidup. Menurut PP No. 82 (2001), kisaran nilai pH air 

yang ideal bagi habitat biota akuatik adalah 6-9. Berdasarkan kriteria tersebut perairan di 

Telaga Warna tidak mendukung kehidupan biota dengan optimal. Namun hasil sampling 

masih ditemukan plankton yang diduga sangat toleran terhadap pH rendah. Hasil identifikasi 

kekayaan spesies plankton dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Keanekaragaman spesies plankton di Telaga Warna 

No Nama Spesies Kerapatan/ml (ni) 
Indeks keanekaragaman 

Shanon (H’) 

1. Cyclotella operculata 9 0,11 
2. Anobialina bypica 10 0,12 
3. Planktoniella 11 0,13 
4. Diaptomus vulgaris 11 0,13 
5. Cyclops fimbriatus 17 0,15 
6. Synopia ultramarina 6 0.09 
7 Plerosygma naviculacem 3 0,06 

 TOTAL (N) 67  H’ = 0,67 

 

Keanekaragaman spesies plankton di Telaga Warna pada Tabel 3 sebesar 0,67. 

Menurut kriteria Fachul (2007), jika H’<1 berarti keanekaragaman spesies plankton rendah, 

komunitas plankton tidak stabil. Hal ini diduga karena kondisi air dengan pH ekstrim. Namun 

kondisi ini juga dapat disebabkan teknik sampling yang kurang optimal karena kondisi tepian 

telaga yang lunak, dan tidak ada sarana untuk mengambil sampel air pada bagian tengah. 

Bagian tepi telaga juga membentuk pantai yang cukup luas, sebagai indikasi adanya 

pengurangan volume air. Pada pantai masih terdengar suara gemuruh, kemungkinan masih 

aktifnya danau kawah tersebut.  

Tabel 4. Pengukuran komponen abiotik ekosistem darat di sekitar Telaga Warna 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4, kondisi tanah di sekitar Telaga Warna dipengaruhi oleh air 

danau, karena pH tanah juga rendah (3,1). Namun pH tanah semakin meningkat seiring 

dengan bertambah jaraknya dari telaga. Oleh karena itu, spesies tumbuhan yang ada di 

Parameter udara Besaran Parameter Tanah Besaran 

Suhu udara 19 OC-24,9OC pH tanah 3,1-6,1 
Intensitas cahaya (900-1900)x10 lux Kelembaban  26-79% 
Kelembaban 
Udara 

56–60 %   



Seminar Nasional Biologi 2014, Kondisi Lingkungan Telaga Warna Di Dataran Tinggi Dieng | 215  

sekitar telaga memiliki toleransi yang tinggi terhadap pH tanah. Beberapa spesies tumbuhan 

bawah yang ditemukan di sekitar telaga dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data pengamatan dominansi spesies pada 10 kuadrat (ukuran 1x1 m2) 

 

No Nama Spesies Dominansi Spesies (%) Rerata dominansi % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Paspalum sp 
Panicum sp 
Panicum repens 
Paku A 
Devalia denticulata 
Saharum sp 
Borreria sp 
Eupatorium 
Poligenum cinensis 

60, 49,5,30,55, 5, 40,5,33,10 
40, 49,5,60,40, 25, 40,5 

1,10,5 
65, 1 

5, 15,75,14 
40 

33, 80 
33 

10,5,1 

29,9 
26,4 
1,6 
6,6 

11,9 
4 

11,3 
3,3 
1,6 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa spesies tumbuhan bawah didominasi oleh Paspalum 

sp, disusul oleh Panicum sp. Sebagai pembanding kondisi lingkungan Telaga Warna 

dengan Telaga Pengilon, disajikan hasil penelitian Furqan (2009) seperti pada Tabel 6. 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan kondisi fisiko-kimia antara 

Telaga Warna dan Telaga Pengilon, terutama pada pH air dan oksigen terlarut. Derajat 

keasaman air Telaga Pengilon cenderung normal ke arah basa, tetapi masih sesuai dengan 

kebutuhan biota perairan. 

Tabel 6. Hasil pengukuran faktor abiotik di Telaga Pengilon 
 

Parameter 
Waktu 

18:00 21:00 24:00:00 3:00 5:00 

Temperatur (ºC) 22 22 21.4 21.4 21.2 

Potensial Hidrogen (pH) 8 8 7 7 8 

Oksigen terlarut (ppm) 9.4 9.6 10 8.6 9 

 

Menurut PP No. 82 (2001), kisaran nilai pH air yang ideal bagi habitat biota akuatik 

adalah 6-9. Berdasarkan kriteria tersebut perairan di Telaga Pengilon dapat mendukung 

kehidupan biota. Hal ini dapat dilihat dari kekayaan spesies plankton (Tabel 7). Jika 

kekayaan spesies plankton di Telaga Warna hanya 7 spesies, maka penelitian Furqan 

(2009) menunjukkan bahwa pada Telaga Pengilon terdapat 44 spesies. 
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Tabel 7. Kekayaan spesies plankton di  Telaga Pengilon 
 

No Genera 
Ulangan 

N Kelimpahan 
1 2 3 

1 Lumunites sp 2 10 3 15 / 3 = 5 145 
2 Labidocera couba - 2 5 7 / 3 = 2,33 68 
3 Euphausia superba - 1 - 1/ 3 = 0,33 10 
4 Diatoma vulgame 3 - 2 5 / 3 = 1,667 49 

5 
Sohroederia setigera 
Demm 10 3 3 16 / 3 = 5,33 155 

6 Synura uvella Ehrbg 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 
7 C. Fimbriatus 2 - - 2 / 3 = 0,667 19 
8 Nitzschia vermicularis 3 - 1 4 / 3 = 1,33 39 
9 Helosira salina 2 2 - 4 / 3 = 1,33 39 

10 Bacillaria paradoxa - - 3 3 / 3 =1 29 
11 Lucifer intermedius - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
12 Synopia ultramarina 2 2 6 10 / 3 = 3,33 97 
13 Pyrrocypris nataus 1 3 - 4 / 3 = 1,33 39 
14 Cyclotella operculata - 2 - 2 / 3 = 0,667 19 
15 Eucalanus suberassus - - 1 1 / 3 = 0,33 10 
16 Dudorina wallichii Turner 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 
17  Curvula - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
18 Bosmina longilostris - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
19 Selenastrum sp - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
20 Candona candida - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
21 Characium longicens Hab - - 3 3 / 3 =1 29 
22 Nitzschia closterium 2 2 2 6 / 3 =2 58 
23 Amphiphora ornats - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
24 Cyclops fuscus 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 
25 Pseudeuphausia latilerons 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 
26 Pterodina patina - - 1 1 / 3 = 0,33 10 
27 Planktoniella sol 1 - 1 2 / 3 = 0,667 19 
28 Euchaeta concinna 2 2 - 4 / 3 = 1,33 39 
29 Giganto cypris - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
30 Pleurotaenium ucidulatum - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
31 Cypris stadium - - 1 1 / 3 = 0,33 10 
32 Selenastrum sp - 2 - 2 / 3 = 0,667 19 
33 Syndera acus - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
34 Globigerina bulloides 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 
35 Alona rectangula 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 
36 Canthocamptus 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 

37 
Chlooramoeba 
hateromorpha - - 1 1 / 3 = 0,33 10 

38 Arcella sp - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
39 Tetramastrix apoliensis - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
40 Cystodinium - 1 - 1 / 3 = 0,33 10 
41 Sunotia ehrenbergii 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 
42 Diaphanosoma brachyura - - 1 1 / 3 = 0,33 10 
43 Asterionella formosa 1 - - 1 / 3 = 0,33 10 
44 Hemisinella parve - - 1 1 / 3 = 0,33 10 
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Hasil perhitungan Furqan (2009), Indeks keanekaragaman plankton pada Telaga 

Pengilon mencapai >3, yang berarti masuk dalam kriteria tinggi. Fachrul (2007) menyatakan 

stabilitas biota dalam kondisi prima atau kualitas air bersih. Dengan kondisi demikian, maka 

Telaga Pengilon berpotensi untuk budidaya perikanan.  

Berdasarkan data spesies yang mendominasi di setiap stasiun pengambilan sampel 

adalah dari kelas Bacillariophyceae. Menurut Arinardi et al.(1997), kelas Bacillariophyceae 

lebih mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Kelas ini bersifat 

kosmopolitan serta mempunyai toleransi dan daya adaptasi yang tinggi. Menurut Thoha 

(2007), gejala ini sering terlihat di perairan subtropik. Biasanya gejala ini berlangsung pada 

musim semi yang dikenal sebagai Spring Diatoms Increase (SDI). 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2012) menunjukkan bahwa kelimpahan 

plankton tertinggi di Telaga Ngebel Ponorogo yaitu kelas Bacillariophyceae. Tingginya nilai 

kepadatan populasi kelas Bacillariophyceae yang ditemukan di Telaga Ngebel berhubungan 

dengan cara perkembangbiakannya yaitu dengan cara pembelahan sel, sehingga 

pertumbuhannya berjalan dengan cepat. Selain itu, spesies dari kelas Bacillariophyceae 

lebih mampu memanfaatkan sumber daya atau nutrisi yang tersedia di perairan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Nurfadillah et al. (2012), kepadatan fitoplankton juga dipengaruhi 

oleh kedalaman karena fitoplankton banyak ditemukan di daerah perairan dengan penetrasi 

cahaya yang cukup. 

Plankton, khususnya fitoplankton merupakan organisme yang mempunyai peranan 

besar dalam ekosistem perairan dan menjadi produsen primer. Dalam rantai makanan 

perairan, fitoplankton memegang peranan penting sebagai penghasil makanan (Fachrul et 

al. 2008). Menurut Suwono (2010), fitoplankton hidup terutama terdapat pada lapisan 

perairan yang mendapat cahaya matahari yang dibutuhkan untuk melakukan proses 

fotosintesis. 

Kestabilan ekologi di ekosistem perairan Telaga Warna dan Pengilon akan tetap 

terjaga apabila daya dukung masyarakat terhadap lingkungan tinggi. Apabila daya dukung 

masyarakat rendah, maka akan berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati suatu 

ekosistem. Menurut Dharmawan et al. (2005), suatu ekosistem perairan dapat dikatakan 

stabil dilihat dari struktur komunitas fitoplankton. Struktur komunitas yang memadai akan 

meningkatkan daya dukung terhadap biota perairan. Selain itu, struktur komunitas yang baik 

dapat pula meningkatkan kestabilan suatu ekosistem. Apabila suatu ekosistem perairan 

memiliki tingkat trofik yang seimbang dan semakin komplek interaksi antar spesies yang 

terjadi, maka kestabilan ekosistem dapat dicapai. 
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SIMPULAN 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan perairan Telaga Warna 

memiliki pH sangat asam, sehingga hanya ditemukan tujuh spesies plankton yang toleran 

terhadap kondisi asam. Sementara kondisi lingkungan tanah mulai asam sampai normal 

tergantung jaraknya dari perairan telaga, juga hanya ditemukan tujuh spesies tumbuhan 

lapis bawah. Untuk menjaga ketersediaan air di Telaga Warna dan Telaga Pengilon, perlu 

dilakukan konservasi dengan melakukan penghijauan di daratan sekitar telaga.  
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ABSTRAK 
 

Daging sapi yang dipelihara TPA terbukti tercemar timbal. Upaya yang dilakukan untuk 
menurunkan kadar Pb daging melalui perendaman jeruk nipis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kandungan Pb daging sapi, lama perendaman, dan konsentrasi sari jeruk nipis paling 
efektif terhadap penurunan kandungan Pb. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap, pola faktorial 4x2 dengan populasi tiga ekor sapi dan 
sampel daging sapi 900 gram. Setiap sampel daging terdiri atas daging segar sebagai kontrol, dan 8 
kombinasi perlakuan yaitu konsentrasi jeruk nipis 0%, 10%, 20%, dan 30% dengan lama perendaman 
30 dan 60 menit. Kandungan Pb dalam daging dianalisis dengan AAS. Hasil analisis Pb menunjukkan 
rata-rata Pb daging sapi sebesar 0,501 ppm. Hasil analisis data menggunakan Anava Dua Jalan 
diperoleh nilai signifkan 0,032 untuk konsentrasi dan 0,30 untuk lama perendaman. Hal ini 
menunjukkan keduanya berpengaruh signifikan terhadap penurunan Pb. Penurunan Pb tertinggi 
adalah larutan konsentrasi 30% selama 60 menit dengan penurunan 59,4%. Berdasarkan penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa larutan jeruk nipis mampu menurunkan Pb daging sapi. 

 
Kata Kunci: daging sapi, jeruk nipis, penurunan Pb, TPA 

 
 

ABSTRACT 
 

The cattle beef of municipal garbage disposal area was contaminated of lead. The effort 
needed to reduce levels of beef lead was by soaking of lime solution. This research aimed to 
determine lead content of beef and most effective both of soaking time and concentration of  lime to 
reduce lead content. This research was true experiment using complete randomized design, factorial 
4x2 with population of three cows and sample of beeves of 900 grams. Each samples of beeves were 
consisted of fresh meat as control, and eight treatment combinations 0%, 10%, 20% and 30% lime 
concentration with soaking time of 30 and 60 minutes. The lead content was analyzed by AAS. The 
analysis result of lead showed average of beef lead content was 0,501 ppm. The  analysis result of 
data using Two Way Anova obtained significant value  0,032 for concentration and 0,30 for soaking 
time. It indicated both of them effected significantly on reducing of lead. The highest lead reduction 
was concentration of 30%  for 60 minutes with reduction of 59,4%.  Based on this research, it can 
concluded that the lime solution could reduce the beef lead content. 
 
Keywords: beef, lead reduction, lime, municipal garbage disposal area 

 
PENDAHULUAN 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sering dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai lokasi pemeliharaan ternak dikarenakan sampah dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan ternak. Pemikiran masyarakat tersebut muncul dengan pertimbangan 

sampah organik yang dibuang masih mempunyai nilai gizi cukup tinggi sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ternak yang dipelihara di area TPA umumnya 

merupakan ternak  kambing dan sapi.  Salah satu TPA yang menjadi tempat pemeliharaan 

ternak sapi adalah TPA Jatibarang Semarang. 

user
Highlight

user
Highlight



220 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Pemanfaatan Larutan Jeruk Nipis Untuk Menurunkan Timbal 

Suyanto et al. (2010) melaporkan daging potong sapi yang berasal dari budidaya di 

TPA Jatibarang Semarang terdeteksi mengandung residu logam berat timbal (Pb) sebesar 

0,121 ppm. Kandungan ini masih berada di bawah ambang batas Pb yang ditetapkan oleh 

Badan Standar Nasional pada daging yaitu 1,0 mg/kg (BSN 2009). Keberadaan logam Pb di 

lingkungan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan domestik yang semakin 

kompleks serta lama waktu sapi tersebut terkontaminasi bahan toksik. Hal ini 

memungkinkan akumulasi logam Pb lebih besar di dalam daging sapi karena sifat Pb yang 

toksik, bioakumulatif, dan biomagnifikatif yakni kemampuan meningkatkan kadar Pb di 

dalam tubuh sapi (Palar 2008; Withgott &  Brennan 2007). 

Penyerapan Pb ke tubuh sapi TPA Jatibarang dimungkinkan melalui sistem 

pencernaan. Sampah organik tercampur sampah non organik yang mengandung Pb, 

termakan oleh sapi. Sampah pembawa Pb akan masuk ke lambung melalui esophagus. Di 

dalam lambung jumlah Pb yang masuk masih mungkin ditolerir oleh lambung disebabkan 

asam lambung (HCl) mempunyai kemampuan untuk menyerap logam Pb (Palar 2008), 

namun Pb lebih banyak diteruskan sampai ke usus halus. Absorpsi usus halus akan lebih 

optimal bergantung lama waktu kontak dan luasnya daerah permukaan vili dan mikrovili 

usus (Lu 2006). Timbal akan terikat oleh eritrosit dan bersirkulasi di dalam darah. Timbal 

yang masuk ke darah didistribusikan ke seluruh tubuh. Pendistribusian Pb pertama kali ke 

dalam jaringan lunak (termasuk otot, tendon, ligamentum,  fasia, saraf, jaringan 

serabut, lemak, pembuluh darah, dan  membran sinovial) dan berinkorporasi dalam tulang, 

gigi, dan rambut untuk dideposit (storage).  

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan upaya untuk mengurangi kandungan 

logam berat Pb dalam daging sapi di TPA Jatibarang. Salah satu cara yang mungkin dapat 

dilakukan untuk mengurangi kandungan logam berat Pb adalah dengan perendaman 

menggunakan jeruk nipis (Citrus aurantifolia). Jeruk adalah sekuestran alami terhadap 

kandungan logam berat (Hudaya 2010). Kandungan asam sitrat dengan rumus kimia 

CH2COOH−COHCOOH−CH2COOH  (C6H8O7) di dalam jeruk nipis mampu mengikat logam 

berat Pb. Gugus  fungsional  -COOH  pada  asam  sitrat menyebabkan  ion  sitrat  dapat  

bereaksi dengan  ion  logam  membentuk  garam sitrat. Ariyanto (2006) menguatkan bahwa 

gugus  fungsional -COOH  maupun -OH phenolat ataupun -OH alkoholit dapat membentuk 

kompleks dengan ion logam. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni (True Experiment) 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 4x2 dengan populasi tiga ekor 

sapi dan sampel daging sapi 900 gram. Setiap sampel daging terdiri atas daging segar 

sebagai kontrol, dan delapan kombinasi perlakuan yaitu konsentrasi jeruk nipis 0%, 10%, 
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20%, dan 30% dengan lama perendaman 30 dan 60 menit. Baik kontrol maupun perlakuan 

dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Penelitian dilakukan di tiga lokasi yaitu TPA 

Jatibarang, Laboratorium Biologi Unnes, dan Balai Laboratorium Kesehatan Semarang pada 

bulan Maret sampai Juli 2014. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ice box, gelas ukur 5 mL dan 10 

mL, beaker gelas 500 mL dan 1000 mL, pipet, wadah sampel, pisau, pengaduk kaca, 

saringan plastik, blander, juicer, stop watch, cawan porselen, hot plate, desikator, furnace, 

AAS,  labu takar polypropylene. Sedangkan bahan yang digunakan meliputi daging sapi 

TPA Jatibarang, sari jeruk nipis (0%, 10%, 20% dan 30%), akuades, HNO3 0,1 M, HCl 6 M, 

larutan matrik modifier, larutan kontrol positif Pb, larutan standar Pb. 

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap pengambilan 

sampel daging serta pengukuran bobot dan umur sapi di Rumah Pemotongan Hewan 

(RPH). Pengukuran bobot daging dilakukan pasca pemotongan tanpa kepala, keempat kaki, 

kulit dan organ dalam sapi. Sedangkan umur diukur dari waktu kelahiran sapi sampai sapi 

tersebut akan dipotong.  

Pembuatan stok konsentrasi larutan jeruk nipis 100% dilakukan dengan menimbang 

1000 gram jeruk nipis yang telah dikupas kulitnya kemudian dimasukkan ke dalam juicer 

untuk didapatkan sari buahnya. Larutan hasil proses ini merupakan sari buah jeruk nipis 

dengan konsentrasi 100%. Dalam 1000 gram jeruk nipis akan dihasilkan kurang lebih 400 

mL sari buah jeruk nipis. Pembuatan konsentrasi larutan jeruk nipis 0%, 10%, 20%, dan 

30% secara berturut-urut dilakukan dengan mengambil larutan stok jeruk nipis 100% 

sebesar 0 mL, 30 mL, 60 mL, dan 90 mL, masing-masing ditambah akuades sampai 300 

mL.   

Daging dipotong kecil kecil dengan ukuran panjang x lebar x tinggi kurang lebih 3 x 4 

x 1 cm. Untuk setiap 100 gram daging sapi direndam dalam 300 mL larutan jeruk nipis 

berbagai taraf perlakuan konsentrasi selama 30 menit dan 60 menit. Daging pasca 

perlakuan dianalisis kadar Pb nya menggunakan AAS. Data umur, bobot, dan kadar Pb sapi 

dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson sedangkan kadar Pb daging dan % 

penurunannya dianalisis menggunakan uji Anava 2 jalan melalui SPSS 17. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Pb Daging Sapi 

Sapi TPA Jatibarang merupakan sapi peranakan ongole (PO). Sapi dalam berbagai 

umur sehari-hari digembalakan oleh para peternak di TPA Jatibarang dan memakan 

sampah organik yang bercampur dengan sampah non organik. Hasil pengukuran tiga 

sampel sapi menunjukkan daging sapi TPA Jatibarang mengandung logam berat Pb. 
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Adapun hasil pengukuran kadar Pb sapi pada tiga variasi umur dan bobot sapi dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1 Kadar Pb sapi pada 3 variasi umur dan bobot sapi  

No 
Sapi 

Umur (tahun) Bobot daging (Kg) Kadar Pb (ppm) 

1 3,0 150 0,660 
2 2,5 123 0,528 
3 2,0 117 0,326 

Jumlah 7,5 390 1,514 

Rata-rata 2,5 130 0,501 

 
Berdasarkan  Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata kandungan Pb dalam daging 

sapi TPA Jatibarang adalah 0,501 ppm. Kadar Pb yang terdeteksi dalam daging sapi 

keseluruhannya masih berada di bawah ambang batas Pb yang ditetapkan oleh Badan 

Standar Nasional (BSN). Menurut BSN (2009) ambang batas kadar Pb dalam daging adalah 

1,0 mg/Kg. Walaupun masih berada dalam ambang batas kadar ini tampak meningkat jika 

dibandingkan dengan kadar Pb daging pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan  Suyanto et al. (2010) menyebutkan bahwa kadar Pb daging bagian paha sebesar 

0,121 ppm. Peningkatan kadar Pb dalam kurun waktu selama 4 tahun ini mencapai lebih 

dari 300%. Keberadaan logam Pb di dalam daging sapi dimungkinkan akan semakin 

meningkat seiring dengan perkembangan domestik yang semakin kompleks serta lama 

waktu sapi tersebut terkontaminasi bahan toksik Pb. 

Hasil uji korelasi Pearson diketahui terdapat korelasi positif  tidak signifikan antara 

umur sapi dan kadar Pb dalam daging sapi diindidikasikan dengan nilai Person Correlation 

sebesar 0,993 >0 dan nilai signifikansi 0,077 >0,05. Hasil ini memberikan sebuah gambaran  

jumlah Pb yang terkandung di dalam daging sapi berbanding lurus dengan lama waktu sapi 

tersebut tinggal di TPA Jatibarang. Hal ini dikarenakan sapi yang berumur lebih tua lebih 

lama digembalakan oleh peternak di TPA dan mengkonsumsi lebih banyak sampah yang 

tercemar Pb dari pada sapi dengan umur lebih muda.  

Hasil uji korelasi antara bobot dan kadar Pb daging sapi menunjukkan keduanya 

saling berkorelasi positif tidak signifikan diindindikasikan dengan nilai Person Correlation 

0,890 >0 dan nilai signifikansi 0,301 >0,05. Kadar Pb daging sapi sebanding dengan bobot 

tubuh sapi. Sapi yang mengkonsumsi sampah organik maupun non organik akan 

terkontaminasi Pb dalam tubuhnya. Semakin banyak sampah yang dimakan maka kadar Pb 

di dalam dagingnya juga semakin bertambah serta bertambah tinggi bobotnya. Karena pada 

dasarnya makanan yang dimakan akan dicerna oleh tubuh dan masuk ke dalam sel-sel 

tubuh untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Perkembangan dan pembelahan sel 

mengakibatkan massa tubuh meningkat.  
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Korelasi positif tidak signifikan juga terdapat antara umur sapi dan bobot sapi dengan 

nilai Person Correlation 0,939 >0 dan nilai signifikansi 0,224 >0,05. Pertumbuhan dan 

pembelahan sel berhubungan erat dengan tinggi umur. Sapi yang memilki umur lebih tinggi 

akan memiliki massa tubuh lebih besar dibandingkan sapi berumur lebih muda. Begitu juga 

sapi yang memilki massa tubuh rendah biasanya berumur muda. 

Keberadaan Pb dalam daging sapi akibat sapi mengkonsumsi sampah organik dan 

non organik di TPA Jatibarang. Syamsiro (2014) menyatakan dalam sehari terdapat 750 ton 

sampah yang ditimbun di TPA Jatibarang. Wardhayani (2006) menyatakan sampah TPA 

Jatibarang mengandung Pb mencapai 17,09 ppm. Kandungan Pb ini berasal dari jenis 

sampah yang dibuang dan tertimbun di TPA seperti baterai, cat, kabel listrik, dan bahan lain 

yang menggunakan Pb sebagai bahan dasarnya. Pb dalam sampah bersifat akumulatif dan 

biomagnifikatif berakibat penumpukan dan peningkatan kadar Pb dalam tubuh sapi. 

Withgout & Brennan (2007) memperkuat pernyataan bahwa logam berat Pb bersifat toksik, 

bioakumulatif dan biomagnifikatif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khamdin (21-08-2014), salah seorang warga 

yang tinggal di lingkungan TPA Jatibarang menyatakan masyarakat menerima keberadaan 

TPA Jatibarang karena mereka mendapatkan kompensasi dari pemerintah berupa 

pemeliharan sapi PO (Peranakan Ongole). Khamdin menuturkan jika masyarakat tidak 

mendapatkan sapi sebagai hewan ternak maka lahan TPA harus dipindahkan dari wilayah 

tersebut karena pada dasarnya keberadaan TPA menganggu aktivitas dan kenyamanan 

masyarakat sekitar TPA. Pemerintah Kota Semarang tidak bisa sembarang memindah lahan 

TPA satu-satunya di Kota Semarang ini dikarenakan membutuhkan lahan baru yang luas 

serta kesediaan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan TPA baru. 

 

Penurunan Pb dengan Perendaman Larutan Jeruk Nipis 

Hasil pengukuran rata-rata kandungan logam berat Pb dalam daging sapi pada 

kontrol (tanpa perlakuan) perendaman sebesar 0,501 ppm. Setelah perendaman dengan 

larutan jeruk nipis dengan berbagai konsentrasi, rata-rata kandungan logam Pb dalam 

daging sapi menurun signifikan. Adapun hasil pengukuran Pb daging sapi dapat dilihat pada 

Tabel 2.  

Tabel 2 Pengukuran kandungan Pb pasca perlakuan 

Perlakuan 
Ulangan (ppm) Jumlah 

(ppm) 
Rata-rata 

(ppm) 
% Penurunan 

Pb  1 2 3 

N0T1 0,48 0,463 0,319 1,262 0,4207 13,9 
N1T1 0,61 0,421 0,315 1,346 0,4487 10,4 
N2T1 0,36 0,351 0,23 0,941 0,3137 36,1 
N3T1 0,404 0,303 0,188 0,895 0,2983 41,2 
N0T2 0,406 0,4 0,276 1,082 0,3607 26,0 
N1T2 0,379 0,354 0,249 0,982 0.3273 33,0 
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N2T2 0,231 0,326 0,193 0,75 0,25 48,0 
N3T2 0,132 0,3 0,147 0,579 0,193 59,4 

Daging kontrol 0,66 0,528 0,326 1,514 0,501  
Larutan Pra 0,033 0 0 0,033 0,011  
Larutan Pasca 0,46 0,286 0,139 0,885 0,295  

Keterangan:   
N0  = konsentrasi 0% jeruk nipis (air murni)    
N1 = konsentrasi 10% jeruk nipis 
N2 = konsentrasi 20% jeruk nipis 
N3 = konsentrasi 30% jeruk nipis 
T1   = perendaman selama 30 menit 
T2 = perendaman selama 60 menit 
 
 Hasil pengukuran Pb dalam daging sapi digambarkan dalam bentuk kurva seperti 

terlihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kurva penurunan kadar Pb daging sapi pra dan pasca perlakuan 
 

Dari hasil pengukuran kandungan Pb daging pada Tabel 2 tampak adanya pengaruh 

yang signifikan pada setiap taraf konsentrasi perlakuan dan lama perendaman terhadap 

penurunan Pb daging sapi. Kedua pelarut yang digunakan sebagai perendam baik air 

maupun larutan jeruk nipis sama-sama mampu menurunkan kadar Pb menjadi lebih rendah 

dari Pb semula. Perendaman menggunakan air mampu menurunkan Pb daging sebesar 

13,9% dalam waktu 30 menit (N0T1) dan 26% pada waktu 60 menit (N0T2). Hasil sejalan juga 

dilakukan oleh Sari et al. (2014) yang menyatakan bahwa perebusan menggunakan air 

mampu menurunkan Pb daging kerang sebesar 32,33%. Perbedaan persentase penurunan 

ini dikarenakan oleh perbedaan tekstur daging sapi yang lebih keras dari pada daging 

kerang. Selain itu perbedaan perlakuan juga sangat berpengaruh. Perebusan menyebabkan 

13,9 % 

10,4 % 

36,1 % 
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larutan jeruk nipis lebih cepat masuk ke dalam daging untuk mengikat Pb dibandingkan 

hanya dengan perendaman. 

Penurunan kadar Pb dalam daging sapi juga terlihat pasca perendaman di semua 

konsentrasi larutan jeruk nipis. Penurunan Pb semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi larutan jeruk nipis dan lama perendaman. Hal senada juga 

disampaikan oleh Supirman et al. (2013) yang mengatakan hasil  analisis  kadar  Pb  pada  

teh  Sargassum filipendula  menunjukkan penurunan  kandungan  Pb lebih besar diikuti 

dengan  penambahan asam sitrat/kosentrasi  semakin  asam. Hal ini menunjukkan semakin 

besar konsentrasi asam sitrat maka akan semakin besar kemampuannya dalam 

menurunkan Pb.  Namun kadar Pb antara konsentrasi 10% dan 20% menunjukkan 

ketidaklinieran grafik penurunan Pb. Hal ini mungkin disebabkan terjadi kesalahan pada 

teknis pelaksanaan penelitian. Salah satunya adalah pengirisan daging yang tidak sama 

tebal mengakibatkan kecepatan resapan larutan jeruk nipis ke dalam daging menjadi 

berbeda. 

Penurunan Pb daging sapi setelah perendaman di dalam larutan jeruk nipis 

dikarenakan kandungan asam sitrat dalam jeruk nipis. Rahardjo (2012) menyatakan di 

dalam konsentrasi 100% jeruk nipis terdapat 2,13% asam sitrat. Asam sitrat  dengan  rumus  

kimia  CH2COOH-COHCOOH-CH2COOH (C6H8O7) mampu mengkelat logam membentuk 

garam sitrat. Garam sitrat akan larut dalam larutan jeruk nipis dan ikut terbuang bersama 

larutan tersebut. Akibatnya terjadi penurunan kadar Pb pasca perlakuan. Hal ini dapat 

terlihat pada kadar Pb larutan jeruk nipis antara pra dan pasca perlakuan. Kandungan Pb 

larutan pra perlakuan rata-rata sebesar 0,011 ppm, sementara pasca perlakuan rata-rata 

sebesar 0,295 ppm. Peningkatan kadar Pb ini membuktikan bahwa Pb daging terikat di 

dalam larutan jeruk nipis pada saat perendaman. 

Mekanisme pengikatan asam sitrat terhadap logam Pb disebabkan kemampuan 

gugus karboksilat dalam mengikat Pb. Menurut Murwati et al. (2005) tiga asam karboksil 

dalam bentuk strukturnya dapat membentuk kompleks dengan logam. Gugus karboksil ini 

akan melepas proton (H+) dalam larutan menghasilkan ion sitrat (–COO-). Priyadi et al. 

(2013) mengatakan dalam larutan yang sangat asam proton sudah dilepas. Ion Pb2+ akan 

terlepas dari ikatan kompleksnya akibat hidrolisis. Kemudian ion sitrat bereaksi dengan ion 

Pb2+ membentuk garam sitrat. Logam Pb yang terikat dalam gugus karboksil akan larut 

dalam larutan asam sitrat dan ikut terbuang setelah perendaman. Suaniti (2007)  

menambahkan penurunan  konsentrasi  Pb disebabkan  karena lepasnya ikatan kompleks 

logam protein, sehingga ion-ion logam tersebut keluar dari dalam daging. 

Berdasarkan Gambar 1 dapat terlihat kombinasi perlakuan paling efektif dalam 

menurunkan Pb daging adalah perendaman pada konsentrasi 30% selama 60 menit (N3T2). 

Kombinasi ini mampu menurunkan Pb daging dari 0,501 ppm menjadi 0,193 ppm dengan 
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persentase penurunan sebesar 59,4% yang artinya telah menurunkan separuh lebih Pb dari 

kadar Pb daging awal. Sementara kombinasi perlakuan lainnya belum mencapai 50% 

penurunan Pb. Jika konsentrasi larutan jeruk nipis ditingkatkan maka besar kemungkinan Pb 

dalam daging semakin berkurang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. 

(2013) menunjukkan kemampuan larutan jeruk nipis berkurang pada konsentrasi 50% dalam 

waktu 30 menit. Hasil ini memiliki arti terdapat titik jenuh jeruk nipis dalam mengikat Pb pada 

daging. Adapun dalam penelitian ini belum ditemukan titik jenuh asam sitrat dalam mengikat 

Pb pada daging. 

Hasil Anava dua arah menunjukkan bahwa faktor konsentrasi dan lama waktu 

perendaman berpengaruh signifikan terhadap kadar Pb daging sapi dan persen penurunan 

kadar Pb daging sapi (Tabel 3). 

 

Tabel 3.  Hasil Anava dua jalan pengukuran kandungan Pb pasca  perlakuan 

Sumber Variasi 
Jumlah 
kuadrat 

Derajat 
bebas (db) 

Kuadrat 
tengah 

Fhitung Sig. 

Model Koreksi 0,188a 7 0,027 2,476 0,063 

Intersep 2,669 1 2,669 245,594 0,000 

Konsentrasi 0,123 3 0,041 3,787 0,032 

Waktu 0,062 1 0,062 5,687 0,030 

Konsentrasi * Waktu 0,003 3 0,001 0,094 0,962 

Eror 0,174 16 0,011   

Total 3,032 24    

Total koreksi 0,362 23    

 

 
Dari Tabel 3 dapat diketahui besar konsentrasi jeruk nipis dan lama perendaman 

berpengaruh signifikan terhadap kadar Pb daging sapi. Indikasi signifikan ditunjukkan 

dengan nilai signifikan konsentrasi dan lama perendaman sebesar 0,032 dan 0,030 (Sig 

<0,05). Sementara kombinasi keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar Pb 

daging sapi dengan nilai signifikan 0,962 (Sig >0,05). Hal ini menunjukan semakin tinggi 

konsentrasi larutan maka semakin besar kemampuannya dalam menurunkan Pb. 

Taraf perlakuan dengan nilai signifikan <0,05 pada uji Anava dua jalan selanjutnya 

diuji menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) untuk melihat perbedaan pengaruh 

antar taraf perlakuan. Hasil UJBD menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada 

taraf perlakuan konsentrasi. Adapun hasil UJBD dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) faktor konsentrasi larutan jeruk nipis 

 
Konsentrasi (%) N 

Subset 
Notasi 

    1     2     3 

Duncana,,b 30 6 0,24567   a 

20 6 0,28183 0,28183  ab 

10 6  0,388 0,388 bc 

0 6   0,4185 c 

Sig.  0,556 0,097 0,619  

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui perbedaaan paling nyata antara konsentrasi 0% 

dengan 30%. Pada konsentrasi 0% rata-rata Pb daging sebesar 0,907 ppm dengan 

persentase penuruan Pb sebesar 19,95% (a). Kadar dan penurunan ini sangat berbeda jauh 

dibandingkan kadar Pb pada konsentrasi 30% sebesar 0,246 ppm dengan persentase 

penurunan sebesar 50,3% (c). Selisih persentase penurunan keduanya sebesar 30,35%. 

 
SIMPULAN 

Rata-rata kandungan Pb daging sapi sebesar 0,501 ppm. Kandungan Pb daging sapi 

berkorelasi positif terhadap umur dan bobot sapi. Hasil paling efektif untuk menurunkan Pb 

adalah perendaman pada konsentrasi 30% selama 60 menit dengan kemampuan 

menurunkan Pb daging sapi sebesar 59,4%. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas proses pengomposan sampah 
daun yang diberi tiga macam aktivator berbeda. Bahan kompos terdiri dari sampah daun cacah dan 
kotoran kambing dengan perbandingan 3:2, dibuat dalam tiga perlakuan masing-masing 
menggunakan aktivator dari limbah kulit jeruk, limbah sayuran dan EM4 sebagai pembanding. 
Kompos dipanen setelah proses pengomposan berlangsung selama 21 hari.Variabel yang diamati 
meliputi perubahan suhu, pH, kelembaban harian kompos selama proses berlangsung, dan 
parameter kualitas  kompos meliputi paramater fisik (tekstur, warna, bau, dan % penyusutan), serta 
kimia meliputi kata parameter kimia (kadar air, pH, dan C/N rasio). Analisis data dilakukan secara 
deskriptif. Hasil analisis parameter fisik ketiga kompos menunjukkan tekstur, warna, dan bau yang 
relatif sama, tetapi % penyusutan cenderung berbeda. Kompos dengan aktivator EM4 mengalami 
penyusutan paling tinggi (39,3%) diikuti berturut-turut kompos dengan MOL limbah sayur dan limbah 
kulit jeruk sebesar 31,6% dan 29,8%. Demikian juga C/N rasio kompos dengan aktivator EM4 
menunjukkan rasio paling rendah (14,73).Grafik peningkatan suhu selama pengomposan terlihat 
pada ketiga perlakuan, tetapi kompos dengan MOL limbah kulit jeruk relatif lebih. Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa kompos daun dengan aktivator EM4 memperlihatkan % penyusutan, penurunan 
C/N rasio lebih cepat dibanding dua perlakuan yang lain. Namun demikian secara umum ketiga 
macam kompos yang dihasilkan telah memenuhi kriteria kompos berdasarkan standar SNI No. 19-
7030-2004. 
 
Kata kunci: aktivator, EM4, kotoran kambing, kulit jeruk, limbah sayuran, MOL, sampah daun 
 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to evaluate the effectivity of the leaf garbage composting 

process were given three different kinds of activators. The material composed are chopped leaf 
garbage and goat manure in the ratio of 3: 2, and make in three activators treatments. There are 
activators of orange peel waste, vegetable waste, and EM4 product as a comparison. Compost is 
harvested after the composting process lasted for 21 days. The variables measured include (1) 
changes in daily temperature, pH, humidity compost during the composting process, (2) quality 
parameters such as physical parameters (texture, color, odor, and depreciation), and chemical 
parameters (water content, pH, and C/N ratio). All of data were analyzed descriptively. The changes 
of daily temperature, pH, and humidity on EM4 compost activator treatment showed highest 
depreciation (39.3%) followed by compost with vegetable Mol and waste orange peel (31.6% and 
29.8%), while the graphs of pH and humidity appear constant during this process. Accordance with 
the percentage of the depreciation, C/N ratio of the compost with EM4 activator showed the lowest  
(14.73). Generally, parameters of texture, color, and odor no different, as well as the water content 
and pH. This study concludes that composting treatment successfully and produce compost according 
to the criteria of  SNI standard  Number 19-7030-2004. 
 
Keywords: activator, EM4, goat manure, leaf garbage, orange peel waste, vegetable waste 

 
PENDAHULUAN 

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan salah satu karakter yang akan dicapai 

dalam tujuan pendidikan nasional. Di lingkungan sekolah, pendidikan kepedulian terhadap 

lingkungan sudah  ditanamkan sejak dini, yakni semenjak anak masuk PAUD (Pendidikan 
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Anak Usia Dini) sampai di tingkat perguruan tinggi. Siswa umumnya sudah mengetahui dan 

mengimplementasikan bagaimana membuang sampah di tempat sampah yang sudah 

disediakan, akan tetapi kebanyakan belum mengetahui sejauh mana nasib sampah setelah 

itu. Mengacu pola edukasi pengelolaan sampah organik seperti yang telah banyak 

diaplikasikan di berbagai daerah (Anonimus 2007), pengelolaan sampah mandiri memang 

sudah saatnya diterapkan di manapun sumber sampah berada, termasuk instansi 

pendidikan.  

Observasi lapangan terhadap beberapa sekolah di wilayah Gunungpati menunjukkan 

lingkungan alami dengan tanaman peneduh dan tanaman pertanian masih dominan, 

sehingga sampah daun menjadi pemandangan sehari-hari. Saat ini hampir seluruh 

pengelolaan sampah di perkotaan berakhir di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) 

yang di kelola oleh pemerintah, padahal menurut Kustiah (2005) kemampuan pemerintah 

kota mengelola sampah hanya 49,09% dan 1,02% di pedesaan. Syafrudin (2004) 

mengemukakan cara terbaik yang ditempuh untuk mengendalikan volume sampah agar 

beban TPA tidak semakin berat adalah dengan melakukan pemilahan sampah dan 

penerapan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) sehingga jumlah sampah yang benar-

benar dibuang ke TPA tinggal 35%.Pengomposan adalah salah satu solusi yang dianggap 

sebagai teknologi berkelanjutan karena bertujuan untuk konservasi lingkungan, keselamatan 

manusia, dan meningkatkan nilai ekonomi. 

Prinsip pengomposan adalah menurunkan C/N rasio bahan organik menjadi sama 

dengan C/N rasio tanah. C/N rasio adalah hasil perbandingan antara karbohidrat dan 

nitrogen yang terkandung di dalam suatu bahan. Nilai C/N rasio tanah adalah 10-12. Bahan 

organik yang memiliki C/N rasio sama dengan tanah memungkinkan bahan tersebut dapat 

diserap oleh tanaman (Djuarnani et al. 2005). Proses pembuatan kompos dengan 

menggunakan dekomposer mikroorganisme lokal (MOL) terbukti efektif mempercepat 

penurunan rasio C/N dibandingkan dengan cara konvensional melalui proses pembusukan 

sampah,  rasio C/N  ideal menjadi lebih cepat tercapai, dan pada akhirnya sampah lebih 

cepat menyatu dengan tanah untuk dimanfaatkan unsur-unsur haranya (Yuniwati 2012). 

Selama proses pengomposan berlangsung akan terjadi reaksi eksotermik sehingga timbul 

panas akibat pelepasan energi (Susanto  2002). Dalam rangka mengimplementasikan hasil 

penelitian tentang efektivitas MOL (Widiyaningrum & Lisdiana, 2012), telah dilakukan 

evaluasi lapang proses pengomposan sampah daun lingkungan sekolah dengan 

menggunakan tiga macam sumber aktivator. 

 

METODE PENELITIAN 

Kompos dibuat dalam tiga macam perlakuan, masing-masing menggunakan tiga 

aktivator berbeda yaitu EM-4, MOL limbah kulit jeruk, dan MOL limbah sayuran. Bahan 
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kompos adalah daun kering cacah sebagai sumber karbon dan kotoran kambing sebagai 

sumber nitrogen dengan perbandingan 3:2. Proses fermentasi menggunakan bak dengan 

komposisi 60 kg daun kering cacah + 40 kg kotoran kambing di setiap perlakuan (100 kg 

bahan/bak). Alur kegiatan disajikan seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur penelitian 

 

Menurut Gazer (2005), rasio C/N bahan pada kisaran 25 cukup ideal untuk 

kebutuhan tumbuh kembang mikroorganisme pengurai dengan baik. Proses pembuatan 

MOL kulit jeruk dan MOL limbah sayuran mengacu proses pembuatan MOL rumah kompos 

Unnes. Pemberian aktivator MOL pada masing-masing perlakuan menggunakan dosis         

1 ml/kg bahan dengan pengenceran 1:5 serta disiramkan secara merata dengan mengacu 

kebutuhan kelembaban kompos. Pembalikan kompos dan penyiraman aktivator dilakukan   

2-3 hari sekali agar kadar air untuk fermentasi aerob berjalan baik. Proses pengomposan 

berlangsung selama 21 hari. Data harian yang dicatat adalah suhu ruangan, pH, 

kelembaban, dan suhu kompos. Pengukuran setiap variabel diulang lima kali setiap 

pengamatan. Pada minggu ke tiga kompos dipanen dan diambil sampel untuk pengamatan 

fisik, penyusutan, analisis kadar air, pH, dan C/N rasio. Data faktor-faktor lingkungan dirata-

Sampah daun  cacah-kotoran 
kambing 3:2 

 

Campurkan dalam bahan 
hingga kelembaban 50-60% 

- Pembalikan 2 hari sekali,  
- penambahan air + MOL jika 

diperlukan 
- proses berlangsung 3 minggu 
- pencatatan data suhu, 

kelembaban dan pH harian 
 

Kompos matang 
21 hari 

 

Analisis lab: 
kadar air, pH,  dan C/N rasio 

 

diayak 
 

Dosis  MOL 
kulit jeruk 1 ml/kg  

Dosis  EM4 
1 ml/kg 

 

Pengamatan fisik: tekstur, 
warna, bau, % penyusutan 

 

Dosis  MOL limbah 
sayuran 1 ml/kg  

fermentasi dalam bak  
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rata dan disajikan dalam bentuk grafik, hasil pengamatan fisik dan kimia ditabulasikan, 

kemudian semua data dianalisis secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fluktuasi Suhu, Kelembaban dan pH Bahan selama Proses Pengomposan 

Gambar 1, 2, dan 3 berikut menggambarkan fluktuasi suhu, kelembaban dan pH 

kompos selama proses pematangan. 
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Gambar 2. Fluktuasi  pH selama proses pengomposan 

Gambar 1. Fluktuasi Suhuselama proses pengomposan 

Gambar 3. Fluktuasi  kelembaban selama proses 

pengomposan 
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Agar proses pengomposan berlangsung dengan baik, dibutuhkan komposisi bahan 

organik yang ideal serta suhu lingkungan yang sesuai untuk mikroorganisme pengurai. 

Indikasi bekerjanya mikroorganisme pengurai bisa dilihat melalui peningkatan dan 

penurunan suhu selama proses fermentasi, serta stabilnya kelembaban dan pH bahan 

selama proses pengomposan. Menurut Unus (2002), syarat ideal proses pengomposan 

adalah jika rasion C/N bahan berkisar antara 30-35, suhu pada kisaran 40O-70OC, 

kelembaban /kadar air bahan 50-60% dan pH 5-8. Pada  Gambar 2, fluktuasi suhu harian 

pada ketiga kompos perlakuan terlihat sejalan, tetapi peningkatan suhu pada perlakuan 

MOL limbah sayur hampir sejajar dengan lonjakan suhu pada kompos yang menggunakan 

EM4. Sedangkan grafik peningkatan suhu pada kompos dengan aktivator limbah kulit jeruk 

lebih datar. Hal ini diduga berkaitan dengan keberadaan bakteri pengurai yang bekerja 

dengan baik. Setiap mikroorganisme pengurai memiliki kisaran suhu optimum untuk 

perkembangbiakannya. Bakteri yang terdapat dalam EM4 diketahui mempunyai suhu 

pertumbuhan optimal pada kisaran 40oC (Indriani 2007), sehingga peningkatan suhu pada 

kompos yang menggunakan EM4 mengindikasikan bakteri pengurai bekerja dengan  baik. 

Data % penyusutan bahan dan penurunan C/N rasio pada kompos dengan aktivator EM4  

memperkuat indikasi tersebut.  

Pada suhu mendekati 40OC, kerja mikroorganisme dalam MOL limbah sayuran dan 

EM4 makin baik. Pada kompos yang menggunakan limbah sayur, peningkatan suhu hampir 

sama dan sejalan dengan EM4. Hal ini dikarenakan limbah sayur berpotensi mengandung 

bakteri pengurai lebih bervariasi sepertihalnya pada EM4, dibanding MOL dari limbah kulit 

jeruk. Dalam EM4 diketahui mengandung bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, 

Saccharomyces sp, Actinomycetes sp, dan jamur fermentasi. 

Dari grafik terlihat bahwa dinamika suhu tiap variasi kompos mengalami tiga tahap 

proses pengomposan. Menurut Sumekto (2006), pada proses pengomposan yang ideal, 

tahap pertama yaitu tahap penghangatan (tahap mesofilik), mikroorganisme hadir dalam 

bahan kompos secara cepat dan temperatur meningkat. Mikroorganisme mesofilik hidup 

pada temperatur 10-45OC dan berperan memperkecil ukuran partikel bahan organik 

sehingga luas permukaan bahan bertambah dan mempercepat proses pengomposan. 

Tahap kedua yaitu tahap termofilik, mikroorganisme termofilik hadir dalam tumpukan bahan 

kompos. Mikroorganisme termofilik hidup pada suhu 45-60OC dan bertugas mengkonsumsi 

karbohidrat dan protein sehingga bahan kompos dapat terdegradasi dengan cepat. 

Mikroorganisme ini berupa Actinomycetes dan jamur termofilik. Sebagian dari 

Actinomycetes mampu merombak selulosa dan hemiselulosa. Kemudian proses 

dekomposisi mulai melambat dan temperatur puncak dicapai. Setelah temperatur puncak 

terlewati, tumpukan mencapai kestabilan, sehingga bahan lebih mudah terdekomposisikan. 

Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap pendinginan dan pematangan. Pada tahap ini, jumlah 
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mikroorganisme termofilik berkurang karena bahan makanan bagi mikroorganisme ini juga 

berkurang, hal ini mengakibatkan organisme mesofilik mulai beraktivitas kembali. Organisme 

mesofilik tersebut akan merombak selulosa dan hemiselulosa yang tersisa dari proses 

sebelumnya menjadi gula yang lebih sederhana, tetapi kemampuanya tidak sebaik 

organisme termofilik. Bahan yang telah didekomposisi menurun jumlahnya dan panas yang 

dilepaskan relatif kecil. Menurut Yuniwati (2012) kenaikan suhu pengomposan melewati 

batas optimal akan memperlambat penurunan C/N rasio. 

 

Parameter Fisik dan Kimia Kompos 

Data % penyusutan bahan, tekstur, warna, bau, kadar air, pH, C/N rasio tercantum 

pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Hasil pengamatan fisik dan kimia kompos  setelah  3 minggu 

No. Aspek yang diamati 

Hasil pengamatan 

Kompos +MOL 
limbah kulit jeruk 

Kompos + MOL 
limbah sayur 

Kompos + EM4  

1. Berat awal (kg) 100 100 100 

2. Berat saat panen(kg) 70.2 68.4 58.7 

3. Penyusutan (%) 29,8 31.6  39.3 

5. Tekstur  Halus, lembab Halus, lembab Halus, lembab 
 Warna Hitam tanah Hitam tanah Hitam tanah 
 Bau  Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau 

6. Kadar air (%)* 48.20 41,20 39.69 

7. C organik (%)* 21.59 27.06 28.29 

8. N total  (%)* 1.16 1.86 1.92 

9. C/N rasio* 16,54 17,62 14.73 

10. P2O5* 0.130 0.125 0.151 

11. K2O* 0.17 0.11 0.27 

12. pH * 6.84 7.44 7.46 

*) Hasil analisis laboratorium BPTP Ungaran (2014) 

 

Berdasarkan data Tabel 5, terlihat bahwa secara fisik maupun kimia kompos yang 

dihasilkan tergolong baik sesuai kriteria berdasarkan standar SNI No. 19-7030-2004 (BSN, 

2004). Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik yang masuk kategori memenuhi 

standar antara lain apabila kadar  C/N rasio kompos berkisar antara 10–20;  kadar air 

maksimum 50% dan kisaran pH 6.80–7.49. Persen penyusutan kompos tertinggi terdapat 

pada kompos dengan aktivator EM4, yakni mampu mengurangi berat hingga 39,3% 

sementara kompos dengan MOL limbah sayuran dan limbah kulit jeruk berturut-turut 

menyusut 31.6% dan 29.8%. Menurut Wahyono et al. (2011) berat akhir kompos matang 

idealnya antara 55-75% dengan C/N rasio 10-12. Dengan demikian, ketiga kompos hasil 

penelitian masih memerlukan proses beberapa waktu lagi apabila ingin mencapai ideal 
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karena C/N rasio masih berada pada kisaran 14–18. Jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian Cahaya dan Nugroho (2009) yang memanfaatkan sampah sayuran + kotoran 

kambing + EM4, ternyata menghasilkan kompos matang pada minggu ke–4 dengan 

komposisi C/N rasio 17,45; kadar  air 49,71; pH 7 serta temperatur stabil pada 26,33OC. Hal 

ini menunjukkan bahwa produk kompos daun dengan MOL maupun EM4 dalam uji coba ini 

masih dalam kisaran kualitas yang tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian lain. 

 
SIMPULAN 

Grafik fluktuasi suhu, kelembaban dan pH pada proses pembuatan kompos dengan 

tiga macam aktivator menunjukkan aktivitas  mikroorganisme pengurai berjalan dengan baik. 

Perubahan suhu, kelembaban dan pH selama proses pengomposan menghasilkan 

penyusutan paling tinggi pada kompos dengan pemakaian EM4 (39.3%), diikuti MOL limbah 

sayuran (31,6%) dan MOL limbah kulit jeruk (29.8%). Selama tiga minggu pengomposan 

dihasilkan penyusutan C/N rasio kompos dengan EM4. Limbah sayur dan limbah kulit jeruk 

berturut-turut sebesar 14,73; 17,62; dan 16,54 dengan kriteria yang sesuai dengan standar  

SNI No. 19-7030-2004. 
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ABSTRAK 
 

Dampak pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi 
ekosistem bumi. Semarang sebagai kota pesisir terkena dampak perubahan iklim yaitu kenaikan 
permukaan air laut sehingga beberapa wilayah pesisir Kota Semarang sudah terendam air. Banjir dan 
kekeringan terjadi cukup sering di wilayah Kota Semarang. Fenomena perubahan iklim ini semakin 
merentankan masyarakat dalam mengakses air bersih sehingga terjadi penurunan kesejahteraan 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana adaptasi masyarakat kawasan 
rawan bencana kekeringan di Kota Semarang terhadap perubahan iklim, sehingga dapat 
dikembangkan suatu teknik konservasi air, untuk menambah pasokan air tanah sehingga mampu 
mengimbangi kebutuhan konsumsi air dan pengelolaan run off ketika banjir di Kota Semarang. 
Metode penelitian dengan eksplorasi dan riset pengembangan. Eksplorasi melalui pengamatan, 
pengukuran, pemetaan, dan wawancara dengan masyarakat untuk memperoleh data tentang 
adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengembangan model adaptasi untuk ketahanan terhadap 
bencana kekeringan. Hasil yang dicapai adalah, di Kota Semarang telah terjadi perubahan iklim yang 
berdampak signifikan yaitu badai, erosi pantai, dan kekeringan, yang berdampak pada banjir, rob, dan 
pengurangan persediaan air. Hal tersebut menimbulkan terganggunya kondisi ekonomi lokal, 
membahayakan lingkungan, dan meningkatkan masalah kesehatan yaitu meningkat jumlah orang 
yang terinfeksi penyakit flu, demam, dengue, diare, gatal, tifus, infeksi pernapasan, dan asma. 
 
Kata kunci: adaptasi masyarakat, bencana kekeringan, ketahanan kawasan, perubahan iklim 

 
ABSTRACT 

 
The impact of global warming is climate change affecting the condition of the earth's 

ecosystem. Semarang as coastal city affected by climate change is rising sea levels and submerging  
some it’s coastal areas. Floods and droughts occur quite frequently in the city of Semarang. The 
phenomenon may affects the availability of clean water, the increasingly vulnerable communities of  
clean water,  and a decrease in social welfare.  This study aims to describe the society adaptation of  
the drought-prone areas at Semarang towards climate change, so as to develop a water conservation 
techniques, to increase the supply of ground water so as to offset the need for water consumption and 
management of run-off when floods in Semarang. Research methods with exploration and 
development research. Exploration through observation, measurement, mapping, and interviews with 
the community to obtain data on adaptation to climate change to develop adaptation models for 
drought resistance. The results showed that Semarang has been affected by climate changes, 
significantly impacting storms, coastal erosion, and drought, impact on flooding, tidal, and reduction of 
water supplies. This raises the disruption of local economic conditions, harm the environment, and 
improve health problems that increase the number of people infected with many diseases. 
 
Keywords: adaptation models, climate change, drought, regional resilience 
 

PENDAHULUAN  

Dampak ekstrim dari perubahan iklim terutama adalah terjadinya kenaikan suhu 

serta pergeseran musim. Kenaikan suhu menyebabkan es dan gletser di kutub mencair. 

Peristiwa ini menyebabkan terjadinya peningkatan massa air laut dan kenaikan permukaan 

air laut sehingga meningkatkan kejadian banjir di wilayah pesisir. Salah satu akibatnya 
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adalah penurunan produksi tambak ikan dan udang serta ancaman terhadap kehidupan 

masyarakat pesisir pantai. Kawasan permukiman di pesisir Semarang juga terancam 

genangan dan luasan genangan total mencapai 7.500 Ha yang dihuni hampir 300 ribu 

penduduk. Kawasan tambak yang tergenang mencapai luasan 44,5 Ha sehingga sektor 

perikanan kota Semarang mengalami penurunan produksi (DKP 2008). 

Kejadian banjir, kekeringan, perubahan pola hujan, dan intrusi air laut merupakan 

bentuk ancaman yang sifatnya sangat dinamis. Suatu wilayah yang memiliki ancaman 

bencana, ke depan berpotensi memiliki ancaman bencana yang semakin meningkat 

(Prabakar et al. 2009; IPCC 2007).Terjadinya penurunan muka air tanah di Semarang serta 

kenaikan muka air laut akan mempengaruhi ketersediaan air bersih. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu tindakan antisipatif di Kota Semarang 

untuk mengurangi permasalahan krisis air bersih. Model adaptasi merupakan salah satu 

teknik konservasi air untuk menambah pasokan air tanah sehingga mampu mengimbangi 

kebutuhan konsumsi air dan memungkinkan terjadi pengurangan eksploitasi penggunaan air 

tanah dan pengelolaan run off  ketika banjir di Kota Semarang. 

Berdasarkan kajian kerentanan yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia (2009), 

wilayah rentan di Kota Semarang dapat dikelompokkan menjadi: (1) Kawasan dataran 

rendah pesisir yang terekspos banjir dan kenaikan permukaan laut; (2) permukiman 

bantaran sungai yang terekspos banjir; (3) lereng bukit yang terekspos angin kencang; (4) 

kawasan yang terkspos pergerakan tanah dan longsor; serta (5) kawasan permukiman yang 

jauh dari sumber air dan rawan kekeringan. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan 

tingginya permintaan air sehingga menimbulkan penyedotan besar-besaran terhadap 

sumber air yang ada. Naiknya muka air laut mengakibatkan air laut semakin jauh meresap 

ke daratan sehingga mencemari lebih banyak sumber air minum (Zakiya 2013). 

Hasil kajian IPCC (2007) memastikan bahwa perubahan iklim global terjadi karena 

atmosfer bumi dipenuhi oleh gas rumah kaca (GRK), seperti CO2 dan CH4, yang dihasilkan 

oleh aktivitas manusia. Gas CO2 terjadi akibat proses pembakaran bahan bakar fosil untuk 

menghasilkan energi dan juga akibat kebakaran hutan. Sementara gas CH4 terjadi akibat 

aktivitas pembuangan sampah. GRK memiliki kemampuan menangkap sinar infra merah 

dari sinar matahari yang direfleksikan oleh bumi. Karena itu semakin besar jumlah GRK di 

dalam atmosfer bumi maka bumi pun akan semakin panas. Kadar gas CO2 dalam atmosfer 

mencapai 385 ppm pada tahun 2006, sebuah peningkatan yang luar biasa jika dibandingkan 

data perubahan iklim selama kurun waktu 650.000 tahun terakhir (Nasir 2008). 

Adaptasi merupakan proses penyesuaian apapun yang terjadi di dalam ekosistem, 

baik dengan peminimalan tingkat perusakan maupun pengembangan peluang-peluang yang 

menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana yang 

terjadi yang terkait dengan perubahan lingkungan. Adaptasi tidak hanya berfokus pada 
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masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi keuangan atau fisik semata. Adaptasi 

perlu mempertimbangkan modal dan risiko sosial yang dapat memperbaiki dan menghambat 

proses pengembangan kapasitas adaptasi (Kristanty 2012). Di seluruh dunia, masyarakat 

adat telah mengembangkan langkah-langkah adaptasi inovatif untuk menghadapi 

perubahan iklim berdasarkan pengetahuan tradisional mereka. Langkah-langkah ini meliputi 

penanaman berbagai varietas tanaman, pemindahan ladang, pengubahan strategi berburu 

dan teknik penangkapan ikan dan lain-lain. 

Tujuan penelitian di tahun pertama untuk mendeskripsikan bagaimana adaptasi yang 

dilakukan masyarakat kawasan rawan bencana kekeringan di Kota Semarang terhadap 

perubahan iklim. Berdasarkan hasil penelitian di tahun pertama akan dikembangkan suatu 

model adaptasi terhadap perubahan iklim untuk ketahanan kawasan rawan bencana 

kekeringan, sehingga dapat diterapkan untuk masyarakat yang memiliki karakteristik 

bencana yang terkait dengan adanya perubahan iklim. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif dengan metode research and 

development untuk mengembangkan model adaptasi untuk ketahanan terhadap bencana 

kekeringan. Metode kualitatif digunakan untuk menjaring data sebanyak-banyaknya tentang 

kebiasaan adaptasi masyarakat daerah rawan bencana kekeringan. Instrumen 

pengumpulan data lebih banyak bergantung pada penelitiuntuk dapat mengungkap berbagai 

situasi, dapat terus menerus peka dengan masalah yang menjadi perhatiannya untuk 

kemudian mengambil keputusan mengenai sikap dan cara paling baik yang seharusnya 

ditampilkan.  

Lokasi penelitian adalah Kota Semarang di wilayah yang memiliki karakteristik rawan 

bencana kekeringan, meliputi kawasan pegunungan dan pantai. Kelurahan yang digunakan 

sebagai daerah penelitian meliputi Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajah Mungkur, 

Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, dan Kelurahan Tambakaji Kecamatan 

Ngaliyan.  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer berupa persepsi masyarakat terhadap kekeringan dan upaya melakukan adaptasi, 

dilakukan melalui kegiatan wawancara mendalam dengan metode purposive sampling. 

Penilaian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim menggunakan tiga elemen 

kerentanan, yaitu: paparan, kepekaan dan kemampuan adaptasi masyarakat. Data 

sekunder dikumpulkan melalui kegiatan studi literatur. Pemetaan kerentanan masyarakat 

terhadap perubahan iklim menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan 

Geographic Information System (GIS). 
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Setelah data terkumpul dilakukan analisis dan pemetaan kerentanan bencana 

kekeringan serta pemetaan adaptasi dan ketahanan terhadap bencana kekeringan. Pada 

tahap ini juga dilakukan analisis tentang pengetahuan, sudut pandang serta sikap 

masyarakat dalam mengahadapi bencana. Ini penting mengingat masyarakat adalah objek 

dari bencana alam itu sendiri sehingga diperlukan pengamatan terhadap tingkah laku 

masyarakat untuk dapat menentukan langkah apa yang tepat untuk dapat menyampaikan 

informasi atau pengetahuan tentang perubahan iklim.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Iklim dan Cuaca Kota Semarang 

Keterbatasan data iklim masih menjadi kendala utama untuk mendapatkan 

gambaran menyeluruh tentang kondisi keragaman dan perubahan iklim di Kota Semarang. 

Data rerata curah hujan di Kota Semarang Tahun 2006-2010 disajikan pada Gambar 1 dan 

2. Bulan Juli merupakan bulan paling kering sedangkan bulan Desember-Februari 

merupakan bulan basah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik suhu udara maksimum dan minimum di Kota Semarang tahun 2006-2010 

 

Berdasarkan hasil analisis data iklim yang diperoleh, disimpulkan bahwa perubahan 

iklim telah terjadi di kota Semarang. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan trend dan 

sifat dari beberapa unsur iklim seperti suhu dan curah hujan. Trend perubahan terjadi pada 

Gambar 1. Grafik rerata curah hujan di Kota Semarang tahun 2008-2010 
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curah hujan musiman yang mengindikasikan adanya kecenderungan pergeseran awal dan 

akhir musim dan berubahnya frekuensi kondisi iklim ekstrim. Hasil analisis proyeksi 

perubahan iklim di Kota Semarang menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan 

peluang curah hujan melebihi batas kritis yang terkait dengan banjir. 

Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program dan 

mengembangkan strategi jangka menengah dan panjang untuk mengelola risiko. Rencana 

peningkatan infrastruktur untuk pengendalian risiko iklim seperti sistem drainase dan tanggul 

telah disiapkan. Namun, berubahnya iklim dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas 

kejadian iklim ekstrim, desain yang sudah ada saat ini mungkin sangat tidak efektif untuk 

mengelola risiko iklim di masa depan. Oleh karena itu sangat penting untuk 

mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam merancang sistem kontrol risiko iklim. 

 

Dampak Kejadian Iklim Ekstrim 

Kota Semarang mengalami dampak tekanan perubahan iklim dan lingkungan cukup 

signifikan, antara lain badai, erosi pantai, dan kekeringan yang berdampak pada banjir, rob, 

dan pengurangan persediaan air. Penurunan tanah dan ketidaktersediaan drainase yang 

memadai berdampak pada terganggunya kondisi ekonomi lokal, membahayakan 

lingkungan, dan meningkatkan masalah kesehatan. 

Kekeringan sebagai dampak terjadinya perubahan iklim Kota Semarang 

mengakibatkan terjadinya pengurangan kuantitas air bersih, sementara dampak bencana 

banjir semakin memperburuk kualitas air bersih yang ada, karena ketika bencana banjir 

terjadi, sejumlah sumber air menjadi tercemar, berbau, berwarna, dan mengganggu 

kesehatan masyarakat jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Gambar 3 

menyajikan peta wilayah rawan bencana kekeringan di Kota Semarang pada tahun 2010. 

Dari gambar tersebut jelas bahwa wilayah yang rawan kekeringan di Kota Semarang cukup 

luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Pengembangan Model Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Rawan Bencana Kekeringan Kota Semarang Tahun 2010 

Perubahan penggunaan lahan yang cepat mengakibatkan berkurangnya kawasan 

resapan yang dapat menyimpan air, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan 

permukaan tanah. Hal ini berdampak pada terjadinya kerentanan masyarakat terhadap 

ketersediaan air bersih. Produktivitas air tanah di Kota Semarang disajikan pada Gambar 4. 

Menurut studi BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Semarang, pada musim hujan 

tahun 2009, PDAM hanya dapat melayani sekitar 45% dan 22% dari populasi penduduk di 

pesisir dan non-pesisir. Sementara di musim kemarau, PDAM hanya mampu melayani 44% 

dan 24% dari seluruh populasi di kawasan pesisir dan non-pesisir. Selain itu, distribusi 

PDAM saat ini pun masih terkonsentrasi di pusat Kota Semarang.Kebutuhan air bersih Kota 

Semarang sampai tahun 2015 diprediksi mencapai 12,218 m3/detik, sehingga bagi 

masyarakat yang tidak mendapatkan layanan PDAM, mereka mengambil air tanah melalui 

sumur gali dan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.  Peta produktivitas air tanah Kota Semarang 
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Kekurangan pasokan air bersih akan memberikan dampak terhadap kemampuan 

rumah tangga untuk kembali pulih sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa ekstrim akibat 

perubahan iklim. Kejadian ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas 

ekonomi, tetapi juga menciptakan efek domino bagi kerentanan ekonomi. Contohnya di 

musim kemarau, sebagian besar rumah tangga miskin harus membeli air bersih untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. 

Berdasarkan observasi, survei lapangan, dan interview pada empat wilayah 

kelurahan (Mangunharjo, Tanjungmas, Rowosari, dan Tandang), ditemukan bahwa banjir 

biasanya terjadi pada lokasi dengan elevasi rendah di sekitar area pesisir atau cekungan, 

atau wilayah dengan sistem drainase yang buruk. Banjir memberikan dampak terbesar pada 

sektor perumahan, transportasi, kesehatan, pertanian, perikanan, dan infrastruktur. 

Sementara itu ketika kekeringan, sektor yang paling terkena dampak adalah sektor air 

minum, kesehatan, pertanian dan perikanan. Dampak sosial yang disebabkan oleh banjir 

dan kekeringan dapat dilihat dari hubungan sosial atau kekerabatan, hubungan perburuhan, 

produksi dan pola transaksi serta kriminalitas. Hubungan sosial antara orang-orang pada 

saat terjadinya bencana masih berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan saling 

membantu ketika terjadi bencana. Dalam hal hubungan kerja, dampak dari bencana 

menyebabkan perubahan pada pola kerja yang semula saling membantu kemudian berubah 

menjadi sistem pembayaran upah. Dalam hal pola transaksi dari produksi, bencana itu bisa 

mendorong pengembangan sistem barter sebagai implikasi dari kesulitan atau kekurangan 

uang yang dimiliki oleh para korban bencana. Tapi di sisi lain, bencana juga dapat 

menyebabkan meningkatnya insiden kejahatan seperti pencurian. 

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir dan kekeringan dapat dilihat dari 

jumlah kerugian berdasarkan pekerjaan utama, jumlah kerugian sektor, dan dampak pada 

harga beberapa komoditas. Keberadaan bencana menyebabkan penurunan produktivitas 

kerja terutama jika pekerjaan utama mereka rentan terhadap bencana seperti sektor 

pertanian dan perikanan. Dampak banjir di wilayah pesisir adalah berkurangnya orang yang 

bekerja di sektor perikanan, sedangkan di daerah pesisir; pasang surut banjir 

mengakibatkan penurunan pendapatan petani. Dari segi ekonomi, dampak banjir 

menyebabkan kerugian terhadap sektor infrastruktur, perumahan dan sektor perikanan. 

Kekeringan menyebabkan kerugian di bidang pertanian, perikanan dan air minum. Bencana 

ini juga menyebabkan harga beberapa produk pertanian seperti padi, tanaman dan ternak 

telah meningkat, tapi hal ini hanya terjadi di sekitar daerah yang mengalami bencana. 

Pada wilayah yang tergenang juga terdapat prasarana transportasi vital bagi Kota 

Semarang. Genangan Air Pasang (Rob) terjadi di Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung 

Mas, Stasiun Kereta Api Tawang, dan Terminal Terboyo. Bandara Ahmad Yani pernah 

mengalami lumpuh sehari karena hujan deras yang terjadi diKota Semarangmengakibatkan 
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landasan pacu tergenang. Kota Semarang pernah lumpuh beberapa hari karenaterjadinya 

banjir air pasang (rob) di Stasiun Tawang karena dampak kenaikan muka air laut, yang 

diperparahdengan adanya penurunan tanah (land subsidence). 

Dampak dari bencana iklim terhadap kesehatan adalah meningkatnya jumlah orang 

yang terinfeksi penyakit.Jenis penyakit yang sering menginfeksi masyarakat ketika 

terjadinya bencana adalah batuk/flu/pilek, demam, dengue, diare, gatal, tifus, infeksi 

pernapasan dan asma. Persentase penduduk yang terkena dampak saat bencana dibawah 

10% dari total responden. Jumlah masyarakat yang terkena dampak saat banjir lebih besar 

daripada saat kekeringan. 

 

Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 

Dampak dari bencana iklim mengakibatkan perubahan perilaku, sebagai bentuk 

adaptasi. Saat terjadi banjir ada perbedaan tindakan adaptasi yang dilakukan antara 

masyarakat yang tinggal di pesisir dengan yang bukan di pesisir. Selama banjir, sebagian 

besar masyarakat di wilayah pesisir akan meningkatkan level lantai dan membangun 

tanggul. Di daerah bukan pesisir dengan membangun tanggul, dan untuk sementara pindah 

ke lokasi lain yang tidak terkena banjir. Sementara itu, aksi adaptasi yang dilakukan 

masyarakat di daerah pesisir selama kekeringan adalah membeli air bersih, dan di daerah 

bukan pesisir adalah dengan mengurangi jumlah konsumsi air. 

Bentuk adaptasi juga dapat dilihat dari strategi hidup. Strategi mata pencaharian 

yang telah dilakukan oleh penduduk adalah intensifikasi pertanian dan pola pendapatan 

ganda. Warga tidak semata-mata hanya mengandalkan pendapatan mereka pada 

pertanian. Musim kering merupakan periode untuk bekerja di kota, sedangkan musim hujan 

periode bekerja di peternakan yang terdapat di rumah. Warga juga melakukan strategi mata 

pencaharian dengan memberdayakan anggota keluarga mereka, seperti istri dan anak-anak 

yang telah dewasa. 

Kota Semarang juga telah melakukan upaya konservasi air tanah di daerah 

cekungan air tanah (CAT) yang beraspek teknis antara lain dengan penanganan secara baik 

dan terpadu daerah resapan air, pengaturan kedalaman penyadapan air tanah, dan 

pembatasan debit pengambilan air tanah. Bila perlu melarang pembuatan sumur baru untuk 

industri dan keperluan lain yang membutuhkan air banyak, selain upaya pemulihan 

kondisinya melalui berbagai rekayasa teknik. Sebagai upaya konservasi air tanah CAT, 

diambil kebijaksanaan penanggulangan kerusakan airtanah dengan membuat pedoman 

pengaturan pengembangan air tanah, dalam bentuk Peta Pengendalian Pengambilan Air 

Tanah Daerah Semarang.  

Untuk data sosial, ekonomi dan budaya telah disusun kriteria kelayakan sosial dan 

kelayakan ekonomi untuk mengetahui pola konsumsi air bersih yang dimiliki oleh 
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masyarakat setiap hari, misalnya berdasarkan jenis sumber air yang digunakan, budaya 

masyarakat dalam mengkonsumsi air bersih, dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari jenis 

sumber air yang digunakan, maka masyarakat yang menggunakan PDAM lebih melakukan 

penghematan terhadap air bersih dibandingkan dengan masyarakat yang bergantung 

kepada air sumur dangkal, karena harus membayar air per meter kubiknya (Mulyani & 

Suroso 2013). Selain itu, budaya masyarakat terhadap banyaknya konsumsi air bersih 

dipengaruhi pula oleh kondisi iklim. Kota-kota yang memiliki temperatur udara yang tinggi, 

biasanya di kawasan pesisir, konsumsi airnya akan lebih banyak daripada masyarakat yang 

tinggal di kawasan pegunungan. Sementara, kriteria kelayakan ekonomi digunakan untuk 

mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar air bersih setiap bulan. Jika 

masyarakat memiliki pendapatan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari, maka penggunaan sumber air utama akan lebih banyak digunakan untuk mandi, 

mencuci, minum, memasak, menyiram tanaman, dan sebagainya, karena masyarakat tidak 

menggunakan sumber air pendukung, misalnya dengan membeli air isi ulang.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan 

iklim di kota Semarang yang ditandai dengan adanya perubahan trend dan sifat dari 

beberapa unsur iklim seperti suhu dan curah hujan. Trend perubahan juga terjadi pada 

curah hujan musiman yang mengindikasikan adanya kecenderungan pergeseran awal dan 

akhir musim dan berubahnya frekuensi kondisi iklim ekstrim. 

Dampak tekanan perubahan iklim di Semarang cukup signifikan, antara lain badai, 

erosi pantai, dan kekeringan yang berdampak pada banjir, rob, dan pengurangan 

persediaan air. Penurunan tanah dan ketidaktersediaan drainase yang memadai berdampak 

pada terganggunya kondisi ekonomi lokal, membahayakan lingkungan, dan meningkatkan 

masalah kesehatan yaitu meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi penyakit batuk/flu/pilek, 

demam, dengue, diare, gatal, tifus, infeksi pernapasan dan asma. 

Seringnya terjadi bencana menyebabkan perubahan pola kerja yang semula saling 

membantu berubah menjadi sistem pembayaran upah. Pada saat terjadi bencana banjir 

maupun kekeringan adaptasi yang dilakukan masyarakat pesisir berbeda dengan 

masyarakat yang bukan pesisir. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian keanekaragaman dan persebaran tumbuhan asing invasif dilakukan di Resort Situ 
Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada bulan Oktober 2013. Dari hasil 
pengamatan tersebut berhasil diidentifikasi sebanyak 86 (delapan puluh enam) jenis-jenis tumbuhan 
asing invasif yang terbagi kedalam 27 suku. Jenis-jenis tersebut terbanyak masuk dalam suku 
Compositae (21 jenis), Poaceae (13 jenis), Leguminosae (6 jenis), dan suku lainnya kurang dari 5 
jenis. Dari 86 jenis tumbuhan invasif yang ada, enam jenis memiliki populasi yang cukup tinggi 
sehingga dianggap mengganggu dan menjadi ancaman bagi jenis-jenis tumbuhan asli yang 
menyusun ekosistem setempat. Jenis-jenis tersebut berturut-turut adalah: Calliandra calothyrsus 
(Leguminosae), Austroeupatorium inulifolium (Compositae), Brugmansia suaveolens (Solanaceae), 
Clidemia hirta (Melastomataceae), Ageratina riparia (Compositae), dan Piper aduncum (Piperaceae). 
 
Kata kunci: Resort Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tumbuhan asing invasif 
 
 

ABSTRACT 
 

Research diversity and distribution of invasive alien plants is conducted in Situ Gunung 
Resort, National Park Gunung Gede Pangrango in October 2013. The result of observation has been 
identified as many as 86  types of invasive alien plants are divided into 27 tribes. These species 
included in the rate most Compositae (21 species), Poaceae (13 species), Leguminosae (6 types), 
and other tribes less than 5 types. Of the 86 existing invasive species, there are six types has high 
population, that is cause disturbing and become a threat to native plant species that composing the 
local ecosystem. These species are respectively: Calliandra calothyrsus (Leguminosae), 
Austroeupatorium inulifolium (Compositae), Brugmansia suaveolens (Solanaceae), Clidemia hirta 
(Melastomataceae), Ageratina riparia (Compositae), and Aduncum piper (Piperaceae). 
 
Keywords: Gunung Gede Pangrango National Park, invasive alien plants, Situ Gunung Resort 

 
PENDAHULUAN 

 Keanekaragaman hayati yang ada di seluruh dunia saat ini mengalami berbagai 

ancaman. Salah satu di antara banyak ancaman terhadap keanekaragaman hayati 

disebabkan oleh keberadaan jenis-jenis asing invasif (Invasive Alien Species, IAS). 

Pengaruh adanya jenis-jenis asing invasif terhadap suatu ekosistem sangat besar, 

membahayakan dan biasanya berjalan terus menerus. Jenis-jenis tersebut dapat merusak 

jenis-jenis asli dan ekosistem dalam skala global, sehingga menyebabkan terjadinya 

degradasi dan hilangnya suatu habitat (Anonim 2000), sehingga cukup dipahami apabila 

Waterhouse (2003) mengingatkan pentingnya pengenalan terhadap bahaya tumbuhan 

gulma yang berpotensi menjadi tumbuhan invasif di berbagai daerah. 
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International Union for Conservation of Nature (IUCN) mendifinisikan IAS sebagai 

suatu populasi jenis biota yang tumbuh dan berkembangbiak di habitat atau ekosistem alami 

maupun semialami. Jenis invasif tersebut dapat berperan sebagai agen perubahan 

ekosistem, dan akhirnya mengancam keberadaan biota asli yang terdapat pada suatu 

ekosistem (Anonim 2000). Sedangkan, The Invasive Sepscies Advisory Committee (ISAC) 

medifinisikannya sebagai jenis yang mengintroduksi ke dalam ekosistem lain dan 

menyebabkan kerugian ekonomi atau kerusakan lingkungan bahkan dapat membahayakan 

kesehatan manusia (Anonim  2006). 

Khusus laporan tentang IAS di Indonesia dikeluarkan oleh Invasive Species 

Specialist Group (ISSG) yang mencatat sebanyak 171 IAS dari berbagai jenis binatang dan 

tumbuhan. Dari jumlah tersebut 103 jenis di antaranya berupa tumbuhan asing invasif 

penting. Jenis-jenis tumbuhan asing tersebut berhabitus semak, pohon, herba, dan rumput-

rumputan, ataupun merupakan tumbuhan air dan paku-pakuan (Anonim 2010). Perhatian 

terhadap tumbuhan invasif saat ini, selain ditekankan pada pencegahan, pengendalian, dan 

pembrantasan, juga diarahkan pada pengenalan jenis-jenis asing yang ada dan sudah lama 

ada dan berpotensi mengganggu ekosistem. 

Invasi jenis-jenis tumbuhan asing dan eksotik dapat terjadi di beberapa kawasan, 

termasuk kawasan Taman Nasional (Anonim 2002). Tumbuh-tumbuhan invasif yang sudah 

lama ada dan sudah atau berpotensi menjadi pengganggu, misalnya jenis Acacia nilotica di 

TN Baluran, Jawa Timur (Siregar & Tjitrosoedirdjo  1999), jenis Chromolaena odorata di TN 

Pangandaran dan Ujung Kulon (Tjitrosemito 1999), jenis Passiflora sp. di TN Gede 

Pangrango, Jawa Barat (Cordon & Arianto 2004). Sedangkan jenis-jenis Eupatorium 

sordidum, Austroeupatorium inulaefolium, Cestrum aurantiacum, Brugmansia suaveolens 

dan Passiflora suberosa merupakan jenis-jenis tumbuhan invasif di TN Gunung Gede 

Pangrango, yang berdasarkan analisis besarnya Indek Nilai Penting,  perlu diwaspadai (Uji 

et al. 1910). 

 Penelitian yang dilakukan pada bulan Oktober 2013 ini merupakan kegiatan lanjutan 

yang dilakukan sebelumnya di beberapa kawasan Taman Nasional, yaitu Resort Cibodas, 

TN Gunung Gede Pangrango (Jawa Barat), TN Gunung Halimun Salak (Jawa Barat), TN 

Ujung Kulon (Banten), dan TN Alas Purwo (Jawa Timur). Tujuannya adalah untuk 

melakukan identifikasi beberapa jenis Tumbuhan Asing Invasif dan yang berpotensi 

mengancam kelestarian biota dan ekosistem di kawasan Situ Gunung TN Gunung Gede 

Pangrango, Jawa Barat. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

melengkapi data-data yang ada dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. 
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METODE PENELITIAN 

 Identifikasi dilakukan dengan pengambilan contoh spesimen tumbuhan asing invasif 

yang dilakukan dengam metode jelajah (Rugayah et al. 2004), yaitu dengan melakukan 

penjelajahan melalui jalan setapak di kawasan Situ Gunung TN Gunung Gede Pangrango. 

Setiap jenis tumbuhan asing invasif yang dijumpai diambil fotonya, diambil contoh 

herbariumnya, diberi nomor koleksi, dan dicatat ciri-ciri morfologinya. Tumbuhan asing 

invasif yang tidak diketahui nama jenisnya dikoleksi spesimen herbariumnya untuk 

diidentifikasi di Herbarium Bogoriense. Sebagai buku acuannya adalah Backer & Bakhuizen 

van den Brink Jr. (1965) dan Barlow (1967). Data-data yang dicatat meliputi: nama jenis, 

penutupan kanopi, x/y koordinat dengan menggunakan GPS, ketinggian, titik pengamatan di 

lokasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penjelajahan yang dilakukan di kawasan Resort Situ Gunung, TN Gunung 

Gede Pangrango, Jawa Barat, berhasil diidentifikasi sebanyak 86 (delapan puluh enam) 

jenis-jenis tumbuhan asing invasif, yang terbagi kedalam 27 suku. Jenis-jenis tersebut 

terbanyak masuk dalam suku Compositae (21 jenis), Poaceae (13 jenis), Leguminosae (6 

jenis), dan suku lainnya kurang dari 5 jenis. Dari 86 jenis tumbuhan invasif secara kualitatif 

terdapat enam jenis memiliki populasi yang cukup tinggi sehingga dianggap mengganggu 

dan menjadi ancaman bagi jenis-jenis tumbuhan asli yang menyusun ekosistem setempat. 

Jenis-jenis tersebut berturut-turut adalah: Calliandra calothyrsus (Leguminosae), 

Austroeupatorium inulifolium (Compositae), Brugmansia suaveolens (Solanaceae), Clidemia 

hirta (Melastomataceae),Ageratina riparia (Compositae), dan Piper aduncum (Piperaceae). 

 

 

 
Calliandra calothyrsus                             Austroeupatorium inulifolium 
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Brugmansia suaveolens        Clidemia hirta 

 

 

 
Ageratina riparia       Piper aduncum 

Gambar 1. Jenis-jenis tumbuhan asing invasif yang perlu dikendalikan 
 

Calliandra calothyrsus (kaliandra) merupakan jenis tumbuhan asing invasif yang 

ditemukan tumbuh dominan di TNGGP, Resort Situ Gunung. Tumbuhan asing tersebut 

berasal dari daerah barat daya Panama hingga Meksiko bagian selatan. Jenis tumbuhan 

legum ini mudah ditanam dan pertumbuhannya cepat, produktivitas bijinya cukup besar, dan 

mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Didatangkan pertama kali di Indonesia 

pada tahun 1936 sebagai tanaman peneduh. Di Jawa ditanam untuk dimanfaatkan kayunya 

sebagai kayu bakar, penghijauan lahan, dan sebagai pakan ternak. Saat ini di tanam secara 

luas di berbagai negara tropis, khususnya di Asia Tenggara, untuk kepentingan agroforestri 

(Anonim  1999). 

Austroeupatorium inulifolium merupakan jenis tumbuhan invasif yang berasal dari 

Amerika Tropis. Saat ini menjadi gulma dan menyebar di berbagai negara, termasuk Taiwan 

(Tsai et al. 2006). Penyebarannya cukup cepat karena mempunyai kemampuan 

memperbanyak diri baik secara generatif dari biji maupun secara vegetatif dari batang-

batang bawahnya. 
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Brugmansia suaveolens (Angel trumpet) merupakan jenis tumbuhan invasif yang 

berasal dari daerah Amerika Selatan. Tumbuhan yang juga sering disebut dengan 

‘kecubung hutan’ ini berupa semak semi-kayu atau pohon kecil, tumbuh dengan tinggi 

hingga 3-5 m dan seringkali dengan batang yang memiliki banyak bercabangan. Kecubung 

hutan pada awalnya merupakan tumbuhan endemik di hutan hujan pesisir Brasil (Preissel & 

Preissel 2002). Sebagai hasil dari interaksinya dengan manusia saat ini dapat ditemukan 

tumbuh di daerah pemukiman di sebagian besar Amerika Selatan, di Amerika Tengah, 

Meksiko, California, dan bahkan di beberapa bagian Florida (Wunderlin & Hansen  2008). 

Clidemia hirta (Soapbush) merupakan tumbuhan berupa semak yang berasal dari 

daerah Amerika Selatan dan Tengah, kemudian menyebar dari Meksiko Selatan sampai 

Argentina Utara. Saat ini sudah menyebar di berbagai kepulauan di Samudra Hindia seperti 

di bagian Mikronesia, Semenanjung Malaysia, termasuk Indonesia. Penyebaran secara lokal  

terutama dilakukan oleh burung-burung pemakan buah. Sedangkan cara dan rentang 

invasinya ke suatu negara lain tidak diketahui dengan jelas, kemungkinan melalui 

perkenalannya sebagai tanaman hias. Jenis tumbuhan invasif ini tidak saja menyerang 

lahan pertanian dan perkebunan tetapi juga juga menginvasi kawasan hutan, bahkan hutan 

yang belum terganggu sekalipun (Peters  2001). 

Ageratina riparia (Mistflower) adalah jenis tumbuhan dari suku Asteraceae dengan 

habitus merayap. Jenis tumbuhan invasif ini berasal dari Meksiko, Kuba dan Jamaica. 

Perbanyakan dapat secara generatif maupun vegetatif. Secara generatif jenis tumbuhan ini 

memperbanyak diri dengan biji-biji, yang pada tumbuhan dewasanya dapat menghasilkan 

antara 10.000 hingga 100.000 biji per tahun (USDA, 1997). Secara vegetatif jenis ini tumbuh 

menjalar, dimana pada setiap ruas batangnya yang menyentuh tanah akan tumbuh akar-

akar.  

Piper aduncum (Matico) merupakan jenis tumbuhan tropis yang selalu hijau. Berupa 

perdu atau pohon kecil yang tumbuh mencapai tinggi 6 sampai 7 meter. Jenis ini tumbuh 

alami di daerah Meksiko Selatan sampai kepulauan Karibia, dan banyak diketemukan 

tumbuh di daerah Amerika Selatan. Matico juga tumbuh di daerah Asia tropis, Polinesia, dan 

Melanesia, bahkan dapat ditemukan di Florida, Hawaii, dan Puerto Rico. Di beberapa 

negara Matico dianggap sebagai gulma invasif (Taylor 2006). Di bagian Nugini, walaupun 

Matico bersifat invasif, namun kayu dari tanaman ini tetap digunakan oleh penduduk lokal 

untuk berbagai penggunaan seperti untuk bahan bakar dan untuk pagar (Siges et al.  2005) 

 

SIMPULAN 

Telah berhasil diidentifikasi sebanyak 86 (delapan puluh enam) jenis-jenis tumbuhan 

asing invasif di kawasan Resort Situ Gunung, TN Gunung Gede Pangrango. Dari 86 jenis 

tumbuhan invasif terdapat 6 jenis yang memiliki populasi yang cukup tinggi. Jenis-jenis 
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tersebut berturut-turut adalah: Calliandra calothyrsus (Leguminosae), Austroeupatorium 

inulifolium (Compositae), Brugmansia suaveolens (Solanaceae), Clidemia hirta 

(Melastomataceae), Ageratina riparia (Compositae), dan Piper aduncum (Piperaceae).  

Keenam jenis yang memiliki populasi cukup tinggi dapat dianggap sebagai 

pengganggu dan menjadi ancaman bagi jenis-jenis tumbuhan asli yang menyusun 

ekosistem setempat. Disarankan terhadap keenam jenis tumbuhan invasif tersebut dapat 

dilakukan pengendalian secara lebih serius. 
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TABEL DATA HASIL PENGAMATAN TUMBUHAN ASING INVASIF DI LOKASI PENELITIAN 
 

No S u k u N a m a  J e n i s 
Penutupan 

Kanopi 
Kelimpahan  X-koordinat Y-koordinat 

Z- (m dpl) 
koordinat 

Way 
Point 

Keterangan 

1. Acanthaceae Rostellulariasundana Bremek. Terbuka Tinggi 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

2. Alismataceae Limnocharisflava (L.) Buchenau Terbuka Rendah - - 991 V Liar 

3. Amaranthaceae 
Alternantherabrasiliana (L.) Kuntze 

Terbuka Rendah 06
0 
55

1
 166

11
 106

0
55

1
455

11
 1035 A/I Liar 

4. Amaranthaceae 
Amaranthusdubius Mart. ex Thell. 

Terbuka Sedang 06
0
 50

1
 157

11
 106

0 
53

1 
148

11
 1051 T Liar 

5. Apiaceae Centellaasiatica (L.) Urb. Terbuka Tinggi - - 1047 H Liar 

6. Apiaceae Eryngiumfoetidum L. Terbuka Tinggi 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

7. Apiaceae Hydrocotylesibthorpioides Lam. Terbuka Rendah - - 1108 K Liar 

8. Balsaminaceae Impatiensbalsamina L. Terbuka Tinggi - - 1046 E Liar 

9. Brassicaceae Rorippaindica (L.) Hiern Terbuka Rendah 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1041 L Liar 

10. Caryophyllaceae 
Drymariacordata (L.) Willd. ex 
Schult. 

Terbuka Sedang - - 991 V Liar 

11. Caryophyllaceae 
Drymariavillosa Cham. & Schltdl. 

Terbuka Sedang - - 991 V Liar 

12. Commelinaceae Commelinadiffusa Burm.f. Terbuka Sedang - - 1046 G Liar 

13. Commelinaceae 
Cyanotisaxillaris (L.) D.Don ex 
Sweet 

Terbuka Rendah 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

14. Compositae 
Acmellapaniculata (Wall. ex DC.) 
R.K.Jansen 

Terbuka Tinggi - - 1047 H Liar 

15. Compositae 
Ageratinariparia (Regel) R.M.King & 
H.Rob. 

50% Tinggi - - 1029 B Liar 

16. Compositae Ageratumconyzoides (L.) L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

17. Compositae 
Austroeupatoriuminulifolium (Kunth) 
R.M.King & H.Rob. 

Terbuka Tinggi 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

18. Compositae 
Conyzasumatrensis (S.F.Blake) 
Pruski & G.Sancho 

Terbuka Sedang 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

19. Compositae 
Crassocephalumcrepidioides 
(Benth.) S.Moore 

Terbuka Tinggi - - 1047 H Liar 

20. Compositae 
Cyanthilliumcinereum (L.) H.Rob. 

50% Sedang 06
0
 50

1 
159

11
 106

0
 55

1 
153

11
 1061 U Liar 

21. Compositae 
Dichrocephalaintegrifolia (L.f.) 
Kuntze 

Terbuka Rendah - - 1047 H Liar 
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22. Compositae Ecliptaprostrata (L.) L. Terbuka Rendah 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

23. Compositae Elephantopusmollis Kunth Terbuka Sedang - - 1047 H Liar 

24. Compositae 
Erechtitesvalerianifolia (Link ex 
Wolf) Less. ex DC. 

Terbuka Sedang 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

25. Compositae Galinsogaparviflora Cav. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

26. Compositae Mikaniamicrantha Kunth Terbuka Sedang - - 1034 E Liar 

27. Compositae Sigesbeckiaorientalis L. Terbuka Rendah 06
0
 50

1
 157

11
 106

0 
53

1 
148

11
 1051 T Liar 

28. Compositae Sonchusarvensis L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

29. Compositae Sonchusasper (L.) Hill Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

30. Compositae Sonchusoleraceus (L.) L. Terbuka Sedang 06
0
 50

1 
159

11
 106

0
 55

1 
153

11
 1042 U Liar 

31. Compositae Sphaeranthusafricanus L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

32. Compositae 
Sphagneticolatrilobata (L.) Pruski 

Terbuka Tinggi - - 1035 D Liar 

33. Compositae Synedrellanodiflora (L.) Gaertn. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

34. Compositae 
Tithoniadiversifolia (Hemsl.) A.Gray 

Terbuka Rendah 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Introduksi 

35. Cyperaceae Cyperushalpan L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

36. Cyperaceae Cyperusmichelianus subsp. 
pygmaeus (Rottb.) Asch. & Graebn. 

Terbuka Sedang 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

37. Cyperaceae Pycreuspumilus (L.) Nees Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 15211 106

0 
55

1 
260

11
 1080 N Liar 

38. Cyperaceae 
Rhynchosporacolorata (L.) H.Pfeiff. 

Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

39. Euphorbiaceae Euphorbiaheterophylla L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

40. Euphorbiaceae Euphorbiahirta L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

41. Euphorbiaceae Euphorbiathymifolia L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

42. Haloragaceae 
Myriophyllumaquaticum (Vell.) 
Verdc. 

Terbuka Rendah 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

43. Iridaceae 
Trimeziamartinicensis (Jacq.) Herb. 

50% Rendah 06
0 
50

1 
054

11
 106

0 
55

1 
510

11
 1053 Y Introduksi 

44. Lamiaceae Hyptiscapitata Jacq. Terbuka Rendah - - 1023 M Liar 

45. Lamiaceae Hyptissuaveolens (L.) Poit. Terbuka Rendah 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

46. Leguminosae Calliandracalothyrsus Meisn Terbuka Tinggi - - 1041 F Introduksi 

47. Leguminosae Centrosemapubescens Benth. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

48. Leguminosae Crotalariamicans Link Terbuka Rendah 06
0
 50

1 
149

11
 106

0
 55

1
 243

11
 1075 P Liar 

49. Leguminosae Crotalariapallida Aiton Terbuka Rendah 06
0 
50

1 
060

11
 106

0 
55

1 
388

11
 1049 Z Liar 

50. Leguminosae Mimosadiplotricha Sauvalle Terbuka Tinggi 06
0
 50

1 
153

11
 106

0
 55

1 
241

11
 1069 Q Liar 
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51. Leguminosae Mimosapudica L. Terbuka Tinggi 06
0
 50

1 
153

11
 106

0
 55

1 
241

11
 1069 Q Liar 

52. Malvaceae Sidaglabra Mill. Terbuka Tinggi - - 1097 J Liar 

53. Malvaceae Sidarhombifolia L. Terbuka Sedang 06
0
 50

1
 157

11
 106

0 
53

1 
148

11
 1051 T Liar 

54. Melastomataceae Clidemiahirta (L.) D. Don 50% Tinggi - - 1032 C Liar 

55. Melastomataceae Melastomamalabathricum L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

56. Myrtaceae Psidiumguajava L. Terbuka Rendah 06
0
 50

1 
015

11
 106

0 
55

1 
536

11
 1050 X Introduksi 

57. Onagraceae Ludwigiaperuviana (L.) H.Hara Terbuka Tinggi 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

58. Oxalidaceae Oxalisbarrelieri L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 15211 106

0 
55

1 
260

11
 1080 N Liar 

59. Oxalidaceae 
Oxalisdebilis var. corymbosa (DC.) 
Lourteig 

Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

60. Piperaceae Peperomiapellucida (L.) Kunth Terbuka Tinggi 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 972 A/C Liar 

61. Piperaceae Piperaduncum L. Terbuka Tinggi - - 1034 E Liar 

62. Poaceae Cynodondactylon (L.) Pers. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 152

11
 106

0 
55

1 
260

11
 1080 N Liar 

63. Poaceae Digitariadidactyla Willd. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 152

11
 106

0 
55

1 
260

11
 1080 N Liar 

64. Poaceae Digitarialongiflora (Retz.) Pers. Terbuka Tinggi - - 1047 H Liar 

65. Poaceae Digitarianuda Schumach. Terbuka Sedang - - 1108 K Liar 

66. Poaceae Digitariaternata (A.Rich.) Stapf Terbuka Tinggi 06
0 
50

1
 152

11
 106

0 
55

1 
260

11
 1080 N Liar 

67. Poaceae 
Eragrostisamabilis (L.) Wight & Arn. 

Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

68. Poaceae 
Gigantochloaapus (Schult.) Kurz 

Terbuka Tinggi 06
0 
50

1 
146

11
 106

0
 55

1
 223

11
 1049 R Introduksi 

69. Poaceae 
Hymenachneamplexicaulis (Rudge) 
Nees 

Terbuka Tinggi - - 1047 H Liar 

70. Poaceae 
Imperatacylindrica (L.) Raeusch. 

Terbuka Tinggi 06
0
 50

1 
149

11
 106

0
 55

1
 243

11
 1075 P Liar 

71. Poaceae 
Isachneglobosa (Thunb.) Kuntze 

Terbuka Tinggi - - 1053 J Liar 

72. Poaceae Paspalumscrobiculatum L. Terbuka Sedang - - 1032 C Liar 

73. Poaceae 
Pennisetumpolystachion (L.) Schult. 

Terbuka Sedang 06
0
 50

1 
150

11
 106

0
 55

1 
244

11
 1071 O Liar 

74. Poaceae 
Pennisetumpurpureum Schumach. 

Terbuka Tinggi - - 991 V Liar 

75. Polygalaceae Polygalapaniculata L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

76. Polygonaceae Persicariabarbata (L.) H. Hara 50% Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 987 A/B Liar 

77. Portulacaceae Portulacaoleracea L. Terbuka Sedang 06
0 
50

1 
008

11
 106

0
 55

1 
538

11
 1049 W Liar 

78. Rubiaceae Spermacocealata Aubl. Terbuka Tinggi 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 
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79. Rubiaceae 
Spermacoceexilis (L.O.Williams) 
C.D.Adams ex W.C.Burger & 
C.M.Taylor 

50% Sedang - - 1032 C Liar 

80. Rubiaceae Spermacocelaevis Lam. Terbuka Tinggi 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

81. 
Solanaceae Brugmansiasuaveolens (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 

Terbuka Tinggi 
- - 

1034 E Liar 

82. Solanaceae Physalisperuviana L. Terbuka Rendah 06
0
 50

1
 157

11
 106

0 
53

1 
148

11
 1051 T Liar 

83. Solanaceae Solanumerianthum D. Don Terbuka Rendah 06
0
 50

1 
103

11
 106

0
 55

1 
197

11
 1071 S Liar 

84. Solanaceae Solanumrudepannum Dunal Terbuka Rendah 06
0 
50

1 
010

11
 106

0 
55

1 
232

11
 1014 L Liar 

85. Verbenaceae Lantanacamara L. Terbuka Rendah 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 

86. Verbenaceae Stachytarphetaindica (L.) Vahl Terbuka Sedang 06
0 
50

1
 073

11
 106

0 
55

1
 230

11
 1045 A Liar 
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KEANEKARAGAMAN FLORISTIK KORIDOR HALIMUN-SALAK 
 TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK, JAWA BARAT 

Floristic Diversity of Halimun-Salak Corridor, Gunung Halimun Salak National Park,  
West Java 

 
Edy Nasriadi Sambas 

Pusat Penelitian Biologi LIPI 
Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46  Cibinong 16911, Jawa barat 

E-mail: edynas.sambas@gmail.com 
 

ABSTRAK 
 

Koridor Halimun-Salak yang menghubungkan wilayah Gunung Halimun dengan wilayah 
Gunung Salak memiliki panjang 4,64 km dan lebar rata-rata 0,7 km, dengan kondisi hutan rusak 
terutama karena penebangan liar dan perambahan lahan. Oleh karena itu studi keragaman tumbuhan 
diperlukan untuk pertimbangan rehabilitasi. Penelitian menggunakan metode petak. Sebanyak 10 
petak berukuran 50 mx 20 m (1 ha) ditempatkan dalam empat bagian dari koridor Halimun-Salak. 
Pohon (diameter setinggi dada dari ≥ 10 cm) dan anakan (diameter 2-9,9 cm, diukur 50 cm dari 
tanah) dicatat meliputi spesies, diameter, tinggi ke cabang pertama (pohon), dan total tinggi pohon. 
Untuk menilai habitat, pengambilan contoh tanah dilakukan di dua wilayah, yakni koridor barat 

(komunitas Dicranopterislinearis) dan koridor timur (komunitas Calliandra calothyrsus). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hutan yang diteliti terdiri dari 77 spesies, termasuk dalam 56 marga 
dan 37 familia. Jenis pohon yang memiliki nilai penting tinggi adalah Castanopsis acuminatissima, 
Schima wallichii, Quercus gemmeliflora, dan Evodia latifolia. Sementara anakan terdiri dari 110 
spesies, 82 genera, dan 42 familia dengan spesies dominan adalah Castanopsis acuminatissima, 
Macarangan triloba dan Urophyllum sp. Tanaman penting yaitu Euphorbiaceae, Lauraceae, 
Fagaceae, Moraceae, dan Rubiaceae. Secara umum, pH tanah di kedua lokasi yang diamati adalah 
asam (pH 4,8-5,2) tetapi memiliki kandungan N, Mg, dan K  yang berbeda. 
 
Kata kunci: hutan sekunder, koridor Halimun-Salak, pohon 

 

 
ABSTRACT  

 
Halimun-Salak corridor which connecting  Mount Halimun region with Mount Salak  region 

has a length of 4.64 km and an average width of 0.7 km. Forest conditions in the Halimun-Salak 
corridor is damaging mainly due to illegal logging and land encroachment. Hence a floristic diversity 
study is needed for the consideration of rehabilitation. Research was using the plot method. A total of 
10 plots measuring 50 mx 20 m (1 ha) were placed in four parts of the Halimun-Salak corridor. Trees 
(diameter at breast height of  ≥10 cm) and saplings (diameter of 2 to 9.9 cm, measured 50 cm from 
the ground) were recorded for the species, diameter, height to the first branch (of a tree), and the total 
height. To assess the habitat, soil sampling was conducted in two areas, namely west corridor 
(Dicranopteris linearis community) and the east corridor (Calliandra calothyrsus community). The 
results show that the studied forest consisted of 77 species belonging to 56 genera and 37 families. 
The tree species that have high importance were Castanopsis acuminatissima, Schima wallichii, 
Quercus gemmeliflora, and Evodia latifolia. While saplings consisted of 110 species, 82 genera, and 
42 families with the dominant species were Castanopsis acuminatissima, Macarangan triloba, and 
Urophyllum sp. Important  tree and sapling families were Euphorbiaceae, Lauraceae, Fagaceae, 
Moraceae, and Rubiaceae. In general, the pH of the soil at both studied locations was acid (pH 4.8 -
5.2) but having different amount of  N, Mg and K content.   

 
Keywords: Halimun-Salak corridor, sapling, secondary forest, tree 
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PENDAHULUAN 

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang memiliki luas 113.357 Ha 

(SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003) merupakan kawasan hutan hujan tropis terbesar di Pulau 

Jawa.  TNGHS memiliki beberapa koridor, antara lain yang menghubungkan kawasan 

Gunung Halimun dengan kawasan Gunung Salak. Perkiraan panjang koridor ini adalah 4,64 

km dan lebar rata-rata 0,7 km yang terletak pada koordinat 6° 44’00”–6° 46’ 30” LS dan 106° 

35’ 30”–106° 37’ 30” BT. 

Koridor adalah suatu linearstrip vegetasi yang merupakan jalur kontinyu atau hampir 

kontinyu antara dua habitat, dan memiliki arti penting dalam keterhubungan suatu lansekap 

(Bennet 1999).  Beberapa penelitian telah dilakukan pada koridor Halimun Salak seperti 

Cahyadi (2003), Gunawan (2004), Prawiladilaga dan Marakarmah (2004) dan Dewi (2005), 

masing-masing terkait analisis spasial, interaksi masyarakat dengan koridor, komunitas 

burung pada koridor dan kelayakannya sebagai habitat owa Jawa. 

Koridor Halimun Salak saat ini mengalami kerusakan terutama akibat penebangan 

liar dan perambahan lahan oleh masyarakat luar. Selain itu adanya kegiatan penambangan 

panas bumi di kawasan Gunung Salak yang berbatasan langsung dengan koridor ini akan 

berdampak pada kehidupan biota yang ada. Oleh karenanya, diperlukan sebuah kajian 

komprehensif dalam rangka rehabilitasi kawasan ini yang dimulai dengan pemeriksaan 

lapangan (ground check) khususnya keanekaragaman tumbuhannya. Tujuan penelitian 

adalah mengungkapkan data diversitas flora kawasan sub-pegunungan Koridor Halimun 

Salak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang belum banyak didapatkan informasinya 

dan termanfaatkan dengan optimal baik secara ekologi maupun ekonomi. Jenis-jenis lokal 

yang dominan akan dapat digunakan untuk rehabilitasi kawasan penting ini karena telah 

dapat beradaptasi dengan lingkungan biotik dan abiotik di sekitarnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ekologi tumbuhan dilakukan di kawasan koridor Halimun-Salak pada 

ketinggian 1.097 m di atas permukaan laut (Gambar 1). Secara administratif pemerintahan, 

wilayah koridor Halimun-Salak terletak di dua kabupaten. Bagian Utara koridor berada di 

Kabupaten Bogor (1.662,78 Ha), sedangkan bagian Selatan masuk dalam kabupaten 

Sukabumi (2.533 Ha) (Rinaldi et al. 2008).  Jalan yang diperkeras selebar 3-4 m di bagian 

tengah koridor menembusnya menjadi koridor barat yang berbatasan dengan Gunung 

Halimun dan koridor timur yang berbatasan dengan Gunung Salak.   

user
Highlight
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Gambar 1.  Lokasi Penelitian di Koridor Halimun Salak (Sumber: TNGHS 2008). 
 

Pencuplikan data  dilakukan dengan metode petak. Sebanyak 10 petak berukuran 50 

m x 20 m (1 Ha) diletakkan pada empat bagian dari kawasan koridor Halimun-Salak, yaitu 

bagian hutan Gunung Halimun di sebelah barat (0,20 Ha), koridor sebelah barat (0,30 Ha), 

koridor sebelah timur (0,30 Ha) dan bagian hutan Gunung Salak (0,20 Ha).  Pohon 

(diameter setinggi dada 10 cm) dan belta (diameter 2-9,9cm, diukur 50cm dari tanah) dicatat 
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jenis, diameter, tinggi ke cabang pertama (untuk pohon saja), dan tinggi total. Masing-

masing petak 50 x 20 m tersebut dibagi menjadi 10 petak berukuran 10 m x 10m, dan di 

dalam petak dibuat anak-anak petak berukuran  5 m x 5 m secara bersistem. Setiap pohon 

(diameter >10 cm) dicacah pada setiap petak 10 m x 10 m, sedangkan belta (diameter 2,0–

9,9 cm) dicacah pada setiap petak    5 m x 5 m. Data pohon meliputi jenis, diameter, tinggi 

bebas cabang, tinggi total dan koordinat/kedudukannya, sedangkan data belta mencakup 

jenis, diameter, dan tinggi.   

Data-data yang diperoleh dicatat dan dianalisis dengan metode seperti pada Greig-

Smith (1964). Parameter yang dihitung secara kuantitatif adalah kerapatan, frekuensi, dan 

dominansi.  Nilai relatif ketiga parameter tadi digunakan untuk menghitung Indeks Nilai 

Penting jenis.  Spesimen Voucher diambil untuk diidentifikasi di Herbarium Bogoriense LIPI 

di Cibinong, sedangkan penamaan jenis menurut http://www.the plantlist.org. Untuk 

mengkaji habitat, dilakukan pengambilan contoh tanah pada dua bagian hutan yaitu koridor 

barat (komunitas Dicranopteris linearis) dan koridor timur (komunitas Calliandra 

calothyrsus).  Data tanah, yang dilakukan dengan cara mengambil contoh tanah utuh dan 

dua contoh tanah biasa, yang kemudian dicampur sehingga menjadi contoh komposit. Data 

pH dan lengas tanah ditentukan langsung di lapangan dengan menggunakan soil tester. 

Data tanah lain yang dianalisis adalah tekstur tanah, kandungan C organik total, N total, P, 

K, dan Al. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam luasan satu hektar di kawasan Koridor Halimun Salak, tercatat sebanyak 77 

jenis pohon yang termasuk dalam 56 marga dan 37 suku.  Daftar jenis pohon diperlihatkan 

dalam Lampiran 1. Sedangkan untuk tingkat belta terdiri dari 110 jenis dari 82 marga dan 42 

suku (Lampiran 2). Kerapatan pohon di Koridor Halimun Salak adalah 359 pohon/Ha, 

sedangkan kerapatan belta adalah 1.784 belta/Ha. Suku-suku tumbuhan yang penting untuk 

jenis pohon adalah Fagaceae, Lauraceae, Moraceae, dan Euphorbiaceae, sedangkan untuk 

jenis belta adalah Lauraceae, Moraceae, Euphorbiaceae, dan Rubiaceae. 

Secara umum komunitas flora di empat lokasi pengamatan adalah (1) bagian hutan 

Halimun merupakan komunitas Castanopsis acuminatissima–Schima wallichii, (2) koridor 

Barat merupakan komunitas Schima wallichii–Maesopsis eminii, (3) koridor Timur 

merupakan komunitas Quercus gemmeliflora–Schima wallichii, dan (4) bagian hutan Salak 

merupakan komunitas Evodia latifolia–Schima wallichii. Nilai penting jenis tingkat pohon dari 

empat bagian koridor Halimun-Salak disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1.  Nilai Penting lima jenis pohon dominan di lokasi penelitian 

Bagian Koridor Nama Jenis Nilai Penting (%) Keterangan 

Halimun (0,2 Ha) Castanopsis acuminatissima 65,54 27 jenis 
23 marga 

19 suku 
Schima wallichii 55,75 
Altingia excels 19,42 
Prunus arborea 15,52 
Quercus gemmeliflora 13,32 

Koridor Barat (0,3 Ha) Schima wallichii 39,90 31 jenis 
28 marga 

20 suku 
Maesopsis eminii 21,90 
Calliandra calothyrsus  19,10 
Castanopsis sp. 18,68 
Evodia latifolia 17,77 

Koridor Timur (0,3 Ha) Quercus gemmeliflora 48,20 36 jenis 
31 marga 

24 suku 
Schima wallichii 31,94 
Evodia latifolia 20,31 
Quercus sp 16,43 
Prunus arborea 15,50 

Salak (0,2 Ha) Evodia latifolia 28,62 35 jenis 
30 marga 

23 suku 
Schima wallichii 26,41 
Vernonia arborea 21,73 
Castanopsis tungurut 14,19 
Syzygium sp 13,80 

 

Jenis pohon Schima wallichii termasuk dominan pada empat bagian koridor Halimun-

Salak. Dari penelitian yang pernah dilakukan di hutan-hutan Jawa Barat. Jenis ini termasuk 

yang paling sering ditemui (Siregar et al. 1995). Jenis ini tumbuh secara alami, tetapi 

tampaknya dominasinya tidak sampai ke tipe hutan homogen. Jenis Maesopsis eminii 

adalah jenis eksotik cukup invasif yang penyebarannya dilakukan terutama oleh primata. 

Karenanya diperlukan pengendalian yang baik mengingat kawasan ini berstatus Taman 

Nasional. Regenerasi hutan di koridor Halimun-Salak diperlihatkan oleh pertumbuhan belta 

atau anakan pohon yang melimpah. Nilai penting jenis tingkat belta dari empat bagian 

koridor Halimun-Salak disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2.  Nilai Penting lima jenis belta dominan di lokasi penelitian 

Bagian Koridor Nama Jenis Nilai Penting (%) Keterangan 

Halimun (0,2 Ha) Castanopsis acuminatissima 25,80 44 jenis 
35 marga 
23 suku 

Quercus gemmeliflora 15,51 
Garcinia sinuate 14,15 
Lasianthus sp. 14,03 
Cryptocarya sp. 14,02 

Koridor Barat (0,3 Ha) Macaranga triloba 26,60 47 jenis 
42 marga 
26 suku 

Calliandra calothyrsus  25,49 
Symplocos sp. 18,19 
Antidesma neurocarpum 15,86 
Litsea robusta 13,34 

Koridor Timur (0,3 
Ha) 

Urophyllum sp 19,61 58 jenis 
50 marga 
29 suku 

Schima wallichii 16,76 
Macaranga tanarius 15,81 
Garcinia  sp. 14,18 
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Quercus gemmeliflora 12,90  
Salak (0,2 Ha) Urophyllum sp 79,27 28 jenis 

24 marga 
18 suku 

Macaranga triloba 39,32 
Quercus gemmeliflora 17,63 
Symplocos sp. 11,63 
Psychotria viridiflora 9,80 

 

Jenis-jenis belta Macaranga spp. merupakan jenis sekunder. Kawasan koridor 

Halimun Salak karena letaknya berbatasan dengan pemukiman penduduk kerap menjadi 

sasaran perambahan hutan dan penebangan pohon. Kegiatan rehabilitasi hutan dengan 

melibatkan masyarakat setempat selalu diupayakan oleh pihak Taman Nasional, misalnya 

melalui kegiatan Model Kampung Konservasi. 

Di koridor Halimun-Salak, ada dua komunitas tumbuhan yang menarik untuk disimak 

yaitu komunitas paku andam (Dicranopteris linearis) dan komunitas kaliandra merah 

(Calliandra calothyrsus). Secara umum daerah komunitas paku andam ini merupakan hutan 

sekunder dan semak belukar.  Selain paku andam, ditemui pepohonan berdiameter kecil 

dan belta (diameter 2,0–9,9 cm) serta semai dan herba. Jenis-jenis pohon dan belta antara 

lain Macaranga triloba, Pandanus sp., Symplocos sp., Evodia latifolia, Homalanthus 

populneus, Trema orientalis dan jenis eksotik Maesopsis eminii (kayu afrika).  Sedangkan 

yang mewakili hutan primer antara lain Schima wallichii, Quercus gemmeliflora, Litsea 

cubeba, Syzygium lineatum, Ficus sp. dan Pometia pinnata. Kehadiran jenis mahoni 

(Swietenia sp.) dan kayu afrika kemungkinan merupakan tanaman penghijauan masa 

lampau. Kondisi tanah di bawah komunitas andam dapat dilihat pada Tabel 3. 

Sementara pada komunitas kaliandra merah yang juga merupakan hutan sekunder, 

selain kaliandra merah (Calliandra calothyrsus) yang mempunyai diameter (dbh) 14–23 cm, 

jenis–jenis pohon yang dijumpai antara lain Schima wallichii, Quercus gemmeliflora, 

Symplocos sp., Macaranga tanarius, Pometia pinnata, Glochidion sp., Litsea glauca dan 

Euodia latifolia.   Ketebalan serasah di bawah tegakan kaliandra sekitar 4 cm, sedangkan 

kondisi tanahya dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3.  Kondisi tanah komunitas paku andam dan kaliandra merah, Koridor Halimun Salak 

Komponen yang Dianalisis Komunitas Paku Andam Komunitas Kaliandra Merah 
pH 4,8 – 5,2  4,8 – 5,2 
C 2,4 % (s) 2,19 % (s) 
N 0,21 % (s) 0,19 % (r) 
C/N 11 (s) 12 (s) 
P Bray-1 7,0 ppm (sr) 6,0 ppm (sr) 
K2O  Morgan 47 ppm 61 ppm 
Ca 1,04 me/100 g (sr) 1,95 me/100 g (sr) 
Mg 0,32 me/100 g (sr) 0,61 me/100 g (r) 
K 0,09 me/100 g (sr) 0,11 me/100 g (r) 
Na 0,12 me/100 g (r) 0,15 me/100 g (r) 
KTK 22,42 me/100 g (s) 22,95 me/100 g (s) 

    Catatan: (sr) sangat rendah; (r) rendah; (s) sedang 
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Secara umum pH tanah di kedua lokasi adalah masam. Tanah dengan komunitas 

paku andam memiliki lebih banyak kandungan N dibandingkan dengan tanah di bawah 

tegakan kaliandra merah.  Sebaliknya, tanah  komunitas kaliandra merah memiliki 

kandungan Mg dan K lebih banyak daripada tanah komunitas paku andam. Di bagian 

tengah koridor (dekat jalan tembus), jenis-jenis yang dijumpai dan bisa digunakan untuk 

rehabilitasi (jenis asli) antara lain Memecylon sp. (biji dan trubusan), Castanopsis argentea, 

Schima wallichii, Engelhardtia serrata., Knema sp., Syzygium sp., Cinnamomum sp., 

Macaranga globosa, Artocarpu selasticus, Euodia latifolia, Pternandra azurea dan Litsea 

glauca. 

Dalam menunjang keberhasilan rehabilitasi Koridor Halimun Salak diperlukan 

perencanaan yang matang termasuk pemilihan jenis-jenis tumbuhan yang cocok dengan 

iklim dan tanah setempat, yaitu jenis-jenis asli yang dominan khususnya di koridor tersebut 

maupun jenis-jenis asli di seluruh Taman Nasional Gunung Halimun Salak.  Tabel 4 

memperlihatkan jenis-jenis tumbuhan yang direkomendasikan untuk rehabilitasi koridor 

Halimun Salak. 
 

Tabel 4 .  Jenis-jenis tumbuhan untuk rehabilitasi Koridor Halimun Salak 

No Jenis  Suku Nama Lokal Keterangan 

1 Altingia excela Hamamelidaceae rasamala  
2 Castanopsis argentea Fagaceae saninten  
3 Castanopsis 

acuminatissima 
Fagaceae Ki ronyok/ki 

anak 
 

4 Quercus gemmeliflora Fagaceae pasang  
5 Elaeocarpus pierrei Elaeocarpaceae Ganitri  
6 Garcinia rostrata Clusiaceae Ki kawat  
7 Symplocos 

cochinchinensis 
Symplocaceae Jirak  

8 Dipterocarpus hasseltii Dipterocarpacae palahlar Jenis kritis 
9 Schima wallichii Theaceae Puspa  
10 Lepisanthes tetraphylla Sapindaceae Kopi nango  
11 Sandoricum koetjape Meliaceae Kacapi  
12 Knema cinerea Myristicaceae Ki mokla  
13 Pternandra azurea Melastomataceae   
14 Syzygium zeylanicum Myrtaceae   
15 Litsea noronhae Lauraceae   
16 Glochidion rubrum Euphorbiaceae   
17 Cinnamomum sp. Lauraceae Kayu manis  
18 Memecylon sp. Melastomataceae  Biji dan trubusan 
19 Gironniera cuspidata Ulmaceae   
20 Artocarpus elasticus Moraceae teureup  

 

Rehabilitasi Koridor Halimun Salak memerlukan perencanaan yang matang dan 

komprehensif.  Salah satu  bagian yang penting dari pelaksanaan rehabilitasi adalah 

pemilihan jenis-jenis tumbuhan asli yang cocok dengan iklim dan tanah setempat. 

Rehabilitasi koridor Halimun Salak diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologi, 
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sosekbud, dan hidrologi dari kawasan ini. Dalam merehabilitasi koridor Halimun Salak, 

partisipasi masyarakat sekitar sangat penting. Mereka harus dilibatkan dalam penanaman, 

pemeliharaan, dan pengamanan tanaman rehabilitasi sekaligus meningkatkan 

kesejahteraannya. Konsep trust fund perlu ditindaklanjuti agar hutan yang telah direhabilitasi 

dapat dipelihara secara berkelanjutan dengan biaya memadai. Penyelenggaraan Model 

Kampung Konservasi (MKK) perlu dibarengi sosialisasi (pemahaman dan kesadaran 

masyarakat) tentang fungsi koridor. Pemantauan dan kemitraan antara pihak Taman 

Nasional dan pihak terait khususnya masyarakat sekitar harus terus dipupuk, jangan sampai 

terjadi penebangan jenis-jenis tanaman tinggi karena dianggap menaungi/menghambat  

tanaman budidaya dalam beberapa tahun ke depan.  

 

SIMPULAN 

Keanekaragaman floristik di Koridor Halimun Salak, Taman Nasional Gunung 

Halimun Salak mencatat 77 jenis pohon yang termasuk 56 marga dan 37 suku. Sedangkan 

untuk regenerasi hutannya, terdiri atas 110 jenis belta dari 82 marga dan 42 suku. 

Rehabilitasi Koridor Halimun Salak perlu terus diupayakan dengan penanaman jenis-jenis 

tumbuhan asli hutan primer dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan koridor ini. 
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Lampiran 1.  Daftar Jenis Pohon Koridor Halimun-Salak 
 
Actinidiaceae 
SaurauianudifloraDC. 
SaurauiapendulaBlume 
 
Altingiaceae 
Altingiaexcelsa Noronha 
 
Araliaceae 
Polysciaselliptica(Blume) Lowry & G.M.Plunkett 
Schefflera sp. 
 
Cannabaceae 
TremacannabinaLour. 
 
Clusiaceae 
Garcinia rostrata (Hassk.) Miq 
Garcinia sinuata 
 
Compositae 
VernoniaarboreaBuch.-Ham 
 
Cyatheaceae 
Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.) Copel. 
 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpusserratus L. 
Elaeocarpuspetiolatus(Jacq.)Wall. 
 
Escalloniaceae 
PolyosmaillicifoliaBlume 
 
Euphorbiaceae 
Macarangatanarius (L.) Müll.Arg. 
Macarangatriloba (Thunb.) Müll.Arg. 
Mallotuspaniculatus (Lam.) Müll.Arg. 
OstodespaniculataBlume 
 
Fagaceae 
Castanopsisacuminatissima (Blume) A.DC. 
Castanopsisjavanica(Blume) A.DC. 
Castanopsistungurrut(Blume) A.DC 
Lithocarpuselegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo 
Lithocarpusrotundatus(Blume) A.Camus 
Lithocarpus sp. 
Quercusgemelliflora Blume  
 
Icacinaceae 
Plateaexcelsa Blume 
 
Lamiaceae 
CallicarpalongifoliaLam. 
 
Lauraceae 
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Beilschmiedia sp. 
CinnamomumjavanicumBlume 
Cinnamomum sp. 
Cryptocarya sp. 
Lindera sp. 
LitseaellipticaBlume 
Litseajavanica Blume 
LitsearesinosaBlume 
Litsea sp 
Phoebe elliptica 
 
Leguminosae 
Archidendronclypearia(Jack) I.C.Nielsen 
CalliandracalothyrsusMeisn. 
 
Magnoliaceae 
Magnoliaelegans(Blume) H.Keng 
Magnolia sp. 
Talauma sp. 
 
Malvaceae 
Neesiaaltissima (Blume) Blume 
PterospermumjavanicumJungh. 
 
Melastomataceae 
Memecylon sp. 
Pternandraazurea (DC.) Burkill 
 
Meliaceae 
Dysoxylumalliaceum (Blume) Blume 
Dysoxylum sp. 
Sandoricumkoetjape (Burm.f.) Merr. 
 
Moraceae 
Artocarpus sp. 
Ficuspadana Burm.f. 
Ficusribes Reinw. ex Blume 
Ficus sp1 
FicusvasculosaWall.ex Miq. 
 
Myristicaceae 
Horsfieldiaglabra(Reinw. ex Blume) Warb. 
Knema sp. 
 
Myrtaceae 
Syzygiumlineatum (DC.) Merr. & L.M.Perry 
Syzygium sp 1 
Syzygium sp 2 
 
Phyllanthaceae 
AntidesmatetrandrumBlume 
Aporosa sp. 
Glochidion sp. 
 
Podocarpaceae 
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PodocarpusneriifoliusD.Don 
Polygalaceae 
Xanthophyllumvitellinum(Blume) D.Dietr. 
 
Primulaceae 
Rapaneasp. 
 
Rhamnaceae 
Maesopsiseminii Engl 
 
Rhizophoraceae 
Gynotroches axillaris 
 
Rosaceae 
Prunusarborea (Blume) Kalkman 
 
Rubiaceae 
Urophyllum sp. 
 
Rutaceae 
Evodia latifolia 
 
Sabiaceae 
MeliosmanitidaBlume 
 
Sapindaceae 
Acerlaurinum Hassk.  
Mischocarpussundaicus Blume 
 
Symplocaceae 
Symplocoscochinchinensis(Lour.) S. Moore 
Symplocos sp 
 
Theaceae 
Schimawallichii Choisy 
 
Urticaceae 
Dendrocnidestimulans (L.f.) Chew 
 
Vitaceae 
Leeaindica (Burm. f.) Merr 
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Lampiran 2.  Daftar Jenis belta Koridor Halimun-Salak, Jawa Barat 
 
Actinidiaceae 
Saurauia sp. 
 
Anacardiaceae 
Gluta sp 
Melanochyla tomentosa Engl. 
Semecarpus sp. 
 
Annonaceae 
Goniothalamusmacrophyllus (Blume) Hook.f. & Thomson 
Polyalthia sp. 
 
Araucariaceae 
Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A.Rich 
 
Araliaceae 
Schefflera sp. 
 
Arecaceae 
Pinangacoronata (Blume ex Mart.) Blume 
 
Clusiaceae 
Garcinia havilandii Stapf  
Garcinia rostrata (Hassk.) Miq 
Garcinia sinuata 
Garcinia sp. 
 
Cornaceae 
Nyssa javanica (Blume) Wangerin 
 
Cyatheaceae 
Cyathea contaminans (Wall. ex Hook.) Copel. 
 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpusserratus L. 
Elaeocarpusmastersii King 
Elaeocarpus sp. 
Sloaneasigun (Blume) K. Schum 
 
Euphorbiaceae 
Blumeodendrontokbrai (Blume) Kurz 
Claoxylonindicum (Reinw. ex Blume) Hassk. 
Homalanthuspopulneus (Geiseler) Pax 
Macarangatanarius (L.) Müll.Arg. 
Macarangatriloba (Thunb.) Müll.Arg. 
Mallotuspaniculatus (Lam.) Müll.Arg. 
Mallotus sp 
Balakata baccata (Roxb.) Esser 
 
Fagaceae 
Castanopsisacuminatissima (Blume) A.DC. 
Castanopsisargentea (Blume) A.DC 
Lithocarpuselegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo 
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Lithocarpus sp  
Quercusgemelliflora Blume  
 
Icacinaceae 
Plateaexcelsa Blume 
 
Lamiaceae 
Geunsia sp. 
 
Lauraceae 
Actinodaphne sp. 
Beilschmiedia sp. 
Cinnamomum nitens 
Cryptocarya ferrea 
Lindera sp. 
Tetrantheraangulata (Blume) Nees 
Neolitseasericea (Blume) Koidz. 
Litseajavanica Blume 
Litseaoppositifolia Gibbs 
Litsearobusta Blume 
Litsea sp 
Litseatomentosa Blume 
Neolitsea sp. 
Nothaphoebe sp. 
Persearimosa Zoll. ex Meisn 
Phoebe elliptica 
 
Leguminosae 
Archidendronclypearia (Jack) I.C.Nielsen 
Calliandracalothyrsus Meisn.  
 
Magnoliaceae 
Magnolia sp. 
 
Malvaceae 
Neesiaaltissima (Blume) Blume 
Pterospermumjavanicum Jungh 
 
Melastomataceae 
Memecylonscutellatum (Lour.) Hook. & Arn. 
Memecylon myrsinoides 
Memecylon sp. 
Pternandraazurea (DC.) Burkill 
 
Meliaceae 
Aglaia sp. 
Dysoxylumalliaceum (Blume) Blume 
Sandoricumkoetjape (Burm.f.) Merr. 
 
Moraceae 
Artocarpuselasticus Reinw. ex Blume 
Ficusfistulosa Reinw. ex Blume 
Ficuspadana Burm.f. 
Ficusribes Reinw. ex Blume 
Ficus sp1 
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Ficus sp2 
Ficus sp3 
 
Myristicaceae 
Knemalatericia Elmer 
 
Myrtaceae 
Syzygiumlineatum (DC.) Merr. & L.M.Perry 
Syzygiumzeylanicum (L.) DC. 
Syzygium chloranthrum 
Syzygium sp 1 
Syzygium sp 2 
 
Oleaceae 
Chionanthus sp. 
 
Phyllanthaceae 
Antidesmaneurocarpum Miq. 
Antidesma sp. 
Aporosa sp. 
Glochidionzeylanicum var. arborescens (Blume) Chakrab. & M.Gangop. 
Glochidion sp 
 
Primulaceae 
Ardisia sp. 
 
Proteaceae 
Heliciarobusta (Roxb.) R.Br. ex Blume 
 
Rhamnaceae 
Maesopsiseminii Engl 
 
Rhizophoraceae 
Gynotroches axillaris 
 
Rosaceae 
Prunusarborea (Blume) Kalkman 
 
Rubiaceae 
Lasianthus sp. 
Canthiumglabrum Blume 
Urophyllumarboreum (Reinw. ex Blume) Korth. 
Psychotriaviridiflora Reinw. ex Blume 
Paveta sp. 
 
Rutaceae 
Evodia latifolia 
 
Sabiaceae 
Meliosma ferruginea 
 
Salicaceae 
Flacourtiarukam Zoll. & Moritzi 
Casearia sp. 
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Sapindaceae 
Acerlaurinum Hassk.  
Lepisanthestetraphylla Radlk. 
Mischocarpussundaicus Blume 
 
Stemonuraceae 
Gomphandra sp. 
 
Symplocaceae 
Symplocos sp 
 
Theaceae 
Euryaacuminata DC 
Gordonia sp. 
Pyrenariaserrata Blume 
Schimawallichii Choisy 
 
Torricelliaceae 
Aralidium sp. 
 
Urticaceae 
Dendrocnidestimulans (L.f.) Chew 
 
Vitaceae 
Leeaindica (Burm. f.) Merr 
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TAMAN NASIONAL ALAS PURWO, JAWA TIMUR, INDONESIA 

Invasive Foreign Plants in Resort Rowobendo, Alas Purwo National Park,  
East Java, Indonesia 

 
Eka Fatmawati Tihurua1), Sunaryo dan Harry Wiriadinata   

Pusat Penelitian Biologi - LIPI 
Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong 16911 

1)E-mail: ekaf001@lipi.do.id 
 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian mengenai tumbuhan asing invasif di Taman Nasional Alas Purwo belum penuh 
tercatat hingga tahun 2012. Studi awal mengenai keragaman tumbuhan asing dan invasif perlu 
dilakukan sebelum ekosistem di kawasan ini rusak. Dalam studi ini, berhasil diidentifikasi sebanyak 
50 spesies tumbuhan asing dan invasif yang berasal dari 16 suku. Tumbuhan asing dan invasif paling 
banyak berasal dari suku Compositae dan berasal dari benua Amerika. Tiga spesies tumbuhan asing 
invasif berada di padang penggembalaan Sadengan yaitu Chromolaena odorata (Asteraceae), 
Lantana camara (Verbenaceae), dan Senna tora (Leguminosae). Selain itu juga terdapat invasi 
tumbuhan lokal Piper sarmentosum (Piperaceae) pada lantai hutan jati.  
 
Kata kunci: Amerika, Compositae, Taman Nasional Alas Purwo, tumbuhan asing invasif 
 
 

ABSTRACT 
 
The research on invasive alien plants in Alas Purwo National Park has not fully recorded until 

2012. Preliminary studies on diversity and invasive alien plants necessary before the ecosystem in 
this region is damaged. In this study, 50 were identified as alien and invasive plant species from 16 
tribes. Alien and invasive plants are mostly from Compositae tribe and came from the Americas. Three 
species of alien invasive plants are in pastures that Chromolaena odorata (Asteraceae), Lantana 
camara (Verbenaceae) and Senna tora (Leguminosae). There is also a local plant invasion Piper 
sarmentosum (Piperaceae) in the teak forest floor. 

 
Keywords: Alas Purwo National Park, Compositae, invasive alien plants, USA 

 
 
PENDAHULUAN 

Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) merupakan contoh tipe ekosistem hutan hujan 

dataran rendah dengan luas 43.420 Ha (Gambar 1) dan telah ditetapkan sebagai taman 

nasional sejak tahun 1992 (Departemen Kehutanan, UNESCO & CIFOR  2003). Kawasan 

ini menjadi habitat alami bagi banteng, ajag, burung merak, dan rusa, juga menjadi habitat 

lebih dari 700 spesies baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah 

(Ariyanto et al. 2011). Peranan TNAP sebagai kawasan konservasi bagi alam liar sudah 

sewajarnya dilindungi dari hal-hal yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya 

tumbuhan asli Indonesia, yang salah satunya ancaman karena masuknya tumbuhan asing 

dan invasif. Banyak penelitian telah dilakukan di kawasan ini, tetapi tidak ada yang 

mengerjakan penelitian tumbuhan asing invasif hingga tahun 2012. Sedangkan penelitian 

tumbuhan asing invasif di beberapa taman nasional lain telah dilakukan. Tumbuhan asing 

invasif yang ditemukan di TN Gunung Gede Pangrango dan TN Gunung Halimun Salak di 
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antaranya Austroeupatorium inulaefolium, Barttletina sordida, Brugmansia suaveolens, 

Calliandra calothyrsus, Chromolaena odorata, Clidemia hirta, Maesopsis eminii, dan Piper 

aduncum (Uji et al. 2010; Sunaryo et al. 2012a; Sunaryo et al. 2012b; Zuhri & Mutaqien, 

2012; Junaedi & Dodo  2014).  

Permasalahan tumbuhan asing invasif sangat penting untuk diperhatikan karena 

dampak yang dapat ditimbulkannya, dian taranya ancaman terhadap keanekaragaman 

hayati lokal, modifikasi ekosistem bahkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan (Peh 

2010). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui spesies-spesies 

asing dan invasif yang dapat mengancam keanekaragaman spesies asli dan ekosistem di 

TN Alas Purwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Taman Nasional Alas Purwo (Anonim  2014) 

 

METODE PENELITIAN 

 Identifikasi dilakukan dengan pengambilan contoh spesimen tumbuhan asing invasif 

yang dilakukan dengan metode jelajah (Rugayah et al. 2004). Setiap spesies yang 

ditemukan akan diambil foto, sampel dan catatan mengenai karakter tiap spesies 

asing/invasif. Pengidentifikasian tumbuhan dilakukan di Herbarium Bogoriense melalui 

pengecekan spesimen yang sudah ada, dan berdasarkan kepada Flora of Java (Backer & 

van den Brink Jr. 1963-1968). Penentuan suatu spesies tersebut asing atau invasif, asal dari 

tumbuhan asing dan invasif, mengacu pada buku yang diterbitkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan SEAMEO BIOTROP (2003) serta literatur lain baik cetak maupun 

elektronik.   
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukan terdapat 50 spesies tumbuhan asing dan invasif dari 16 

suku ada di kawasan TN Alas Purwo. Empat suku dengan jumlah spesies invasif terbanyak 

yaitu Compositae (11 spesies), Poaceae (10 spesies), Leguminosae (7 spesies) dan 

Verbenaceae (4 spesies) (Gambar 2).  

Gambar 2. Jumlah spesies asing dan invasif  yang ditemukan di TN Alas Purwo  

Berdasarkan asalnya, Amerika merupakan benua penyumbang terbanyak tumbuhan 

asing dan invasif yang ada di kawasan ini dengan 30 spesies, diikuti Asia (13 spesies) 

(Gambar 3). Dari 44 spesies tumbuhan invasif yang ada di TNAP paling banyak berasal dari 

Amerika (27 spesies), diikuti Asia (12 spesies), Eropa, Afrika masing-masing 1 spesies dan 

tumbuhan yang berasal dari Asia dan Afrika 3 spesies (Gambar 4).   
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Gambar 3. Perbandingan jumlah tumbuhan asing dan invasif berdasarkan asalnya 

Gambar 4. Jumlah spesies tumbuhan invasif berdasarkan suku dan asalnya. 

 

Perawakan dan Keberadaan Tumbuhan Asing dan Invasif 

Tumbuhan asing dan invasif yang ditemukan di kawasan ini lebih dari 20 spesies 

berperawakan herba seperti Peperomia pellucida dan Synedrella nodiflora, sedangkan 

lainnya berupa rumput-rumputan seperti Digitaria setigera, Eleusine indica, dan Paspalum 

conjugatum dan semak seperti C. odorata (Gambar 5), A. inuliifolium dan L. camara 

(Gambar 5). Tumbuhan-tumbuhan asing dan invasif tersebut tersebar di daerah terbuka 

seperti padang penggembalaan Sadengan dan trek ke arah Rowobendo, Pancur, dan 

Trianggulasi. Daftar spesies tumbuhan asing dan invasif diperlihatkan pada Tabel 1 

(Lampiran). 

Keberadaan Tumbuhan Asing Invasif Berbahaya di TN Alas Purwo 

Di dalam kawasan TN Alas Purwo tercatat beberapa tumbuhan asing dan invasif 

yang digolongkan dalam 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species yaitu C. odorata,  

L. camara, dan M. micrantha (Lowe et al. 2000). Menurut Tjitrosoedirdjo (2005) selain ketiga 

spesies tersebut Stachytarpheta indica dan S. jamaicensis yang juga tumbuh di kawasan ini 

merupakan tumbuhan asing invasif penting di Indonesia. Spesies-spesies tersebut perlu 

diwaspadai dan dipantau keberadaanya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan 

permasalahan yang lebih besar lagi.  

Permasalahan yang dihadapi oleh taman nasional saat ini adalah dominasi kirinyuh 

(C. odorata) di kawasan penggembalaan Sadengan sehingga area ini hanya dapat 
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dimanfaatkan oleh banteng dan rusa seluas 37 Ha dari luas area 84 Ha (Komunikasi pribadi 

dengan Bapak Banda, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Empat spesies asing invasif yang ada di TN Alas Purwo. Searah jarum 
jam: C. odorata, L. camara, S. tora dan M. micrantha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Dominasi C. odorata di area penggembalaan Sadengan. Gambar d 
iatas memperlihatkan usaha TN Alas Purwo dalam mengendalikan C. odorata 
dengan mencabutl tumbuhan tersebut.  
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Usaha yang telah dilakukan oleh balai TN Alas Purwo sampai saat ini mengendalikan 

C. odorata dengan cara mencabut tumbuhan tersebut secara manual (cara mekanik) 

dengan harapan tumbuhan ini tidak akan tumbuh lagi dan mengganggu keberadaan 

tumbuhan pakan fauna yang ada serta tumbuhan lain yang merupakan tumbuhan asli 

(Gambar 6). Selain C. odorata, di area penggembalaan ini juga hidup tumbuhan asing 

invasif lain yang perlu di perhatikan yaitu L. camara dan S. tora. 

Tumbuhan invasif tidak selalu tumbuhan yang berasal dari luar Indonesia tetapi 

tumbuhan lokal yang invasif pun dijumpai di kawasan ini yaitu Piper sarmentosum (Gambar 

7). P. sarmentosum mendominasi lantai hutan tanaman campuran jati, johar, dan bayur, 

tetapi kurang di bagian lantai hutan tanaman mahoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 7. Lantai hutan jati yang ditumbuhi oleh P. sarmentosum  

                   

SIMPULAN 

 Beberapa jenis tumbuhan invasif yang terdapat di kawasan TN Alas Purwo, Jawa 

Timur dipandang cukup meresahkan karena sudah mengancam ekosistem kawasan 

setempat. Piper sarmentosum menguasai sebagian besar lantai hutan tanaman jati. 

Chromolaena odorata, Lantana camara dan Senna tora merupakan tumbuhan yang sangat 

mengganggu, khususnya di padang penggembalaan banteng di Sadengan. 
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Lampiran 1. 

A. Spesies asing dan invasif di TN Alas Purwo  

No Suku Spesies Asal Ket.  

1 Acanthaceae Justicia gendarussa Burm.f. RRC asing 

2 Acanthaceae Rostellularia sundana 
Bremek 

Malesia invasif 

3 Cleomaceae Cleome rutidosperma DC. Afrika tropis barat invasif 

4 Compositae Acanthospermum hispidum 
DC. 

Amerika selatan invasif 

5 Compositae Ageratum conyzoides (L.) L. Amerika tropis/Amerika 
selatan 

invasif 

6 Compositae Austroeupatorium inulifolium 
(Kunth) R. M. King & H. 
Rob. 

Amerika tropis invasif 

7 Compositae Chromolaena odorata (L.) R. 
M. King & H. Rob.  

Amerika selatan & 
Amerika tengah 

invasif 

8 Compositae Eclipta prostrata (L.) L. Amerika tropis invasif 

9 Compositae Elephantopus scaber L. Asia tropis invasif 

 
10 

Compositae Mikania micrantha Kunth Amerika selatan & 
Amerika tengah 

invasif 

11 Compositae Sphaeranthus africanus L. Afrika invasif 

12 Compositae Sphagneticola trilobata (L.) 
Pruski  

Amerika tropis invasif 

13 Compositae Synedrella nodiflora (L.) 
Gaertn. 

Amerika selatan & 
Amerika tengah 

invasif 

14 Compositae Tridax procumbens (L.) L. Amerika tropis/Amerika 
tengah, Amerika selatan 

invasif 

15 Convolvulaceae Ipomoea batatas (L.) Poir. Tidak diketahui/Amerika 
tengah atau bagian utara 
dari Amerika selatan* 

asing 

16 Euphorbiaceae Euphorbia hirta L. Amerika tropis/Amerika 
tengah 

invasif 

17 Euphorbiaceae Euphorbia thymifolia L. Amerika tropis invasif 

18 Lamiaceae Hyptis capitata Jacq. Amerika tropis invasif 

19 Lamiaceae Salvia misella Kunth. Amerika tropis asing 

20 Leguminosae Aeschynomene americana 
L. 

Amerika tropis invasif 

21 Leguminosae Centrosema pubescens 
Benth. 

Amerika selatan & 
Amerika tengah 

invasif 

22 Leguminosae Mimosa diplotricha Sauvalle Amerika tropis & 
subtropis (Brazil) 

invasif 

23 Leguminosae Mimosa pudica L. Amerika tropis/Amerika 
selatan 

invasif 

24 Leguminosae Senna siamea (Lam.) H. S. 
Irwin & Barneby 

Asia tenggara invasif 

25 Leguminosae Senna tora (L.) Roxb. Amerika/Tidak diketahui* invasif 

26 Leguminosae Uraria lagopodoides (L.) 
DC. 

Asia invasif 

27 Malvaceae Sida rhombifolia L. Asia invasif 

28 Myrtaceae Psidium guajava L. Amerika tropis asing 

29 Oxalidaceae Oxalis barrelieri L. Amerika selatan tropis invasif 

30 Oxalidaceae Oxalis corniculata L. Tidak diketahui/Eropa* asing 
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31 Piperaceae Peperomia pellucida (L.) 
Kunth 

Amerika tropis/Amerika 
tengah & Amerika 
selatan 

invasif 

32 Piperaceae Piper sarmentosum  invasif 

33 Poaceae Axonopus compressus (Sw.) 
P. Beauv. 

Amerika tropis invasif 

34 Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. Asia atau Afrika invasif 

35 Poaceae Digitaria divaricatissima (R. 
Br.) Hughes 

Australia invasif 

36 Poaceae Digitaria setigera Roth Asia tropis invasif 

37 Poaceae Echinochloa colona (L.) Link India invasif 

38 Poaceae Eleusine indica (L.) Gaertn. India invasif 

39 Poaceae Eragrostis amabilis (L.) 
Wight & Arn. 

Tropis di dunia lama  invasif 

40 Poaceae Ischaemum rugosum Salisb. Asia tenggara invasif 

41 Poaceae Paspalum conjugatum P. J. 
Bergius 

Amerika tropis invasif 

42 Poaceae Polytrias indica (Houtt.) 
Veldkamp 

India invasif 

43 Portulacaceae Portulaca oleracea L. India atau Afrika utara invasif 

44 Rubiaceae Spermacoce alata Aubl. Amerika tropis invasif 

45 Rubiaceae Spermacoce laevis Lam. Amerika tropis invasif 

46 Solanaceae Solanum capsicoides All. Amerika asing 

47 Verbenaceae Lantana camara L. Amerika tropis invasif 

48 Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene Asia invasif 

49 Verbenaceae Stachytarpheta indica (L.) 
Vahl. 

Amerika tropis invasif 

50 Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis 
(L.) Vahl. 

Amerika tropis invasif 

 
Kami menggunakan benua dan bukan ‘tidak diketahui’ yang tertera untuk kepentingan 
pembuatan grafik (Gambar 3 dan Gambar 4)  
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan masyarakat Kampung Adat 
Cikondang Kabupaten Bandung tentang tumbuhan obat sebagai sarana penyembuhan. Pendekatan 
emik dan etik digunakan untuk menjelaskan keterkaitan pengetahuan masyarakat tentang jenis 
tumbuhan dalam perspektif ilmu pengetahuan. Data tentang pengetahuan pemanfaatan tumbuhan 
untuk pengobatan diperoleh dari responden sebanyak 87 Kepala Keluarga dan empat informan kunci 
melalui teknik wawancara.Tumbuhan yang digunakan sebagai tanaman obat diidentifikasi di 
Herbarium Bogoriense-Pusat Penelitian Biologi LIPI. Masyarakat Kampung Adat Cikondang 
mengenal sebanyak 68 spesies termasuk 39 famili yang dimanfaatkan sebagai bahan obat 
tradisional. Dari seluruh spesies yang dicatat, family Zingiberaceae memiliki jumlah jenis yang umum 
dimanfaatkan. Sementara itu bagian tumbuhan yang dimanfaatkan adalah akar, umbi, rimpang, 
batang, kulit batang, daun, bunga, dan buah. Bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan 
adalah daun (29 spesies). Tumbuhan obat dimanfaatkan dengan beberapa cara yaitu direbus, 
diseduh, ditumbuk, diperas, diparut, dibakar, atau digunakan langsung tanpa diproses dahulu, tetapi 
cara memanfaatkan yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara direbus (37 spesies). 
Berdasarkan tipe penyakitnya, masyarakat adat Cikondang mengenal empat kelompok penyakit yaitu 
penyakit luar, dalam, pencernaan, pernafasan, reproduksi dan urogenital, Jumlah spesies tanaman 
obat paling banyak dimanfaatkan untuk mengobati penyakit-penyakit luar (25 spesies). 

 
Kata Kunci: etnobotani, Kampung Adat Cikondang, tumbuhan obat 

 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine the community knowledge in using plants for 

medicine and healing agent in Cikondang Indigenous Village Bandung regency. Emic and ethical 
approaches were used to describe the community knowledge along with the scientific explanations. 
The data of community knowledge in using plants for medicine and healing agent was collected from 
respondents as many as 87 families and four key informants through interview techniques. The 
medicinal plants were identified in Herbarium Bogoriense-LIPI Biology Research Centre. The 
Cikondang community uses as many as 68 species belong to 39 families for medicinal plants, and 
Zingiberaceae is the most widely family used. Eight parts of plant that are used for the treatment 
including root, tuber, rhizome, stem, bark, leaves, flowers, and fruit. Leaves are the most widely used 
plant parts for treatment (29 species). People use several methods to prepare herbs including by 
boiling, brewing, grinding, squeezing out, shredding, burning, and without proccessing.The most 
widely used method was boiling the materials (37 species). Based on the disease type, Cikondang 
community recognized four groups of disease, i.e. external, internal, digestive, respiratory, 
reproductive and urogenital diseases.  The external diseases used the most numerous herbs (25 
species). 
 
Keywords: Cikondang Indigenous Village, Ethnobotany, medicinal plants 

 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia diberi anugerah ribuan pulau yang mencapai 17.000 pulau di 

sekitar garis khatulistiwa. Hamparan pulau ini diapit dua samudera dan dua benua, serta 
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memiliki bentangan alam yang berbukit dan gunung yang mencapai ketinggian lebih dari 

3000 m dpl. Potensi geografi dan topografi tersebut menyebabkan tingginya 

keanekaragaman ekosistem yang mencapai lebih dari 47 jenis ekosistem. Dengan kondisi 

tersebut, menjadikan predikat negara terkaya kedua di dunia setelah Brazil, menyimpan 

potensi hayati yang merupakan sumber bahan pangan, papan, dan obat-obatan yang telah 

lama dimanfaatkan oleh suku-suku tradisional. Tumbuhan yang memiliki khasiat obat di 

Indonesia sekitar 80% dari total sumber daya hayati yang ada (Heriyanto 2006), bahkan 

berdasarkan data Heyne (1987) sebanyak 3302 spesies dalam 1468 genus yang termasuk 

dalam 199 famili bermanfaat sebagai tumbuhan obat-obatan. 

Potensi sumber daya alam Indonesia yang cukup tinggi, kemudian dipadukan 

dengan keragaman suku bangsa yang senantiasa memanfaatkan tumbuhan akan terbentuk 

berbagai sistem pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. 

Pengetahuan antara satu etnis dengan etnis lainnya akan berbeda, karena adanya 

perbedaan tempat tinggal dan dipengaruhi oleh adat, tata cara, dan perilaku (Waluyo 2002). 

Penelitian antropologi banyak memaparkan bahwa penduduk pedesaan di Indonesia 

khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan, seringkali menggunakan tanaman atau 

tumbuhan liar yang terdapat di hutan untuk pengobatan (Kusumawati et al. 2003). 

Kampung Adat Cikondang dihuni oleh Masyarakat Sunda pegunungan, memiliki pola 

kehidupan pertanian dan pemanfaatan sumber daya tumbuhan dari Gunung Tilu yang cukup 

tinggi. Oktaviana (2008) telah mengkaji pemanfaatan secara tradisional tumbuhan obat oleh 

masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Gunung Tilu Jawa Barat, menunjukkan bahwa 

jumlah jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada enam desa di sekitar 

Cagar Alam Gunung Tilu sebanyak 114 jenis yang tergolong pada 60 suku, namun 

Kampung Adat Cikondang tidak termasuk di dalamnya.  

Kampung Adat Cikondang sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang No. 

5 Tahun 1992, dan ditetapkan sebagai salah satu Kampung Adat dari 9 Kampung Adat di 

Jawa Barat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2012. Pengetahuan 

dan kebutuhan masyarakat Kampung Adat Cikondang dengan alam sekitar terutama hutan 

Gunung Tilu diperlihatkan dengan besarnya peran masyarakat dalam mengelola sumber 

daya alam. Masyarakat Adat Cikondang memiliki wasiat leluhur “gunung tilu tetep lestari 

kaian, lahan lamping awian, lahan rata datar imahan, lahan legok balongan, lahan lebak 

sengkedan sawahan, jeung piara jalan cai solokan” (Gunung Tilu tetap lestari dengan pohon 

kayu, lahan miring tanam bambu, lahan rata dibuat rumah, lahan cekungan dibuat kolam, 

lahan lembah dibuat sengkedan untuk persawahan, dan pelihara saluran air) (Darsyah  

2012 April 12, komunikasi pribadi). 

Penelitian etnobotani pada masyarakat Sunda terhitung masih sedikit. Apalagi 

kondisi masyakarakat Cikondang yang dekat dengan pusat kota di Provinsi Jawa Barat 
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menjadi rentan terhadap perubahan budaya dan degradasi pengetahuan lokalnya. Oleh 

sebab itu, sangat penting dilakukan upaya pendokumentasian pengetahuan masyarakat 

Cikondang dalam menggunakan tumbuhan sebagai cara pengobatannya. Tulisan ini 

mengulas tentang Keanekaragaman dan cara memanfaatkan tumbuhan obat Kampung 

Adat Cikondang. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kampung Adat Cikondang, yang secara administratif 

termasuk dalam Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Jarak 

Kampung Adat Cikondang dari Bandung sekitar 38 km. Ketinggian tempat Kampung Adat 

Cikondang adalah sekitar 700 m dpl. Kampung Adat Cikondang berada di kaki Gunung Tilu 

(Gambar 1). Secara georafis kampung Kampung Adat Cikondang terletak pada 6 43’ 0” S, 

107 13’ 33” E. Penduduk Kampung Adat Cikondang terdiri dari 290 Kepala Keluarga dengan 

991 jumlah jiwa. 

 

 

 
 

Gambar 1. Peta Desa Lamajang 

 
Koleksi Data Etnobotani 

Penelitian dilakukan secara eksplorasi yang didasarkan atas pendekatan emik dan 

etik. Pendekatan emik dilakukan untuk menggali dan mendapatkan data tentang 

pengetahuan masyarakat atas objek yang sedang diamati dari sudut pandang dan bahasa 

mereka (Waluyo 2004). Selanjutnya melalui system of knowledge and cognition, 

pengetahuan masyarakat yang berupa kaidah konseptual, kategori, kode, dan aturan 

kognitif dibahas dan dianalisis berdasarkan kategori konseptual yang diperoleh dengan latar 

belakang ilmiah (etik). Pengetahuan masyarakat memanfaatkan tumbuhan dalam 

user
Highlight
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pengobatan diperoleh melalui wawancara kepada responden sebanyak sebanyak 30% dari 

total Kepala Keluarga yaitu 87 Kepala Keluarga (Waluyo 2004), tokoh adat, dan informan 

kunci melalui wawancara tidak berencana (unstandardized interview), dan wawancara 

sambil lalu (casual interview) menggunakan lembar wawancara Semistructured Interview 

dan Structured Interview. 

Tumbuhan tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat adat diambil sampelnya, 

selanjutnya diidentifikasi menggunakan buku Flora of Java (Backer & Van den Brink 1963, 

1965, 1968), kemudian dibuat herbariumnya, sedangkan pengetahuan masyarakat dalam 

menggunakan tumbuhan obat dibuat daftar yang terdiri dari nama daerah, nama ilmiah, 

famili, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, serta pemanfaatannya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kampung Adat Cikondang adalah satu dari empat kampung yang terdapat di Desa 

Lamajang. Batas geografis Kampung Cikondang sebelah selatan Gunung Tilu, sebelah 

timur Sungai Cisangkuy, sebelah barat Sungai Cilaki, dan sebelah utara muara Cilaki-

Cisangkuy. Secara administratif, kampung ini terdiri dari dua RW, yaitu RW 03 dan 04. Dua 

hal yang paling unik dari kampung ini, adalah keberadaan hutan kramat yang di dalamnya 

berisi jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan gunung Tilu sebagai miniatur hutan gunung 

Tilu, dan upacara adat “tirakat solokan” yaitu upacara syukuran di saluran air pesawahan 

yang menjadi tumpuan sumber air bagi pertanian. 

 

 Keanekaragaman Tumbuhan Obat 

Masyarakat Kampung Adat Cikondang sebagai masyarakat pertanian yang tinggal di 

kaki gunung tilu masih banyak memanfaatkan sumber daya tumbuhan dalam kehidupannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, informan ahli dan tokoh adat, diketahui 

bahwa masyarakat kampung adat menggunakan tumbuhan sebagai obat dan sarana 

pengobatan sebanyak 68 spesies yang termasuk ke dalam 61 genus dan 39 famili. Dari 

sekian banyak famili ada beberapa famili yang memiliki jumlah spesies yang cukup banyak 

sebagai tumbuhan obat sedangkan sisanya famili yang hanya memiliki satu spesies 

tumbuhan obat saja (Gambar 2). 
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Gambar 2. Jumlah spesies tumbuhan obat dari masing-masing famili 

 
Dari 39 famili, spesies tumbuhan obat banyak termasuk ke dalam famili 

Zingiberaceae (8 spesies), Rubiaceae (6 spesies), Poaceae dan Solanaceae (5 spesies), 

Arecaceae, dan Lamiaceae (4 spesies), Fabaceae, Liliaceae, Musaceae, Myristicaceae, dan 

Piperaceae (2 spesies). Famili Zingiberacea merupakan tumbuhan yang mudah dan banyak 

tumbuh di Indonesia serta digunakan untuk berbagai keperluan khususnya untuk obat-

obatan (Suganda & Ozaki 1996). Seluruh spesies tumbuhan tersebut didapat dari kawasan 

Kampung Adat Cikondang yang sebagian besar merupakan tumbuhan yang sudah tumbuh 

secara alami, bahkan ada yang cukup jarang ditemukan dan langka seperti Lame (Alstonia 

scholaris) masuk dalam katagori langka (Sulistiarini 1992) sedangkan berdasarkan IUCN 

Red List dikategorikan dalam lower risk (resiko rendah). Kalapa Ciung (Horsfieldia glabra), 

dan Walang (Achasma walang) merupakan tumbuhan yang cukup jarang ditemukan, hal 

tersebut didasarkan atas minimnya informasi yang didapat tentang pengelolaan dan 

pemanfaatan tumbuhan ini serta belum terdapatnya data status tumbuhan ini pada IUCN 

Red List (Gambar 3).  Selain tumbuhan yang sudah ada di kampung tersebut, terdapat juga 

beberapa tumbuhan introduksi yang secara keseluruhan jumlah tumbuhan introduksi lebih 

sedikit dibanding tumbuhan non introduksi (Gambar 4). 

Tumbuhan obat introduksi dapat masuk Kampung Adat dikarenakan faktor ekonomi 

atau masuknya budaya yang selanjutnya berkembang menjadi bagian budaya pengobatan 

tradisional. Beberapa tumbuhan yang dikategorikan kedalam tumbuhan introduksi seperti 

Buntiris (Kalanchoe pinnata), Jati (Tectona grandis), Bawang bodas (Allium sativum), 

Bawang merah (Allium cepa), Pala (Myristica fragrans), Cengkeh (Eugenia aromatica), Kopi 

(Coffea sp), Kapol domba (Amomum cardamomum), Kapolaga (Elettaria cardamomum), 

Pedes (Piper nigrum), dan Koneng Bodas (Curcuma mangga). 
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Gambar 3. Beberapa tumbuhan langka yang dimanfaatkan untuk obat di Kampung Adat 
Cikondang seperti Lame/Alstonia scholaris (kiri), Kalapa Ciung/Horsfieldia glabra (kanan 
bawah), dan Walang/Achasma walang (kanan atas) 
 

 
Gambar 4. Perbandingan tumbuhan obat introduksi dan non introduksi 

 
Bagian yang Digunakan 

Penggunaan tumbuhan sebagai obat-obatan dilakukan mulai dengan pemilihan 

bagian tumbuhan yang akan dijadikan obat (simplisia) dan proses meramu yang khas pada 

setiap tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan untuk bahan obat dan pengobatan digunakan dari 

setiap bagian tumbuhan tersebut. Secara umum, kandungan senyawa kimia yang 

memberikan efek farmakologi pada setiap bagian tumbuhan untuk satu spesies itu memiliki 

kesamaan, namun ternyata beberapa bagian yang spesifik (akar, batang, daun, bunga, 

14,71% 

85,29% 

Tumbuhan Introduksi Tumbuhan Non introduksi
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buah) memiliki perbedaan kadarnya bahkan ada beberapa senyawa kimia aktif yang hanya 

terdapat pada satu bagian dari satu tumbuhan (Sukmono 2009). Oleh karena itu, 

pemanfaatan bagian tumbuhan yang spesifik untuk bahan obat dan pengobatan menjadi 

satu syarat meramu obat tradisional. Bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, 

dan buah bahkan lebih spesifik kulit dan rimpang digunakan oleh masyarakat Kampung Adat 

Cikondang untuk meracik obat (Gambar 5). 

 
Gambar 5. Sebaran bagian tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat-obatan 

 
Bagian tumbuhan yang digunakan untuk obat masyarakat Cikondang paling banyak 

bagian buah dan daun, sedangkan bagian yang paling sedikit digunakan untuk obat adalah 

bagian bunga dan kulit. Pada beberapa kajian tentang simplisia tumbuhan obat yang sering 

dan umum digunakan adalah bagian daun. Begitupun dari sekian banyak jamu yang dibuat, 

penggunaan simplisia daun dan buah merupakan bagian yang paling banyak digunakan. 

Hal ini dapat dimengerti karena bagian buah maupun daun merupakan bagian tanaman 

yang paling mudah didapat dibandingkan bagian lain, selain itu secara konservatif 

penggunaan daun tidak terlalu merusak tumbuhan tersebut (Setyowati 2010). 

 

Cara Penggunaan 

Metode preparasi simplisia sebelum digunakan menjadi hal yang penting dalam 

menggunakan tumbuhan obat. Pengolahan dan preparasi simplisia yang salah dapat 

menghilangkan khasiat bahkan dapat menjadi racun di tubuh pasien (Sukmono 2009). 

Secara garis besar metode penyiapan pemanfaatan tanaman obat yang dilakukan oleh 

masyarakat Cikondang adalah melalui tahapan proses dan tanpa proses.  

Cara penggunaan simplisia tumbuhan melalui sebuah proses ditujukan agar 

mendapatkan ekstrak lebih optimal. Konsepsi masyarakat dalam membuat ekstraks dapat 

dilakukan dengan cara ditumbuk, diparut, dan diperas (diambil airnya), direbus, diseduh, dan 

dibakar. Sementara itu, cara pemanfaatan tanpa melalui sebuah proses dimaksudkan agar 

kandungan atau khasiatnya diperoleh secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya. Cara 

persiapan tanaman obat dengan direbus merupakan cara yang paling banyak dilakukan 
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oleh masyarakat Cikondang dan diyakini dengan cara ini sangat efektif karena khasiatnya 

lebih baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada 37 spesies tumbuhan yang 

dimanfaatkan sebagai obat melalui cara perebusan, 19 spesies melalui cara penumbukan, 9 

spesies dimakan langsung, 7 spesies diseduh, masing-masing 2 spesies diparut dan 

diperas, serta masing-masing 1 spesies melalui cara dibakar, diminum, dioleskan, dan 

diteteskan langsung (Gambar 6). Menurut Muhlisah (2007), dengan cara direbus, maka 

senyawa kimia aktif yang terkandung dalam tumbuhan dapat larut dengan baik 

dibandingkan cara yang lain, sehingga hasilnya lebih cepat dirasakan. 

 
Gambar 6. Metode persiapan tumbuhan obat sebelum digunakan 

 
Persiapan obat secara direbus menjadi suatu cara meramu yang paling banyak 

dilakukan dan apabila cara penggunaan obatnya diminum akan mudah diserap oleh tubuh 

pasien. Penggunaan lainnya dari air rebusan tumbuhan obat adalah dengan cara 

dikompreskan atau oleskan seperti pada Handeuleum (Graptophyllum pictum) yang 

digunakan sebagai minyak gosok oleh karena itu perebusannya menggunakan minyak 

kelapa. Cara yang hampir sama dengan direbus adalah diseduh. Dengan diseduh, 

pemanasan untuk mengeluarkan senyawa aktif dalam tumbuhan tidak terlalu tinggi, hal ini 

menjadi pertimbangan agar tidak merusak senyawa aktif yang terkandung. Beberapa 

tumbuhan yang diseduh seperti batang sereh (Andropogon nardus var ceriferus) untuk 

penyakit pencernaan, daun randu (Ceiba petandra) untuk penambah asi, dan rimpang teki 

(Cyperus ratundus) kering untuk sakit pegal linu. 

Penggunaan tumbuhan obat yang ditumbuk dilakukan untuk mendapatkan ektraks 

kasar yang mengandung senyawa aktif segar. Penggunaan dari ekstraks kasar ini ada yang 

dikompreskan seperti pada umbi sampeu (Manihot utillisima), buntiris (Kalanchoe pinnata), 

atau jahe (Zingiber officinale) untuk mengobati demam. Selain itu, dapat juga hasil 

tumbukan disaring dan diminum airnya seperti pada umbi sampeu (Manihot utillisima) untuk 

mengobati panas dalam. Cara penyiapan lain selain ditumbuk adalah diparut, cara ini untuk 

mendapatkan ekstraks yang lebih halus lagi dibanding dengan ditumbuk. Beberapa 
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tumbuhan yang diparut adalah buah muda gedang (Carica papaya) untuk obat luka dengan 

cara di tutupkan pada luka, dan buah matang tomat (Solanum lycopersicum) sebagai obat 

sariawan.  

Penggunaan tumbuhan obat tanpa proses pengolahan atau digunakan langsung 

seperti pada air kelapa (Cocos nucifera) yang diminum langsung untuk mengobati 

keracunan, buah ganas pager (Ananas bracteatus) yang langsung dimakan untuk aborsi, 

bawang bodas (Allium sativum) yang langsung ditelan untuk obat pencernaan, dan cangkore 

(Dinochloa scandens) yang air dalam ruas bambu langsung diteteskan ke mata untuk obat 

mata serta beberapa tumbuhan lainnya. Selain itu, ada cara persiapan yang dibakar, yaitu 

pada kulit kamuning (Murraya paniculata) sampai didapat minyaknya untuk obat sakit gigi. 

Dalam penelitian ini yang dibahas hanya pengobatan untuk penyakit fisik dan medis 

saja mulai dari penyakit luar (kulit, mata, serangan hewan), dan penyakit dalam (pecernaan, 

reproduksi, urogenital, dan penyakit dalam lainnya) (Gambar 7). Setiap tumbuhan ada yang 

memiliki satu manfaat pengobatan namun ada juga yang memiliki manfaat lebih dari satu 

jenis pengobatan. 

 

 
Gambar 7. Jumlah spesies tumbuhan untuk setiap penyakitnya 

 
Penyakit luar dipahami masyarakat sebagai penyakit atau gangguan fisik yang 

menyerang kulit, rambut, kuku dan alat indera. Untuk mengatasi gangguan ini, beberapa 

spesies tumbuhan seperti campaka (Michelia champaca), calingcing (Oxalis corniculata), 

seueruh leuweung (Piper aduncum) dimanfaatkan untuk kosmetika dan kecantikan termasuk 

untuk perawatan badan dan muka. Penyakit kulit seperti gatal atau jamur kulit, luka yang 

menyebabkan keluarnya darah, sakit mata, luka dalam (memar), dan luka akibat serangan 

hewan menggunakan spesies tumbuhan yang berbeda yang mudah ditemukan di sekitar 

lingkungan mereka. Penyakit yang termasuk gangguan alat pencernaan adalah panas 

5 

6 

2 

1 

3 

2 

1 

8 

8 

4 

1 

2 

1 

9 

1 

3 

5 

2 

3 

8 

7 

3 

1 

1 

0 5 10 15 20 25 30

reproduksi dan Urogenital

Pernapasan

Penyakit Dalam

Pencernaan

Luar

Jumlah Spesies 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Keanekaragaman & Pemanfaatan Tumbuhan Obat Asal Cikondang  | 291  

dalam, sakit perut, tidak nafsu makan, dan diet, dan ada 20 spesies tumbuhan yang 

dimanfaatkan untuk mengobati kategori penyakit ini, contoh sereh (Andropogon nardus var 

ceriferus), cecenetan (Physalis angulata), dan eurih (Imperata cylindrica). Sementara itu 

penyakit dalam adalah penyakit yang tidak berhubungan dengan gangguan pencernaan, 

meliputi hipertensi, demam, kanker, pegal, dan patah tulang. Untuk mengobati penyakit 

dalam kategori ini, penduduk  memanfaatkan 24 spesies, contohnya alpuket (Persea 

americana) untuk mengobati hipertensi, buntiris (Kalanchoe pinnata) untuk mengobati 

demam, sirsak (Annona muricata) untuk mengobati kanker, huni (Antidesma bunius) untuk 

mengobati pegal, dan dadap (Erythrina lithosperma) untuk mengobati patah tulang. 

Berikutnya adalah kategori penyakit reproduksi-urogenital yang dipahami masyarakat 

sebagai penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan proses pembuangan urin dan 

proses reproduksi. Beberapa penyakit yang termasuk kedalam kategori ini adalah penyakit 

kencing/urinaria, kontrasepsi, aprodisiak, dan penambah asi. Untuk mengobati kategori 

penyakit ini, masyarakat Cikondang menggunakan 12 spesies tumbuhan, misalnya kalapa 

(Cocos nucifera) dimanfaatkan sebagai aprodisiak, pedes (Piper nigrum) sebagai obat 

kontrasepsi, randu (Ceiba petandra) untuk menambah ASI bagi ibu menyusui, kawung 

(Arenga pinnata) untuk menjaga kesehatan saluran reproduksi pria, dan kumis ucing 

(Orthosiphon stamineus) untuk memperlancar pengeluaran urin. 

 

SIMPULAN 

Masyarakat Cikondang memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan sumberdaya 

tumbuhan untuk keperluan pengobatan. Sebanyak 68 spesies tumbuhan dikenal 

masyarakat Adat Cikondang sebagai bahan ramuan obat tradisional untuk pengobatan 

penyakit medis. Sebagian besar tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat Adat 

Cikondang adalah spesies yang sudah secara alami ada dan dipelihara oleh masyarakat. 

Beberapa spesies tumbuhan yang digunakan merupakan spesies yang masuk ke dalam 

kategori langka, jarang, dan mulai sulit ditemukan di daerah lain, namun di kampung 

Cikondang tumbuhan tersebut dipelihara karena menjadi bagian dari adat dan ditanam di 

hutan adat. Berbagai cara dan bagian simplisia tumbuhan obat digunakan oleh masyarakat 

secara empirik. Masyarakat Cikondang telah mengetahui bahwa setiap bagian dan cara 

pengobatan tertentu akan memberikan khasiat yang tepat. Pengetahuan masyarakat 

tersebut diteruskan kepada generasi berikutnya secara turun temurun. Pengetahuan 

masyarakat adat Cikondang (emik) dalam penggunaan tumbuhan obat telah dibuktikan 

secara etik dengan adanya penjelasan secara farmakologi tentang kandungan senyawa 

aktif yang memang memiliki khasiat dan berpotensi sebagai obat modern. 
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ABSTRAK 
 

Raspberries merupakan kelompok tanaman buah dari marga Rubus. Selain tersebar di benua 
Amerika, Eropa, dan Australia, ternyata jenis-jenis raspberry juga tersebar di hutan dan pegunungan 
Indonesia. Berdasarkan laporan baik dalam publikasi maupun herbarium, tercatat bahwa ada 25 jenis 
raspberry yang tersebar di Indonesia. Namun, sampai dengan saat ini dari 25 jenis Raspberry yang 
ada di Indonesia tersebut baru 12 jenis (R. acuminatissimus, R. alpestris, R. rosifolius, R. pyrifolius, 
R. moluccanus, R. lineatus, R. fraxinifolius, R. chrysophyllus, R. ellipticus, R. alceifolius, R. elongatus, 
Rubus sp.) yang telah dikoleksi di Kebun Raya Cibodas. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 
keragaman buah raspberry yang ada di Indonesia. Kegiatan penelitian diawali dengan studi pustaka 
dan karakterisasi dari masing-masing buah raspberry koleksi Kebun Raya Cibodas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa buah raspberry yang ada di hutan pegunungan Indonesia memiliki keragaman 
yang cukup luas, mulai dari warna, bentuk, ukuran, dan rasa. 
 
Kata kunci: Kebun Raya Cibodas, raspberries (Rubus spp.), tanaman buah  

 
 

ABSTRACT 
 

Raspberries are fruits crops that belongs to genus Rubus. Besides dispersed in the America, 
Europe and Australia continents, it is also scattered in the forests and mountains of Indonesia. 
Moreover, there are 25 species of raspberry spread in Indonesia that reported either in publications or 
herbarium. Currently, Cibodas Botanical Garden has collected 12 species such as R. 
acuminatissimus, R. alpestris, R. rosifolius, R. pyrifolius, R. moluccanus, R. lineatus, R. fraxinifolius, 
R. chrysophyllus, R. ellipticus R. alceifolius, R. elongatus, Rubus sp. This study aimed to determine 
fruit diversity of raspberry in Indonesia. The study was began by literatures study and characterization 
of raspberries collected in Cibodas Botanical Garden. The results showed that fruits of raspberries 
from the mountain forests of Indonesia has a high diversity of colors, shapes, sizes and flavors. 

 
Keywords: Cibodas Botanical Garden, fruit, raspberries (Rubus spp.) 

 
PENDAHULUAN 

 Buah adalah salah satu sumber makanan yang kaya akan vitamin dan mineral. Buah 

merupakan organ hasil perkembangan dari ovarium pada tumbuhan berbunga. Buah juga 

merupakan salah satu ciri fisiologi yang merepresentasikan metabolisme perkembangan 

suatu tanaman. Raspberries (Rubus spp.) merupakan kelompok tanaman buah dari suku 

Rosaceae yang memiliki keanekaragam jenis dan daerah penyebarannya yang cukup luas. 

Alice & Campbell (1999) menyatakan bahwa Rubus spp. dapat ditemukan di semua benua 

mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah kecuali Antartika. Indonesia merupakan 

negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Tercatat bahwa pada Tabel 1 

terdapat 25 jenis Rubus yang tersebar di hutan pegunungan Indonesia (Backer dan van den 

Brink 1963; van Steenis 1972; Kalkman 1993).  Tingginya potensi ekonomi dan ekologi dari 
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jenis-jenis Rubus mengakibatkan tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman buah, 

tanaman hias, tanaman obat, serta sebagai salah satu tanaman perintis dalam suksesi 

hutan (Valkenburg & Bunyapraphatsara  2002; Surya  2009).  

Eksplorasi, inventarisasi dan karakterisasi merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui keragaman suatu tanaman. Untuk memanfaatkan dan mengembangkan jenis-

jenis buah raspberries yang berasal dari hutan pegunungan Indonesia perlu adanya 

informasi terkait karakter buah dari masing-masing jenis raspberries. Penelitian ini ditujukan 

untuk menginformasikan keragaman buah jenis-jenis raspberries yang berasal dari hutan 

pegunungan di Indonesia.   

 

Tabel 1. Jenis-jenis raspberies yang tersebar di hutan pegunungan Indonesia 

No. Jenis Daerah Penyebaran  Ketinggian  
(m dpl)  

Keterangan 

1. Rubus alpestris  Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, Kep. Maluku  

1650–2850(–3000)  Koleksi 
Kebun Raya 

Cibodas 
2. Rubus rosifolius Kalimantan, Jawa, Sulawesi, 

Bali dan Kep. Nusa Tenggara 
0–2000(–2400) Koleksi 

Kebun Raya 
Cibodas 

3. Rubus pyrifolius Sumatera, Kalimantan, Jawa, 
Sulawesi, Bali, Lombok, 
Flores 

500–1700(–2200) Koleksi 
Kebun Raya 

Cibodas 
4. Rubus moluccanus Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi, Kep. Maluku, 
Papua, Bali dan Kep. Nusa 
Tenggara  

0–2000(–3000) Koleksi 
Kebun Raya 

Cibodas 

5. Rubus lineatus Suamtera, Kalimantan, Bali 
dan Kep. Nusa Tenggara 

1400–3000(–3800) Koleksi 
Kebun Raya 

Cibodas 
6. Rubus fraxinifolius Kalimantan, Jawa, Sulawesi, 

Kep. Maluku, Bali dan Kep. 
Nusa Tenggara 

0–2500  Koleksi 
Kebun Raya 

Cibodas 
7. Rubus 

chrysophyllus 
Sumatera, Jawa, Lombok (900–)1200–2950  Koleksi 

Kebun Raya 
Cibodas 

8. Rubus ellipticus Jawa (ternaturalisasi) 1000–2400  Koleksi 
Kebun Raya 

Cibodas 
9. Rubus sundaicus Jawa, Maluku (Tidore)  – - 
10. Rubus beccarii Sumatera Barat (Gn. 

Singgalang) 
– - 

11. Rubus 
benguetensis 

Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Selatan 

(150–)600–2900  - 

12. Rubus glomeratus Sumatera, Jawa, Sulawesi 
Selatan 

(1200–)1600–3000  - 

13. Rubus sumatranus Sumatera, Jawa 500–2000 - 
14. Rubus alceifolius Sumatera, Kalimantan, Jawa, 

Sulawesi, Bali dan Kep. Nusa 
Tenggara 

(0–)500–1400(–
1600) 

Koleksi 
Kebun Raya 

Cibodas 
15. Rubus niveus Sumatera, Jawa, Sulawesi, 

Bali dan Kep. Nusa Tenggara 
(600–)1000–2900  - 

16. Rubus smithii Sumatera, Jawa Barat 0–2000  - 
17. Rubus calycius Jawa Timur 1200–2600(–2800)  - 
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18. Rubus elongatus Sumatera, Kalimantan, Jawa 
Barat, Sulawesi Utara, Maluku 
(Tidore) 

300–2300 Koleksi 
Kebun Raya 

Cibodas 
19. Rubus clementis  Sumatera Bagian Utara, 

Kalimantan, Sulawesi 
150–1300(–1800) - 

20. Rubus malvaceus Jawa Barat, Sumba 1300 - 
21. Rubus macgregorii Sulawesi 2600–3600  - 
22. Rubus banghamii Sumatera 1250–1400  - 
23. Rubus 

acuminatissimus 
Sumatera, Jawa Barat 1450–2200  Koleksi 

Kebun Raya 
Cibodas 

24. Rubus plicatus Jawa Barat (Gn. Pangrango) – - 
25. Rubus sp. Jawa Barat (Gn. Gede) -  Koleksi 

Kebun Raya 
Cibodas 

 

METODE PENELITIAN 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 

Cibodas–LIPI. Inventarisasi dan pendataan jenis-jenis raspberries, daerah penyebaran dan 

ketinggiannya untuk raspberries asal Indonesia dilakukan dengan cara studi pustaka dan 

studi herbarium. Lebih lanjut, karakterisasi buah Rubus spp., dilakukan pada tanaman 

koleksi Kebun Raya Cibodas yang telah berbuah. Parameter pengamatan dalam 

karakterisasi buah meliputi warna buah, berat basah buah majemuk, berat kering buah 

majemuk, kadar air, berat basah buah tunggal, berat kering buah tunggal, bentuk buah 

majemuk, bentuk buah tunggal, panjang buah majemuk, diameter buah majemuk, panjang 

buah tunggal, diameter buah tunggal, dan rasa buah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil inventarisasi dan karakterisasi 25 jenis raspberry asal hutan pegunungan 

Indonesia menunjukkan bahwa terdapat lima warna keragaman buah raspberry. Lima warna 

tersebut yaitu kuning, orange, merah, ungu, dan hitam yang direpresentasikan oleh 

beberapa jenis raspberry yang telah dikoleksikan di Kebun Raya Cibodas. Karakter warna 

kuning ditunjukkan oleh buah R. chrysophyllus (Gambar 6) dan R. ellipticus (Gambar 7), 

serta warna orange oleh R. lineatus (Gambar 4). Untuk warna merah ditunjukkan oleh R. 

rosifolius, R. moluccanus, R. fraxinifolius, dan R. alcefolius. Lebih lanjut, karakter warna 

ungu dan hitam ditunjukkan oleh R. pyrifolius (Gambar 2) dan Rubus sp. (Gambar 9). Warna 

buah koleksi R. lineatus yang ada di Kebun Raya Cibodas yaitu berwarna kuning untuk yang 

berasal dari pulau Jawa dan berwarna orange untuk yang berasal dari Jambi, sementara 

Kalkman (1993) melaporkan bahwa warna buah untuk R. lineatus adalah orange hingga 

merah. Hal ini menunjukkan bahwa ada catatan baru mengenai buah R. lineatus yang 

diperoleh dari hasil eksplorasi di Hutan Pegunungan Jawa, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa warna buah R. lineatus yaitu kuning hingga merah. Untuk warna ungu dan hitam 

user
Highlight
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buah R. pyrifolius merupakan pengaruh dari warna merah tua yang sangat pekat. Dari 25 

jenis buah raspberry yang dikarakterisasi, terdapat lima jenis raspberries yang belum dapat 

diketahui warna buahnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya informasi baik dari 

publikasi maupun herbarium. Lebih lanjut, lima jenis raspberries tersebut adalah R. beccarii, 

R. macgregori, R. malvaceus, R. plicatus, dan R. sundaicus.  

Buah raspberry merupakan kelompok buah berry yang berarti buah yang 

berkembang dari satu bakal buah dengan beberapa atau banyak biji dan terkadang 

mengandung banyak air (Harris & Harris 1995). Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-

rata kadar air buah raspberry lebih dari 80%. Lebih lanjut, rata-rata berat basah dan berat 

kering tertinggi buah majemuk ditunjukkan oleh R. rosifolius yaitu 3,075 g dan 0,447 g. 

Untuk buah tunggal, rata-rata berat basah dan berat kering tertinggi ditunjukkan oleh R. 

pyrifolius yaitu 0,224 g dan 0,031 g. 

Buah majemuk merupakan buah berganda yang berasal dari dari bunga-bunga 

bergerombol, berdekatan tapi terpisah (Harjadi 2002). Berdasarkan bentuk buah majemuk 

dari raspberry yang tersebar di hutan pegunungan Indonesia terdapat lima bentuk variasi 

buah majemuk yaitu ovoid, globular, globose, ellipsoid, dan loose. Menurut De Vogel (1987), 

Stearn (1992), serta Harris & Harris (1995), ovoid adalah berbentuk bulat telur. Globular 

merupakan bentuk bulat tetapi sedikit pipih, sedangkan globose berbentuk bulat seperti 

bola. Lebih lanjut, ellipsoid merupakan bentuk bulat memanjang dan loose yang berarti buah 

majemuk cenderung tidak berbentuk dikarenakan pertumbuhan buah tunggal tidak 

maksimal. Bentuk buah loose terlihat pada R. pyrifolius. Hal ini dikarenakan adanya 

kompetisi antar bakal buah pada R. pyrifolius. selain itu kecilnya torus pada tangkai buah 

mengakibatkan bakal buah tidak dapat berkembang dengan maksimal. Berdasarkan hasil 

inventarisasi tercatat bahwa terdapat delapan jenis raspberry berbentuk ovoid, tujuh jenis 

berbentuk globular, enam jenis berbentuk globose, tiga jenis berbentuk ellipsoid, dan satu 

jenis berbentuk loose (Tabel 2).  

Buah tunggal merupakan buah yang terbentuk dari satu bakal buah. Berdasarkan 

bentuk buah tunggal, jenis-jenis raspberry yang berasal dari hutan pegunungan Indonesia 

terdiri atas tujuh bentuk yaitu corn seed shaped, curved, ellipsoid, globose, globular, ovoid 

dan sickle shaped. Lebih lanjut, corn seed shaped  berarti buah berbentuk seperti biji jagung 

dan curved merupakan bentuk buah yang melengkung. Sickle shaped adalah buah yang 

berbentuk bulan sabit. Hasil karakterisasi buah tunggal terdahap jenis-jenis raspberry pada 

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat delapan jenis raspberry yang buah tunggalnya 

berbentuk curved, empat jenis berbentuk corn seed shaped, tiga jenis berbentuk globular, 

satu jenis berbentuk globose dan satu jenis berbentuk sickle shaped.  

Ukuran buah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam melihat 

keragaman buah jenis-jenis raspberry. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa buah 
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majemuk terbesar yaitu R. fraxinifolius (2.5 x 1.5 cm), R. macgregorii (2 x 2 cm), dan R. 

rosifolius (1.9 x 2.2 cm).  Untuk ukuran buah majemuk terkecil ditunjukkan oleh R. 

glomeratus dan R. benguetensis (0.8 x 0.8 cm). Lebih lanjut, ukuran buah tunggal terbesar 

ditunjukkan oleh R. pyrifolius yaitu sebesar 6-7 x 6-7 mm, sedangkan buah tunggal terkecil 

ditunjukkan oleh R. sumatranus (1 x 1 mm) dan R. ellipticus (1.5 x 0.8 mm). 

Lebih lanjut, terkait dengan buah R. beccarii, R. plicatus dan R. sundaicus 

merupakan jenis-jenis raspberries yang memiliki informasi sangat sedikit baik dari data 

publikasi maupun herbarium. Berdasarkan daerah penyebarannya di Indonesia, tercatat 

bahwa R. beccarii pernah ditemukan di Gunung Singgalang–Sumatera Barat, R. plicatus 

pernah ditemukan di Gunung Pangrango–Jawa barat, serta R. sundaicus pernah ditemukan 

di pulau Jawa dan Maluku. Belum adanya koleksi hidup dari ketiga jenis tersebut di Kebun 

Raya Indonesia mengakibatkan sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih lanjut 

terkait buah dari ketiga jenis tersebut. Eksplorasi di kawasan atau daerah penyebaran 

merupakan upaya untuk mengetahui lebih lanjut status dan karakter dari R. beccarii, R. 

plicatus dan R. sundaicus. 

  Salah satu upaya pemanfaatan dan pengembangan jenis-jenis raspberries asal 

Indonesia sebagai tanaman buah didasari oleh ketertarikan konsumen pada sifat-sifat dari 

buah tersebut. Rasa merupakan salah satu sifat yang menjadi pertimbangan utama 

konsumen dalam mengonsumsi buah. Secara umum, rasa buah raspberries koleksi Kebun 

Raya Cibodas relatif bervariasi, dari asam hingga manis dan segar. Hasil uji coba dari 

beberapa jenis raspberries asal Indonesia menunjukkan bahwa dari 12 jenis raspberries 

yang telah dikoleksikan di Kebun Raya Cibodas, ternyata dari segi rasa R. rosifolius, R. 

fraxinifolius dan R. pyrifolius merupakan jenis-jenis yang paling digemari. Hal ini tidak sesuai 

dengan yang dilaporkan oleh van Steenis (2006) yang melaporkan bahwa R. chrysophyllus 

merupakan yang paling enak dari semua jenis raspberry yang ada di pulau Jawa.  
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Tabel 2. Karakter buah raspberries (Rubus spp.) asal Indonesia 

No Jenis/ Species 
Warna 
buah 

Berat 
basah 
buah 

majemuk 

Berat 
kering 
buah 

majemuk 

Berat 
basah 
buah 

tunggal 

Berat 
kering 
buah 

tunggal 

Kadar 
air 

Bentuk 
buah 

majemuk 

Bentuk 
buah 

tunggal 

Panjang 
buah 

majemuk 

Diameter 
buah 

majemuk 

Pajang 
buah 

tunggal 

Diameter 
buah 

tunggal 

1. R. acuminatissimus 
orange- 
merah 

- - - - - globose 

curved 
to corn 
seed 

shaped 

up to 1.5 
cm 

up to 1.5 
cm 

1-2 mm 1-2 mm 

2. R. alceifolius merah - - - - - globular 

curved 
to corn 
seed 

shaped 

- - - - 

3. R. alpestris merah - - - - - ovoid - 1 cm 1 cm 
up to 4 

mm 
2.5 mm 

4. R. banghamii merah - - - - - ovoid - 1.5 cm 1.5 cm 
up to 4 

mm 
2.5 mm 

5. R. beccarii - - - - - - - - - - - - 

6. R. benguetensis 
ungu- 
hitam 

- - - - - globular - 
up to 8 

mm 
up to 8 

mm 
3.5-6 
mm 

2-2.5 mm 

7. R. calycius 
orange-
merah 

- - - - - - - - - - - 

8. R. chrysophyllus kuning 1.029 g 0.156 g 0.086 g 0.012 g 
84.84 

% 
globular curved 7-8.5 mm 

12-13.5 
mm 

4-4.5 
mm 

2-3 mm 

9. R. clementis 
orange- 
merah 

- - - - - globular - 1-1.5 cm 1-1.5 cm 
2.5-3.5 

mm 
1.2-2 mm 

10. R. ellipticus kuning - - - - - 
ovoid to 
globose 

curved 
up to 8 

mm 
10 mm 1.5 mm 0.8 mm 

11. R. elongatus 
ungu- 
hitam 

- - - - - globose 
sickle 

shaped 
6-10 mm 6-10 mm 

2-2.5 
mm 

2-2.5 mm 

12. R. fraxinifolius merah 1.428 g 0.207 g - - 
85.42 

% 
ellipsoid 
to ovoid 

globula
r 

up to 2.5 
cm 

up to 1.5 
cm 

up to 
1.5 mm 

up to 0.8 
mm 

13. R. glomeratus 
orange- 
merah 

- - - - - globular curved 
up to 8 

mm 
up to 8 

mm 
2-4 mm 2-4 mm 

14. R. lineatus 
kuning- 
orange 

- - - - - 
globose- 

ovoid 
curved 

up to 8 
mm 

up to 13 
mm 

up to 3 
mm 

up to 3 
mm 

15. R. macgregorii - - - - - - ovoid - 
up to 2 

cm 
up to 2 

cm 
up to 4 

mm 
3 mm 

16. R. malvaceus - - - - - - - - - - 2-3 mm 2-3 mm 

17. R. moluccanus merah 0.601 g 0.098 g - - 
83.84 

% 
globular 

curved 
to corn 
seed 

8-8.5 mm 
1.2-1.4 

cm 
4-4.5 
mm 

2.5-3 mm 
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shaped 

18. R. niveus 
merah- 
ungu 

- - - - - 

globular 
to broadly 

ovoid 
- 

up to 1 
cm 

up to 1 
cm 

2.5 mm 2.5 mm 

19. R. plicatus - - - - - - - -- - - - - 

20. R. pyrifolius 
merah- 
ungu 

- - 0.224 g 0.031 g 
86.14 

% 
loose 

globose 
to 

globula
r 

- - 6-7 mm 6-7 mm 

21. R. rosifolius merah 3.075 g 0.447 g 0.088 g 0.008 g 
85.39 

% 

ovoid to 
globose 

or 
ellipsoid 

globula
r 

1.7-1.9 
cm 

1.9-2.2 
cm 

2-2.5 
mm 

1-2 mm 

22. R. smithii 
merah- 
ungu 

- - - - - globose - 
up to 1 

cm 
up to 1 

cm 
up to 3 

mm 
up to 3 

mm 

23. R. sumatranus merah - - - - - ellipsoid - 
up to 1.5 

cm 
0.8 cm 

1-1.5 
mm 

1-1.5 mm 

24. R. sundaicus - - - - - - - - - - - - 

25. Rubus sp. 
orange- 

ungu 
tua 

- - - - - - 

curved 
to corn 
seed 

shaped 

- - - - 
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a.                                     b. 

 

 

  

 

Gambar 1. Buah R. rosifolius (a. buah majemuk; b. buah tunggal) 

a.                                    b. 

 

 
 
 

 

Gambar 2. Buah R. pyrifolius 

a.                                      b.  
 
 

 

 

 

Gambar 3. Buah R. moluccanus (a. buah majemuk; b. buah tunggal) 

a.                                      b. 

 

 
 
 

 

Gambar 4. Buah R. lineatus (a. buah majemuk; b. buah tunggal) 

a.                                     b. 

 

 
 

 
 

Gambar 5. Buah R. fraxinifolius (a. buah majemuk; b. buah tunggal) 
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a.                                      b. 

 
 
 

 

 

Gambar 6. Buah R. chrysophyllus (a. buah majemuk; b. buah tunggal) 

                                    b. 

 

 

 

 

Gambar 7. Buah R. ellipticus (a. buah majemuk; b. buah tunggal) 

 

 

 
 
 

 

Gambar 8. Buah R. alceifolius (buah majemuk) 

a.                                      b. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Buah Rubus sp. (a. buah majemuk; b. buah tunggal) 

a.                                      b. 

 

 

 
 
 

Gambar 10. Buah Rubus acuminatissimus (a. buah majemuk; b. buah tunggal) 

SIMPULAN 

Dari hasil studi pustaka, herbarium dan koleksi hidup, diketahui ada 25 jenis 

raspberries yang tersebar di hutan pegunungan Indonesia dengan keragaman yang cukup 
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luas. Lebih lanjut, diketahui terdapat lima warna buah raspberries yaitu kuning, orange, 

merah, ungu, dan hitam. Bentuk buah raspberries terdiri dari lima bentuk yaitu ovoid, 

globular, globose, ellipsoid, dan loose. Untuk ukuran buah majemuk, raspberries asal hutan 

pegunungan Indonesia dapat mencapai 2.5 cm, sedangkan rasa buah relatif masam, namun 

adapula yang memiliki rasa manis. 
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ABSTRAK 
 

 Pulau Panjang merupakan sebuah pulau kecil di wilayah Kab. Jepara yang rentan terhadap 
kerusakan lingkungan. Sebagai upaya melindungi pulau kecil, pemerintah daerah telah menetapkan 
Pulau Panjang sebagai kawasan konservasi. Sebagian wilayah Pulau Panjang merupakan hutan 
alami dan termasuk dalam kawasan konservasi. Oleh karena itu diperlukan penelitian dalam rangka 
melestarikan hutan dikawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur vegetasi dan 
regenerasi tegakan pohon di kawasan hutan lindung Pulau Panjang Kab. Jepara Jawa Tengah. 
Sampling vegetasi dilakukan pada strata tingkat pohon, tingkat pancang, dan semai di daerah litoral, 
supralitoral, dan daerah tengah pulau. Pengukuran faktor lingkungan meliputi kualitas udara dan 
tanah. Hasil identifikasi ditemukan 29 jenis tumbuhan tingkat pohon, 5 jenis tingkat pancang, dan 12 
jenis tingkat semai. Kemampuan regenerasi tegakan pohon di hutan lindung Pulau Panjang kurang 
berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan oleh kerapatan individu pada tingkat pancang lebih rendah 
(328 individu/Ha) dibandingkan pada tingkat pohon (800 individu/Ha) dan semai (1.245indivudu/Ha). 
Tegakan pohon yang mempunyai kemampuan regenerasi baik di antaranya Leucaena glauca 
(lamtoro) dan Litsea glutinosa (adem ati). Kondisi hutan kawasan Pulau Panjang perlu mendapat 
perhatian untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan di masa mendatang.  
 
Kata Kunci: hutan lindung, kerusakan lingkungan, regenerasi, tegakan pohon 

 
 

ABSTRACT 
 
Pulau Panjang is a small island on district Jepara area, that is susceptible to environmental 

damage. In order to protect the small island, the local government has set Pulau Panjang as a            
conservation area. Some parts of Pulau Panjang is natural forest that belong to the conservation 
area. Therefore, research is needed to preserve the forests in the region. This study aims was to 
assess the regeneration stand of trees in a protected forest area Pulau Panjang Jepara, Central Java. 
Vegetation sampling done at the strata trees level, saplings, and seedlings in littoral areas, supra 
litoral, and central regions of the island. Measurement of environmental factors include the quality of 
the air and soil. The results found 29 species trees level, 5 species saplings, and 12 species 
seedlings. The regenerate stands of trees in protected forests on Pulau Panjang was very slow, which 
was indicated by the low density at the sapling levels (328 individuals /Ha) compared to the tree level 
(800 individuals/Ha) and seedlings (1,245 indivudu/Ha). Trees species that have the ability to 
regenerate of them Leucaena glauca and Litsea glutinosa. Critical Pulau Panjang forest conditions 
has to be considered preserve the forest ecosystem in the future. 
 
Keywords: environmental damage, protected forests, regeneration, stands of trees 

 
 
PENDAHULUAN 

Pulau Panjang merupakan salah satu pulau kecil yang berpotensi untuk 

dikembangkan. Namun sifat pulau kecil yang rentan terhadap perubahan lingkungan 

menjadi alasan kuat untuk menjaga dan melindungi kelestariaanya. Dalam rangka 
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melindungi pulau tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan Pulau Panjang sebagai 

kawasan lindung yang digunakan untuk perkembangbiakan satwa liar (Perda Kab. Jepara 

No. 2 Tahun 2011).  

Sebagian besar wilayah Pulau Panjang merupakan hutan alami yang termasuk 

dalam kawasan konservasi. Mengingat besarnya peranan hutan baik secara ekologis 

maupun ekonomis maka kelestarian hutan menjadi sangat penting untuk dijaga. Kelestarian 

hutan akan ditentukan oleh proses regenerasi tegakan pohon sebagai penyusun utama 

hutan. Regenerasi tegakan pohon dapat dilihat dari kemampuan jenis pohon bereproduksi 

yang dapat tercermin dari ketersediaan anakan pohon baik dalam tingkat semai maupun 

tingkat pancang (Deb & Sundriyal 2008). Anakan pohon ini di masa mendatang akan 

tumbuh  menggantikan pohon yang sudah tua, sehingga ekosistem hutan selalu dalam 

kondisi yang stabil.  

Status regenerasi tegakan pohon dapat diketahui dengan membandingkan kekayaan 

spesies dan keanekaragaman spesies antara tingkat pohon dan generasinya yaitu tingkat 

pancang dan tingkat semai (Anitha et al. 2010). Komposisi dan struktur komunitas di masa 

yang akan datang sangat tergantung pada potensi regenerasi masing-masing spesies di 

hutan tersebut dan informasi ini menjadi penting untuk peneglolaan hutan (Deb & Sundriyal 

2008). 

Faktor yang menghambat terjadinya regenerasi secara alami karena adanya 

berbagai tekanan yang berasal dari kegiatan manusia seperti kebakaran, kehadiran dan 

invasi jenis yang dominan, kehadiran dan invasi jenis eksotik, kondisi iklim mikro yang tidak 

sesuai, tanah yang tidak subur dan tidak adanya bank biji yang memadai (Parrotta et al. 

1997).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di kawasan hutan Pulau Panjang Kab. Jepara Jawa Tengah 

pada bulan Agustus 2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposif 

sampling, dengan menentukan titik sampling di daerah litoral, supralitoral dan daerah tengah 

pulau. Plot yang diambil sebanyak 18 dengan ukuran plot 20 m x 20 m untuk vegetasi 

tingkat pohon, 5 m x 5 m untuk vegetasi tingkat pancang dan 2 m x 2 m untuk vegetasi 

tingkat semai (Deb &Sundriyal 2008). Tingkat pohon merupakan tumbuhan yang 

mempunyai diameter batang ≥10 cm, tingkat pancang merupakan tumbuhan dengan 

diameter batang < 10 cm dan tinggi ≥1,5 m, tingkat semai merupakan tumbuhan mulai dari 

kecambah sampai permudaan dengan tinggi <1,5m (Park et al. 2005). 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah individu setiap jenis, mengukur 

diameter pohon atau luas tajuk serta frekuensi kehadiran di seluruh plot yang diambil. 

user
Highlight
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Dilakukan pengukuran faktor lingkungan yang meliputi kelembaban udara, suhu udara, 

kelembaban tanah, pH tanah, dan bahan organik tanah. 

Data dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung Indeks Nilai Penting setiap 

jenis, dan nilai kerapatan individu/Ha untuk tingkat pohon, pancang dan semai (Brower et al. 

1997). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil identifikasi jenis tumbuhan yang ditemukan di kawasan hutan Pulau Panjang 

Kab. Jepara  terdapat 29 jenis tumbuhan tingkat pohon, 5 jenis tingkat pancang, dan 12 

jenis tingkat semai. Jenis tumbuhan tingkat pohon yang dominan adalah Bombax ceiba 

(randu alas), Thespesia populnea (waru laut) dan Xyllocarpus granatum (nereh). Tingkat 

pancang didominasi oleh jenis Leucaena glauca (lamtoro) dan tingkat semai didominasi oleh 

Leucaena glauca (lamtoro), Litsea chinensis (adem ati) dan Maccaranga sp. (Tabel 1). 

Ditinjau dari jumlah jenis yang ditemukan, tumbuhan pada tingkat pancang paling 

sedikit jumlah jenisnya (5 jenis), diikuti tingkat semai (12 jenis), dan yang paling banyak 

adalah tingkat pohon (29 jenis). Hal ini mengindikasikan bahwa regenerasi tumbuhan 

penyusun hutan di Pulau Panjang kurang berjalan dengan baik. Kondisi ini  akan 

mengancam kelestarian jenis tumbuhan yang bersangkutan dan lebih jauh akan 

mempengaruhi  kestabilan ekosistem hutan di masa mendatang.  

 

Tabel 1. Indeks Nilai Penting tumbuhan pada tingkat pohon, pancang dan semai di hutan 
Pulau Panjang Kab. Jepara Jawa Tengah. 

 

No Nama Sepesies Nama Lokal 
Indeks Nilai Penting (%) 

 Pohon Pancang Semai 

1 Acacia farnesiana Willd. Akasia 19,64 - - 
2 Avicennia officinalis L. Api-api 2,01 - - 
3 Bambusa vulgaris Bambu kuning 14,32 - - 
4 Bombax ceiba Randu alas 44,38 26,78 - 
5 Carica papaja L. Pepaya 2,01 - 10,91 
6 Casuarina equisetifolia L. Cemara 8,01 - - 
7 Ceiba pentandra Gaertn. Kapuk Randu 18,75 - - 
8 Cordia subcordata Lam. Kalimosodo - - 5,61 
9 Delonix regia Raf. Flamboyan 4,09 - - 
10 Ficus sp. Ficus 6,73 - 36,89 
11 Gigantochloa apus Bambu apus 11,12 - - 
12 Hibiscus tiliaceus L. Waru 17,34 - 5,16 
13 Lannea coromandelica 

Merr. 
Kayu Kuda 9,37 - 12,65 

14 Leucaena glauca Bth. Lamtoro 6,00 246,82 67,82 
15 Litsea chinensis Lamk. Adem  ati 3,60 12,82 47,36 
16 Lumnitzera racemosa Teruntun 1,82 14,08 - 
17 Macaranga sp. - 14,00 - 40,86 
18 Morinda citrifolia L. Pace 3,39 - 37,65 
20 Moringa oleifera Lamk. Kelor 13,82 - - 
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21 Musa paradisiaca L. Pisang 21,5 - - 
22 Pongamia  pinata Merr. Kayu besi 2,13  10,14 
23 Phempis acidula Forst. Sentigi 5,27 7,28 - 
24 Phoenix dactylifera L. Kurma 11,38 - - 
25 Rhizophora mucronata Bakau - - 16,32 
26 Sonneratia alba J.E.Sm. Bogem 2,1 - - 
27 Sterculia foetida Kepuh 3,30 - - 
28 Tamarindus indica L. Asem  jawa 2,73 - 3,6 
29 Terminalia catappa L. Ketapang 10,03 - - 
30 Thespesia populnea 

Soland. 
Waru laut 30,35 - - 

31 Xylocarpus granatum Koen. Nereh 32,13 - - 

 Jumlah  Jenis  29 5 12 

 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kerapatan individu per Ha tumbuhan 

tingkat pancang lebih sedikit (328 individu/Ha) dibandingkan tingkat pohon (800 individu/Ha) 

dan tingkat semai (1.245 individu/Ha) (Tabel 2 dan Gambar 1). Hasil ini memperlihatkan 

bahwa tingkat pancang merupakan fase pertumbuhan yang kritis bagi beberapa jenis 

tumbuhan karena dalam pertumbuhan anakan pohon pada fase semai tidak mampu 

berkembang menjadi anakan pohon tingkat pancang, sebagai contoh tumbuhan Ficus sp. 

dan Maccaranga sp. Menurut Rasnovi (2006), fase semai dan anakan pohon fase pancang 

merupakan fase paling kritis dalam siklus hidup individu suatu jenis tumbuhan karena pada 

tahap ini tingkat mortalitas tinggi. Tahap ini merupakan masa seleksi untuk dapat 

menentukan jenis tumbuhan apa yang mampu tumbuh dan bertahan hidup, yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi komposisi dan keragaman jenis komunitas hutan tersebut. 

 

 
 

Gambar 1. Kerapatan individu jenis tumbuhan/Ha di kawasan Pulau Panjang  
Jepara Jawa Tengah.  

 
Perbandingan kerapatan individu tingkat pohon, tingkat pancang, dan tingkat semai 

dapat untuk menentukan status regenerasi suatu komunitas hutan. Dari hasil penelitian, 

kerapatan individu tingkat pancang lebih sedikit dibandingkan tingkat pohon dan tingkat 

semai, oleh sebab itu maka status regenerasi tegakan hutan di Pulau Panjang dapat 

dikatakan kurang berjalan dengan baik. Tegakan hutan yang status regenerasinya dikatakan 
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baik jika kerapatan individu tingkat semai >tingkat pancang>tingkat pohon (Deb & Sundriyal 

2008; Indriyanto 2008) 

Regenerasi dan kelangsungan hidup suatu jenis tumbuhan sangat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungannya. Data pengukuran faktor lingkungan di kawasan Pulau Panjang tersaji 

dalam Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil pengukuran faktor lingkungan di kawasan Pulau Panjang  

 

No Parameter Litoral Supralitoral Tengah 

1 Suhu udara (°C) 36-38,7 37-41,3 35-37 
2 Kelembaban udara (%) 39-50 40-51 48-58 
3  Suhu tanah (°C) 35-36,3 36,3-40 39-42 
4 Kelembaban tanah (%) 51-60,3 50-54,7 40-60 
5 pH tanah 6,0- 6,2 6,2-6,7 5,9-60 
6 Bahan organik tanah(%) 31,67-36,89 35,36-36,89 23,38-33,47 

 
Hasil pengukuran faktor lingkungan menunjukkan kondisi lingkungan yang kurang 

mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan anakan pohon. Sebagai contoh suhu 

udara di Pulau Panjang berkisar 35OC-41,3OC, suhu ini melebihi suhu yang diperlukan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan suatu jenis tumbuhan. Menurut Das (2007) suhu yang 

cocok diperlukan untuk pertumbuhan berkisar 21,2OC-26,6OC dan tumbuhan tidak akan 

tumbuh pada suhu di bawah 4,4OC dan di atas 48,4OC. Suhu yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap semua proses kehidupan tumbuhan. Kemungkinan faktor lingkungan yang kurang 

menguntungkan ini menjadi salah satu sebab mengapa pertumbuhan tingkat semai dan 

tingkat pancang di Pulau Panjang pertumbuhannya terhambat dan bahkan tidak dapat 

tumbuh dengan baik sehingga status regenerasi tegakan pohon kurang berjalan dengan 

baik.  

Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk melakukan 

pengelolaan agar status regenerasi tegakan hutan di Pulau Panjang bisa menjadi lebih baik. 

Dengan demikian kawasan Pulau Panjang sebagai kawasan lindung terjaga kelestariannya.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat 29 jenis tumbuhan tingkat pohon 

yang didominasi oleh tumbuhan kapuk randu (Bombax ceiba), 5 jenis tumbuhan tingkat 

pancang yang didominasi oleh lamtoro (Leucaena glauca Bth.), dan 12 jenis tumbuhan 

tingkat semai yang didominasi oleh tumbuhan adem ati (Litsea chinensis Lamk.). Kerapatan 

individu tingkat pancang lebih sedikit dibanding tingkat pohon dan tingkat semai sehingga 

status regenerasi tegakan pohon di hutan Pulau Panjang kurang berjalan dengan baik.  
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ABSTRAK 

 
Situgunung merupakan bagian dari zona pemanfaatan intensif Taman Nasional Gunung 

Gede Pangrango. Salah satu anggota ekosistem yang berperan penting untuk menjaga 
keseimbangan ekosistem adalah tumbuhan penutup tanah. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjelaskan keanekaragaman jenis, pola penyebaran, dan Indeks Nilai Penting (INP) tumbuhan 
penutup tanah yang terdapat di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Situgunung. Penelitian 
bersifat deskriptif dengan menggunakan metode transek dan pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi lapangan. Areal pengamatan terdiri atas tiga lokasi (stasiun) dengan ketinggian yang 
berbeda yaitu Stasiun I dengan ketinggian 950 m dpl, Stasiun II dengan ketinggian 990 m dpl, dan 
Stasiun III dengan ketinggian 1030 m dpl. Hasil penelitian berupa data analisis vegetasi tumbuhan 
penutup tanah. Hasil eksplorasi tumbuhan penutup tanah di Situgunung telah teridentifikasi 43 jenis.  
Jenis yang mendominasi adalah Melastoma candidum dengan nilai INP sebesar 30,89%, hal ini 
dikarenakan   iklim dan mineral yang dibutuhkan mendukung, maka jenis ini  lebih unggul dan lebih 
banyak ditemukan. Terdapat dua belas  jenis tumbuhan penutup tanah yang ditemukan di ketinggian 
950-1030 m dpl yaitu Cyperus sp, Colocasia sp, Cyrtandra picta, Datura suaveolens, Eupatorium 
triplinerue, Melastoma candidum, Macaranga glaberrim, Phaius pauciflorus,  Psychotria sarmentosa, 
Spathoglotis plicata, Selaginella willdenowii, dan Selagineila plana. Berdasarkan indeks 
keanekaragaman jenis Shannon-Wienner, maka nilai dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
keanekaragaman tumbuhan penutup tanah dikategorikan tingkat keanekaragaman rendah yaitu 
H’<1.76. Berdasarkan hasil perhitungan indeks penyebaran tumbuhan penutup tanah diperoleh hasil 
5,076, hal ini menunjukkan pola penyebaran mengelompok (clumped). 
 
Kata Kunci: indeks keanekaragaman jenisindeks nilai penting (INP), indeks penyebaran, tumbuhan 
penutup tanah 
 

 
ABSTRACT 

 
Situgunung is part of the intensive use zone of the National Park of Gunung Gede 

Pangrango. One member of the ecosystem, which are crucial to maintaining the balance of the 
ecosystem is the ground cover plants. This study aims to explain the diversity, distribution patterns, 
and importance value index the ground cover plants contained in the National Park of Gunung Gede 
Pangrango mount, at Situgunung. The study using transec descriptive method and data is collected 
using field observation techniques. Observation area consists of three locations with different heights 
is the first station with a height of 950 m above sea level, Station II with a height of 990 m above sea 
level, and the third station at an altitude of 1030 m above sea level. The results of research in the 
form of data analysis vegetation ground cover. Exploration results in Situgunung ground cover plants 
have been identified 43 species. The dominant species is Melastoma candidum with IVI of 30.89%, 
this is due to climate and minerals needed to support, then this type is superior and more common. 
There are twelve types of ground cover plants were found at an altitude of 950-1030 m above sea 
level, namely Cyperus sp, Colocasia sp, Cyrtandra picta, Datura suaveolens, Eupatorium triplinerue, 
Melastoma candidum, Macaranga glaberrim, Phaius pauciflorus, Psychotria sarmentosa, Spathoglotis 
plicata, Selaginella willdenowii, and Selagineila plana. Based on the Shannon diversity index-
Wienner, then the value of the calculation results show that the plant diversity of land cover are 
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categorized as low-level diversity H '<1.76. Based on the results of the calculation of the index spread 
of ground cover plants obtained results of 5.076, this shows clumped distribution patterns (clumped). 
 
Keywords: important value index, index of deployment, plant ground cover, species diversity index 

  
PENDAHULUAN 

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Situgunung merupakan daerah atau 

kawasan yang memiliki topografi datar hingga bergelombang dengan luas area sekitar 20,5 

hektar. Lokasinya merupakan bagian dari zona pemanfaatan intensif Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango (Hasan & Ariyanti  2004).  

Salah satu anggota ekosistem yang berperan penting untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem adalah tumbuhan penutup tanah. Tumbuhan yang tumbuh di antara pepohonan 

utama akan memperkuat struktur tanah hutan tersebut. Tumbuhan penutup tanah ini 

memiliki fungsi ekologi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan 

(Maisyaroh  2010).  Tumbuhan penutup tanah juga berperan dalam melakukan transpirasi 

yang mengurangi kandungan air tanah. Peranan tersebut menyebabkan berkurangnya 

kekuatan dispersi air hujan, mengurangi jumlah serta kecepatan aliran permukaan, dan 

memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga mengurangi erosi, menjaga 

kelembaban tanah serta memperbaiki aerasi  (Arsyad  2006; Korner  2013). 

Kenyataan mengenai masih sedikit dan belum lengkapnya data tumbuhan penutup 

tanah sebagai komponen yang memiliki peran utama dalam menunjang ekosistem, maka 

penelitian studi komunitas tumbuhan penutup tanah ini dirasa sangat penting untuk 

dilakukan. Analisis mengenai komunitas tumbuhan merupakan cara mempelajari struktur 

komunitas atau komposisi jenis dan bentuk masyarakat tumbuhan yang ada di suatu 

wilayah, serta hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi.  

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan keanekaragaman jenis, pola penyebaran, 

dan Indeks Nilai Penting (INP) tumbuhan penutup tanah yang terdapat di Taman Nasional 

Gunung Gede Pangrango, Situgunung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai keanekaragaman jenis  tumbuhan penutup tanah, sehingga dapat 

dijadikan dasar dalam strategi konservasi pada kawasan tersebut. Selain itu juga 

memberikan motivasi pada pihak-pihak terkait agar lebih bersungguh-sungguh dalam upaya 

pencegahan terhadap kepunahan jenis serta rehabilitasinya.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2013 sampai Oktober 2013. Penelitian 

dilakukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Situgunung, Sukabumi. Lokasi 

penelitian terletak pada berbagai ketinggian yaitu 950, 990, dan 1030m dpl. Identifikasi 

tumbuhan dilakukan di Laboratorium Botani, Universitas Pakuan, Bogor dan LIPI Bidang 

Botani, Cibinong. 

user
Highlight
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Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode transek dan 

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi lapangan. Identifikasi 

tumbuhan dilakukan dengan menggunakan buku Flora Pegunungan Jawa (Van Steenis 

2006). Areal pengamatan terdiri atas tiga lokasi (stasiun) dengan ketinggian yang berbeda 

yaitu Stasiun I dengan ketinggian 950m dpl, Stasiun II dengan ketinggian 990m dpl  

 Pengambilan data meliputi jenis tumbuhan, jumlah individu dan luas petak contoh. 

Data hasil pengamatan di lapangan dicatat ke dalam tabel data pengamatan lapang. Jenis 

tumbuhan penutup tanah yang akan diidentifikasi meliputi seluruh jenis tumbuhan tingkat 

tinggi yang memiliki ketinggian kurang dari 24 inci atau sekitar 60 cm. Adapun fase anakan 

atau tumbuhan muda dari tumbuhan tingkat tinggi yang merupakan komponen penyusun 

stratum A, B, C, dan D tidak diidentifikasi. Pembuatan herbarium dilakukan dengan 

pertimbangan adanya kesulitan identifikasi dan jumlah jenis tersebut terbilang melimpah di 

lapangan. 

Untuk mengetahui gambaran struktur dan komunitas tumbuhan penutup tanah, 

dilakukan analisis vegetasi terhadap parameter yang meliputi Important Value Index/Indeks 

Nilai Penting (INP), Indeks Keanekaragaman Jenis (Index of Diversity), dan Indeks 

Penyebaran (Indeks of Dispersion). Pengolahan data struktur komunitas tumbuhan penutup 

tanah meliputi: Kerapatan (Density), Frekuensi, INP, Indeks Keanekaragaman Jenis, dan 

Indeks Penyebaran.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis Tumbuhan Penutup Tanah 

 Berdasarkan hasil penelitian pada tiga ketinggian yaitu 950, 990 dan 1030m dpl 

ditemukan 43 jenis tumbuhan penutup tanah. Terdapat perbedaan jenis tumbuhan penutup  

tanah yang ditemukan di setiap ketinggian sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik jumlah individu  jenis tumbuhan penutup tanah pada ketinggian 950 m dpl 
 

 

Gambar 2. Grafik jumlah individu  jenis tumbuhan penutup tanah pada ketinggian 990 m dpl  
 

29 Jenis 

19 Jenis 
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Gambar 3. Grafik jumlah individu  jenis tumbuhan penutup tanah pada ketinggian 1.030 m 
dpl  

 

 

Gambar 4. Grafik jumlah individu jenis tumbuhan penutup tanah pada ketinggian                    
950, 990, dan 1.030m dpl  
 

Komunitas jenis tumbuhan penutup tanah pada ketinggian 950 m dpl, ditemukan 

sebanyak 29 jenis. Jenis tumbuhan penutup tanah pada ketinggian 990 m dpl, ditemukan 

sebanyak 19 jenis. Jenis tumbuhan penutup tanah di lokasi penelitian dengan ketinggian 

1030 m dpl, ditemukan sebanyak 23 jenis tumbuhan. Perbedaan jumlah jenis disebabkan 

adaptasi dan kebutuhan seperti nutrisi, ruang, dan cahaya masing-masing jenis juga 

berbeda (Maisyaroh 2010).  

 Pada ketinggian 950 dan 1030 m dpl lebih banyak ditemukan jenis tumbuhan 

penutup tanah, hal ini menunjukkan pada lokasi penelitian tersebut lebih tinggi 

keanekaragaman jenisnya dibandingkan lokasi penelitian lainnya. Lokasi penelitian pada 

24 Jenis 

12 Jenis 
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ketinggian 990 m dpl merupakan lokasi dengan jumlah jenis lebih sedikit yaitu sebanyak 19 

jenis. Hal ini dikarenakan vegetasi pada ketinggian 990 m dpl memiliki kanopi yang lebih 

tertutup dibandingkan dua ketinggian yang lain, sehingga hanya jenis tumbuhan yang tidak 

memerlukan cahaya penuh yang mampu tumbuh. Banyaknya jenis tumbuhan akan 

mencerminkan potensi keanekaragaman hayati sekaligus potensi plasma nutfah dalam 

kawasan hutan tersebut (Indriyanto 2006). 

Perbedaan kondisi lingkungan akibat faktor ketinggian lokasi ini menyebabkan 

perbedaan pada jumlah jenis tumbuhan penutup tanah yang tumbuh. Faktor lain yang 

mempengaruhi jumlah jenis tumbuhan penutup tanah, adalah adanya persaingan yang 

tinggi dengan pepohonan yang lebih besar di sekitarnya. Secara umum perbedaan pada 

ketiga lokasi pengamatan ini disebabkan oleh dua faktor lingkungan yaitu faktor biotik dan 

abiotik lingkungan tempat tumbuhan penutup tanah tersebut tumbuh, atau dengan kata lain 

disebabkan oleh habitat yang berbeda. Tumbuhan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik.  

Ditinjau dari segi kehadiran pada suatu komunitas tumbuhan dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi suatu tempat maka semakin sedikit pula tumbuhan yang tumbuh. Meskipun 

tumbuhan penutup tanah merupakan jenis yang mempunyai sebaran luas dan mempunyai 

kisaran toleransi tinggi terhadap faktor lingkungan, tetapi semakin menuju puncak, sebaran 

tumbuhan penutup tanah akan semakin berkurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syafei 

dan Surasana (1990), bahwa semakin tinggi suatu tempat biasanya berasosiasi dengan 

peningkatan keterbukaan, kecepatan angin, kelembapan udara, dan penurunan suhu, 

sehingga mengakibatkan suatu komunitas yang tumbuh semakin homogen atau sedikit.  

Terdapat 12 jenis tumbuhan penutup tanah yang ditemukan di ketiga ketinggian 

lokasi yang berbeda yaitu jenis Spathoglotis plicata, Selaginella willdenowii, Selagineila 

plana, Cyperus sp., Colocasia sp., Cyrtandra picta, Datura suaveolens, Eupatorium 

triplinerue, Melastoma candidum, Macaranga glaberrima, Phaius pauciflorus, Psychotria 

sarmentosa, dan Scutellaria discolor. Hal ini menunjukkan bahwa jenis-jenis tersebut 

mampu beradaptasi pada lokasi ketinggian yang berbeda. Setiap jenis tumbuhan 

mempunyai suatu kondisi minimum, maksimum, dan optimum terhadap faktor lingkungan 

yang ada, serta ketahanan hidup terhadap berbagai kondisi lingkungan. Kisaran toleransi 

yang luas pada faktor lingkungan menyebabkan suatu jenis memiliki sebaran yang luas 

pula.  

 

Kerapatan, Frekuensi, dan Indeks Nilai Penting Tumbuhan Penutup Tanah 

Struktur komunitas tumbuhan penutup tanah yang ditemukan pada lokasi penelitian 

yang berbeda yaitu di ketinggian 950, 990, dan 1000 m dpl, menunjukkan adanya 

perbedaan kerapatan, frekuensi dan INP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 1. Nilai Kerapatan Relatif, Frekuensi Relatif dan Indeks Nilai Penting tumbuhan 
penutup tanah di ketinggian 990 m dpl 

Keterangan:  KR=Kerapatan Relatif, FR = Frekuensi Relatif, INP= Indeks Nilai Penting 

Berdasarkan hasil pencacahan pada 63 petak berukuran 1 x 1 m tercatat sebanyak 

944 individu tumbuhan penutup tanah (diameter <2 cm ). Secara keseluruhan tercatat 44 

jenis tumbuhan penutup tanah yang teridentifikasi. Jenis tumbuhan penutup tanah dengan 

No. Nama Species Jumlah KR FR INP 

1 Adiantum sp. 3 0.33 0.15 0.48 
2 Ageratum conizoides 10 1.05 0.1 1.06 
3 Asplenium bulbiflorum 5 0.52 0.15 0.67 
4 Athyrium repandum  21 2.17 0.66 2.83 
5 Angiopteris sp. 3 0.33 0.25 0.58 
6 Begonia sp. 2 0.19 0.15 0.34 
7 Cyperus sp. 96 9.99 0.96 10.95 
8 Colocasia sp. 111 11.57 0.30 11.87 
9 Centotheca lappacea 4 0.39 0.25 0.64 
10 Cyrtandra picta  9 0.92 0.45 1.37 
11 Cayratia geniculata 3 0.33 0.25 0.58 
13 Centella asiatica 6 0.59 0.15 0.74 
14 Costus speciosus 6 0.59 0.40 0.99 
15 Datura suaveolens 24 2.49 0.81 3.3 
16 Diplazium dictrichianum 3 0.33 0.1 0.43 
17 Drynaria quercifolia 8 0.85 0.40 1.25 
18 Eupatorium triplinerue 47 4.93 0.86 5.79 
19 Euphorbia hirta 35 3.68 0.86 4.54 
20 Elatostema umbellatum 26 2.69 0.71 3.4 
21 Elatostema macrophyllum 10 1.05 0.66 1.71 
22 Hypolepis punctata 29 3.02 0.81 3.83 
23 Impatiens platypilea 10 2.69 0.45 3.14 
24 Lynathryum japonicum 3 0.33 0.10 0.43 
25 Melastoma candidum 269 28.07 2.82 30.89 
26 Macaranga glaberrima 17 1.77 0.86 2.63 
27 Musa sp. 2 0.19 0.1 0.29 
28 Neprolepis sp. 15 1.58 0.55 2.13 
29 Oplisminus compositus 18 1.89 0.25 2.14 
30 Piper sp. 4 0.39 0.1 0.4 
31 Plumbago major 5 0.52 0.15 0.67 
32 Phaius pauciflorus 25 2.56 1.06 3.62 
33 Psychotria sarmentosa 17 1.77 0.6 1.83 
34 Spathoglotis plicata 5 0.52 0.4 0.92 
35 Selaginella willdenowii  20 2.10 0.86 2.96 
36 Selagineila plana  15 1.57 0.6 2.17 
37 Setaria palmifolia 4 0.39 0.25 0.64 
38 Sida acuta 2 0.19 0.1 0.29 
39 Stachytarpheta jamaicensis 16 1.64 0.4 0.68 
40 Strobilanthus involucrata 2 0.19 0.1 0.20 
41 Sculellania discolor 2 0.19 0.1 0.29 
42 Smilax myosotitlara 3 0.33 0.1 0.43 
43 Tetrastigma mutabilis 12 1.25 0.1 1.26 
44 Valleriana wallichi 17 1.77 0.55 2.32 
 TOTAL 944 100 100 100 
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nilai kerapatan tertinggi yaitu M. candidum sebanyak 269 individu /63 m2 dengan nilai KR 

sebesar 28,07%. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan M. 

candidum, yaitu dapat tumbuh subur di tempat yang lembab, teduh, dan merupakan 

tumbuhan yang hidup mengelompok (Steenis 2006). Jenis tumbuhan penutup tanah dengan 

nilai KR tinggi merupakan jenis tumbuhan dengan jumlah individu lebih banyak dalam suatu 

unit luas, hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar, serta adanya persaingan antar 

jenis dalam mendapatkan ruang, nutrisi, dan cahaya.  

Jenis tumbuhan penutup tanah dengan nilai FR tinggi merupakan jenis tumbuhan 

yang lebih sering ditemukan dalam sejumlah petak contoh dari seluruh petak contoh yang 

dibuat. Nilai FR tertinggi ditemukan pada M. candidum sebesar 2,82%. Kondisi lingkungan 

dan sifat distribusi suatu jenis tumbuhan tertentu yang memungkinkan untuk tumbuh dengan 

baik, sehingga lebih sering muncul pada sejumlah petak contoh. Nilai FR yang tinggi pada 

suatu jenis tumbuhan, menunjukkan tingkat penguasaan jenis tumbuhan tersebut lebih 

dominan dibanding jenis tumbuhan lainnya. 

Di lokasi penelitian INP tertinggi dijumpai pada M. candidum dengan nilai INP 

sebesar 30,89%. Jenis yang cenderung menempati dan mendominasi suatu komunitas akan 

mencirikan karakter tumbuhan di wilayah tersebut. Adanya jenis yang mendominasi ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu persaingan antara tumbuhan yang ada, hal ini 

berkaitan dengan iklim dan mineral yang diperlukan. Jika iklim dan mineral yang dibutuhkan 

mendukung, maka jenis tersebut akan lebih unggul dan lebih banyak ditemukan (Syafei & 

Surasana 1990). 

Persaingan yang terjadi antar jenis maupun sesama jenis disebabkan masing-

masing jenis tumbuhan itu mencoba menempati relung ekologi yang sama. Persaingan 

antar jenis terjadi lebih kuat dibandingkan persaingan sesama jenis, sehingga hanya 

anggota jenis yang paling tahan bersainglah yang dapat bertahan hidup. Jenis yang tidak 

tahan bersaing dipaksa untuk masuk ke dalam relung ekologi yang berbeda (Indriyanto  

2006). 

         Setiap jenis tumbuhan penutup tanah mempunyai suatu kondisi minimum, 

maksimum dan optimum terhadap faktor lingkungan yang ada. Jenis yang mendominasi 

berarti memiliki batasan kisaran yang lebih luas jika dibandingkan dengan jenis yang lainnya 

terhadap faktor lingkungan, sehingga kisaran toleransi yang luas pada faktor lingkungan 

menyebabkan jenis ini akan memiliki sebaran yang luas pula (Syafei & Surasana 1990).  

        Vegetasi tumbuhan bawah sebagai penutup lantai hutan merupakan bagian dari 

ekosistem hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang iklim mikro seperti suhu udara, 

kelembaban udara, pH tanah, kelembaban tanah, dan curah hujan. 
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Indeks Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Penutup Tanah  

  Berdasarkan indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wienner, maka nilai dari hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa keanekaragaman tumbuhan penutup tanah dikategorikan 

tingkat keanekaragaman rendah yaitu H’<1,76. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas 

tumbuhan penutup tanah di Situgunung memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga 

menyebabkan adanya interaksi yang cukup tinggi pula (Maisyaroh 2010).  Keanekaragaman 

jenis dipengaruhi oleh penyebaran individu dalam tiap jenisnya. Suatu komunitas tumbuhan 

apabila jenisnya banyak, tetapi tingkat penyebaran individunya tidak merata maka 

keanekaragaman jenisnya rendah  

 

Indeks Penyebaran Jenis 

        Berdasarkan hasil perhitungan indeks penyebaran tumbuhan penutup tanah 

diperoleh hasil 5,076, menunjukkan pola penyebaran mengelompok (clumped). Hal ini 

berkaitan dengan faktor persaingan nutrisi, ruang, dan akibat penyesuaian suatu jenis 

terhadap kondisi lingkungannya. Setiadi (1989) menyatakan bahwa penyebaran jenis 

merupakan hasil atau akibat dari berbagai sebab, yaitu akibat dari pengumpulan individu-

individu dalam suatu tempat yang dapat meningkatkan persaingan di antara individu yang 

ada untuk mendapatkan nutrisi dan ruang, akibat dari reaksi individu dalam menanggapi 

perubahan cuaca harian dan musiman, serta akibat dari menanggapi perbedaan habitat 

setempat. Pengelompokan yang terjadi pada suatu komunitas dapat diakibatkan karena nilai 

ketahanan hidup kelompok terhadap berbagai kondisi (Rasidi 2007).  

  

SIMPULAN 

        Hasil eksplorasi tumbuhan penutup tanah di Situgunung telah teridentifikasi 44 jenis.  

Jenis yang mendominasi adalah Melastoma candidum dengan nilai INP sebesar 30.89%, 

hal ini dikarenakan iklim dan mineral yang dibutuhkan mendukung, maka jenis ini lebih 

unggul dan lebih banyak ditemukan. Terdapat dua belas  jenis tumbuhan penututup tanah 

yang ditemukan dari ketinggian 950-1030 m dpl yaitu Cyperus sp, Colocasia sp, Cyrtandra 

picta, Datura suaveolens, Eupatorium triplinerue, Melastoma candidum, Macaranga 

glaberrim, Phaius pauciflorus,  Psychotria sarmentosa, Spathoglotis plicata, Selaginella 

willdenowii, dan Selagineila plana. 

        Berdasarkan indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wienner, maka nilai dari hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa keanekaragaman tumbuhan penutup tanah  dikategorikan 

tingkat keanekaragaman rendah  yaitu H’<1.76. Berdasarkan hasil perhitungan indeks 

penyebaran tumbuhan penutup tanah diperoleh hasil 5,076, menunjukkan pola penyebaran 

mengelompok (clumped). 
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ABSTRAK 

 
Wilayah Pati dahulu merupakan tanah perdikan yang menyimpan banyak catatan sejarah. 

Kawasan Kecamatan Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo Pegunungan Kendeng,  adalah kawasan 

yang menyimpan  sejumlah situs keramat. Pada sekitar situs tersebut terdapat beragai jenis 

tumbuhan yang dilestarikan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji keanekaragaman jenis tumbuhan 

sekitar situs dan upaya konservasi yang dilakukan penduduk setempat. Metode penelitian 

menggunakan metode observasi ekploratif. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya terdapat 16 

situs di Kawasan Kars Pegunungan Kendeng di Wilayah, Tambakromo, Kayen, Sukolilo Pati. 

Terdapat lebih dari 30 jenis pohon, di antaranya dengan ukuran diameter yang cukup besar. 

Pengkeramatan situs merupakan bentuk kerarifan lokal, secara tidak langsung dapat melestarikan 

berbagai jenis tumbuhan yang sudah jarang ditemukan di tempat lain. Bentuk kearifan lain adalah 

adanya ritual khusus bersih desa, bersih sendang dilakukan pada waktu waktu tertentu.  

 

Kata kunci: kawasan kars, Pegunungan Kendeng, situs keramat, tumbuhan mata air 

 

 

ABSTRACT 

 
Pati region used to be a fief which saves a lot of historical records. The District Tambakromo, 

Kayen and Sukolilo Kendeng Mountains, is an area that holds a number of sacred sites. At around the 

site there are various types of plants are preserved. The purpose of this studyi s to assess the 

diversity of plant species around the site and the conservation efforts of local residents. The research 

method uses observation method explorative. The results show at least 16 sites in the Kars region 

Kendeng Mountains  Region, Tambakromo, Kayen, Sukolilo Pati. There are more than 30 species of 

trees, such as the size of a large enough diameter. The Sacret site is a form of local wisdom, may 

indirectly preserve the plants that are rarely found elsewhere. Another form of wisdom is a special rite 

of the ‘bersih desa’, ‘bersih sendang’ carried out a ta specific time. 

 
Keywords: Kendeng Mountains, plant spring, sacred site, the Kars region 

 

PENDAHULUAN 

 Fungsi konservasi alam dengan cara mengkeramatkan banyak terjadi di berbagai 

budaya nusantara. Hutan larangan di Jawa dan Sumatra, Tanah Ulen di Dayak Kalimantan, 

sasi di masyarakat Maluku, dan tentu masih banyak lagi tersebar di berbagai macam 

budaya suku bangsa di Indonesia (Nababan 2009). Situs keramat ternyata dapat 

memainkan peran penting dalam menjamin kelestarian konsevasi keanekaragaman hayati 

maupun budaya (Sudjito et al. 2009). Kawasan keramat mengandung integrasi tiga makna: 

(1) Kawasan kehidupan alamah sebagai kawasan kehidupan fisik yang harus ada; (2) 



320 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Keanekaragaman Tumbuhan Sekitar Situs Keramat 

Pengakuan manusia terhadap realitas kehidupan dan sistem pendukungnya. (3) Pengakuan 

manusia terhadap kekuasaan Sang Pencipta atas segala ciptaanNya (Suryadarma  2009).  

Salah satu bentuk kearifan tradisional yang diajukan sebagai basis strategi 

konservasi adalah hutan keramat. Di kepulauan nusantara konsep hutan keramat banyak 

diketemukan dalam klasifikasi ekosistem buatan manusia. Di Kerinci orang mengenal hutan 

larangan, dikaitkan dengan harimau sebagai species kunci (Aumeraiddy & Bakel 1994). Di 

Jawa bagian Tengah orang mengenal alas tutupan yang tidak boleh diganggu karena 

berkaitan dengan sumber mata air. Di Sulawesi orang Moronene mengenal inalahi 

popolian/koloria bagi hutan yang dianggap sebagai tempat arwah leluhur (Arafah 2003) dan 

masyarakat Tapanuli Selatan mengenal harangan rarangan untuk hutan yang tidak boleh 

dimasuki (Lubis 2005).  

Wilayah Pati dahulunya merupakan tanah perdikan yang menyimpan banyak catatan 

sejarah. Berbagai situs peninggalan sejarah tersebut dapat di temukan di wilayah Pati. 

Kawasan sekitar lereng Pegunungan Kendeng kawasan Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo 

adalah di antara kawasan yang menyimpan sejumlah situs keramat yang keberadaannya 

masih bisa dijumpai sampai sekarang. Situs keramat yang dimaksudkan di sini adalah 

benda atau  tempat tempat yang dikenal  sebagai tempat yang wingit atau dikeramatkan 

oleh masyarakat.  Situs keramat tersebut terutama berupa petilasan/punden (merupakan 

makam keturunan wali atau keturunan bangsawan); umumnya berada di sekitar sumber 

mata air.  

 Kawasan karst pegunungan didominasi oleh vegetasi pohon jati, sebagian besar 

berada pada lahan milik Perhutani, sebagian kecil di lahan masyarakat. Keberadaan situs 

keramat mempunyai makna yang penting dari aspek konservasi. Pada sekitar situs tersebut 

terdapat sejumlah benda cagar budaya yang dikeramatkan, sekaligus hewan dan tumbuhan 

yang terdapat di sekitarnya juga terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

keberadaan jenis tumbuhan di sekitar situs tersebut, dan bagaimana upaya masyarakat 

setempat dalam melestarikan keanekaragaman jenis tumbuhan tersebut. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Kawasan Pegunungan Kec. Tambakromo, Kayen, dan 

Sukolilo. Penelitian menggunakan pendekatan observasi eksploratif dan partisipatif (Walujo 

2004; Purwanto 2007). Observasi ekploratif dilakukan dengan penjelajahan berbagai situs, 

dan mengoleksi dan mengidentifikasi jenis tumbuhan yang ditemukan, terutama jenis pohon. 

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikut sertakan sejumlah informan dan 

melakukan wawancara terkait sejarah situs dan upaya konservasi yang dilakukan 

masyarakat setempat. Data ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. 

 

user
Highlight
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pegunungan Kendeng adalah kawasan perbukitan kapur yang membujur antara 

Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan hingga Kabupaten Blora di Jawa Tengah. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral [ESDM] Nomor 

0398/K/40/MEM/2005 Tentang Penetapan Kawasan Kars Sukolilo, wilayah Pegunungan 

Kendeng ditetapkan sebagai Kawasan kars Sukolilo. Walaupun secara fisik terlihat gersang, 

akan tetapi mengandung kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Sifat batuan 

dalam kawasan kars mampu menyerap air permukaan dan dialirkan melalui sungai-sungai 

bawah tanah yang kemudian keluar menjadi mata air.  

Dalam kawasan kars Kendeng Utara ini terdapat 33 sumber mata air yang 

mengelilingi kawasan kars Grobogan dan 79 sumber mata air yang mengelilingi kawasan 

kars Sukolilo Pati (Kendeng Utara) (Wacana et al. 2008). Mayoritas sumber-sumber air 

tersebut masuk dalam kawasan hutan milik Perum Perhutani, sehingga secara otomatis 

keberlanjutan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kebijakan pengeloaan hutan 

itu sendiri. 

Sekitar mata air dengan rimbunnya vegetasi merupakan tempat yang sejuk, nyaman, 

dan tenang. Tempat-tempat tersebut menjadi lokasi bagi para tokoh pada masa itu untuk 

bersemedi atau menenangkan diri. Bahkan sampai meninggalnya dimakamkan di situ. 

Tempat itulah yang akhirnya menjadi petilasan yang dihormati bahkan dikeramatkan oleh 

penduduk. Berdasarkan hasil observasi langsung dan informasi masyarakat setempat 

diperoleh data dan informasi mengenai kekeradaan situs dan sumber mata air terdapat di 

sekitar Pegunungan Kendeng di Wilayah Tambakromo, kayen dan Sukolilo (Tabel 1). 

Tabel 1. Beberapa situs keramat yang terdapat di lereng Pegunungan Kendeng terutama 
Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo. 

 Nama Situs Bentuk Situs Tempat/desa Posisi Geografi 

1 Wot Sentul Kayu jati bersejarah, bekas wot 
(jembatan) peninggalan Raden 
Danang,  kayu  tua panjang 
sekitar 10m, lebar 20cm 

Karangawen, Kec. 
Tambakromo 

S 060 53‟ 549 
E 1110 01‟ 924 

2 Petilasan 
Nini Slamet 

Makam atau petilasan Nini 
Slamet, cikal bakal Desa 
Karangawen 

Karangawen, Kec. 
Tambakromo 

S 06053‟ 605 
E 1110 01‟ 893 

3 Petilasan 
Raden 
Danang 

Bekas pabrik gula jaman 
Belanda, Raden Danang 
saudara laki laki Nini Slamet 

Karangawen, Kec. 
Tambakromo 

S 060 58‟ 481 
E 111001‟ 827 

4 Situs 
Ronggoboyo 

Sumber mata air dan makan 
Kyai Ronggoboyo  (putra Raden 
Patah) 

Grasak, Kel. Brati, 
Kec. Tambakromo 

S 060 54‟ 946 
E 111001‟ 888 

5 Sumber Kali 
Gede 

Sumber mata air Grasak, Kel. Brati, 
Kel. Tambakromo 

S 060 55‟ 055 
E 1110 01‟ 744 

6 Situs  
Makan Nyai 
Ngerang 

Makan keturunan wali, Nyai 
Ageng Ngerang anak ke 5 dari 
Sunan Kalijogo 

Desa Ngerang, 
Kecamatan 
Tambakromo 
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7 Sendang 
Putih 

Mata air dan makam Banger, 
Mojomulyo 

 

8 Watu paying Gua, petilasan Kec. Kayen  
9 Sumber air 

Simbarjoyo 
Sumber mata air dan Gua Kec. Kayen  

11 Sheh 
Jangkung 

Makan dan petilasan Kayen  

12 Sumber 
Sentul 

Mata air Desa Misik,  
Sukolilo 

 

13 Banyu Biru Mata air Sanggrahan 
Sukolilo 

 

14 Watu 
Payung 

Lempengan batu pertapaan 
berbentuk payung, Terdapat 
Punden 

Sukolilo  

15 Sumber 
Soka 

Mata air Sukolilo  

16 Jati 
Sungsang 

Petilasan Sukolilo  

 

Diperkirakan masih banyak situs bersejarah di kawasan kendeng selain yang sudah 

diinformasikan di atas. Diperlukan waktu tenaga dan biaya yang lebih untuk penelitian lebih 

lanjut. Peran berbagai peneliti seperti antropologi, ahli sejarah, sosiologi, ahli lingkungan, 

ahli biologi sangat diperlukan untuk mengungkap keberadaan situs dan segala kekayaan 

alam yang ada di dalamnya. 

Tempat-tempat tersebut menyimpan cerita, mitos atau legenda yang berkembang di 

masyarakat. Cerita tersebut berkembang di tengah masyarakat hingga sekarang. 

Kemungkinan besar kisah-kisah tersebut berkaitan dengan sejarah asal mula desa sekitar. 

Meskipun penulis belum mendapatkan data ilmiah mengenai kebenaran cerita tersebut. 

Informasi yang berhasil dicatat dari sejumlah penduduk mengenai situs keramat terutama di 

wilayah Tambakromo  beserta gambaran kondisinya, diuraikan sebagai berikut. 

Situs Wot Sentul 

Merupakan kayu jati bersejarah peninggalan Ragen Danang, diperkirakan berumur 

ratusan tahun. Berupa lembaran  kayu jati panjang sekitar  10 meter dan lebar sekitar 20 

cm. Dahulunya dijadikan sebagai “wot” atau titian,  yang menjadi cikal bakal jembatan yang 

menghubungkan desa Karangawen karena dipisahkan adanya sungai Krasak. Kayu jati 

tersebut sampai sekarang masih dipasang di samping jembatan baru yang sudah 

permanen. Menurut penuturan dari masyarakat setempat kayu jati tersebut pernah hanyut 

namun bisa kembali sendiri. 

Petilasan Nini Slamet  

 Situs ini berupa petilasan dan makam, berada pada pemakaman umum Desa 

Karangawen, Kecamatan Tambakromo. Menempati lahan seluas lebih kurang setengah 
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hektar. Terletak di area persawahan dan tegalan yang ditanami pohon jati. Nini Slamet 

dipercaya merupakan keturunan Wali atau Sunan, masyarakat meyakini sebagai cikal bakal 

Desa Karangawen. Pada saat saat tertentu banyak peziarah yang datang ketempat ini.  

Pada tempat ini terdapat beberapa jenis tanaman dengan kondisi yang tidak terlalu 

rapat, di antaranya berupa pahon berdiameter cukup besar berkisar antara  0.5 m hingga 

100m, yag menunjukkan tanaman tersebut berumur cukup tua. Contohnya adalah pohon 

Randu alas (Gossampinus heptaphylla), Duwet/juwet (Eugenia cumini), Laban (Viteks 

trifolia), Asem jawa (Tamarindus indica), Trenggulun (Protia javanica). Selain itu juga 

terdapat pohon nangka, jambu biji dan jati. 

Petilasan Raden Danang 

Terletak area tegalan, dan persawahan pinggir desa Karangawen, bersebelahan 

dengan petilasan Nini Slamet. Raden Danang merupakan saudara laki-laki Nini Slamet. 

Petilasan ini luasnya kurang lebih 1 hektar, merupakan bekas pabrik gula yang dibangun 

pada jaman Belanda.  Dipercaya menyimpan banyak kayu jati berumur ratusan tahun yang 

dipendam dalam tanah. Lahan ini juga dikeramatkan penduduk, tidak ada yang berani 

mengambil kayu jati yang terpendam, termasuk  mengambil tanaman yang ada di tempat 

tersebut.   

Lahan tersebut didominasi pohon Resulo (Metroxylon sp.), yang tumbuh rimbun dan 

rapat, hampir tidak ada celah untuk masuk ke dalam lahan tersebut, mengisyaratkan bahwa 

lahan tersebut jarang dirambah orang.  Di antara tanaman Resulo terdapat sejumlah  pohon 

randu (Ceiba pentandra), serta lamtoro. Di sekitar lahan tersebut terdapat tegalan yang 

ditumbuhi tanaman bambu, pisang, dan mahoni. 

Petilasan Mbah Ronggoboyo. 

Pada tempat ini terdapat Sumber mata air yang cukup besar dan masih aktif. 

Ronggoboyo yang dipercaya masyarakat sebagai wali, masih keturunan bangsawan dari 

kerajaan Mataram. Tempat ini ramai dikunjungi peziarah, puncaknya pada tanggal 3 Suro, 

pada acara khaul Mbah Ronggoboyo. Situs ini  menempati  lahan  seluas sekitar  1 hektar. 

Di sekitar sumber mata air dan makam banyak ditumbuhi pohon pohon besar, tinggi dan 

rapat. Tumbuhan bawah juga Nampak rimbun dan rapat. Tempat tersebut kelihatan gelap 

dan lembab karena cahaya matahari terhalang oleh tajuk pohon yang rimbun dan rapat.  

 Terdapat berbagai jenis pohon hutan yang tumbuh alami, dengan batang besar 

diameter >1 meter dan ketinggian mencapai 25 meter. Jenis jenis tersebut antara lain 

Winong (Tetrameles nudiflora), Gondang (Ficus variegata), Bendo (Artocarpus elastica), 

Pohan (Buchanania latifolia), jambu alas (Eugenia densiflora), Klumpit (Terminalia edulis), 

Krao (Dracontomelon dao), Aren (Arenga pinnata), Mbut buru (Caryota sp)  dan beberapa 
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jenis pohon lainnya yang belum teridentifikasi. Selain itu juga terdapat jenis pisang liar yaitu 

pisang becici (Musa acuminata), batangnya tinggi langsing, buahnya kecil kecil.  Menurut 

Heyne et al. (1987) Jenis jenis tumbuhan merupakan jenis pohon atau tumbuhan hutan, 

namun karena seiring dengan makin menipisnya hutan alami, jenis jenis tersebut sekarang 

sudah jarang ditemukan di tempat lain. 

Tempat ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Tidak ada yang berani 

memetik, merusak, menebang pohon, atau mengambil kayu di kawasan ini. Meskipun tidak 

ada larangan secara tertulis namun dari berbagai informasi dan cerita yang berkembang di 

masyarakat, jika seseorang melakukan perbuatan tidak baik atau melanggarnya, maka 

orang tersebut akan mendapatkan  balak, musibah, atau suatu kejadian terkena akibatnya, 

mulai dari sakit atau mengalami sesuatu sampai meninggal dunia. Banyak berkembang 

cerita jika seseorang mengambil kayu atau apapun dari tempat ini, pasti akan didatangi oleh 

makhluk gaib yang meminta untuk mengembalikan. Oleh karena itu masyarakat atau 

pengunjung tidak ada yang berani mengambil, merusak, atau menebang pohon yang ada di 

tempat tersebut.   

Sumber mata air tersebut juga dipercaya memberikan tanda-tanda akan datangnya 

musibah atau bencana, atau peristiwa besar yang akan terjadi. Misalnya air yang keluar dari 

sumber mata air berwarna merah, menunjukkan akan terjadinya suatu bencana nasional. 

Sebaliknya bila sumber mata air berwarna putih, maka menjukkan akan adanya kejadian 

baik, misalnya tanda tanda akan datangnya kemakmuran. Jika ada pohon tumbang atau 

patah, dipercaya aka ada petinggi atau perangkat pemerintah yang akan meninggal. 

Petilasan Sumber kali Gede 

Terletak di dukuh Grasak, desa Brati, Kec. Tambakromo. Berjarak sekitar 400 meter 

dari Sumber mata air Mbah Ronggoboyo. Pada lokasi ini terdapat sumber mata air yang 

masih aktif dan cukup besar. Pada lahan tersebut juga terdapat beberapa jenis tanaman dan 

pohon besar, meskipun tidak selebat di Petilasan Mbah Joyo. Jenis pohon besar dengan 

diameter sekitar 1 meter tersebut antara lain: Sambi (Schleicera oleosa), Meh (Samanea 

saman), jati (Tectona grandis) dan randu (Ceiba pentandra). Vegetasi lainnya nangka, 

mahoni, pering apus. 

 

Petilasan Nyi Ageng Ngerang. 

 Petilasan Nyi Ageng Ngerang terletak di pemakaman umum Desa Ngerang 

Kecamatan Tambakromo. Nyai Ageng Ngerang  adalah anak ke-5 dari Sunan Kalijogo. 

Tempat ini ramai dikunjungi para peziarah pada saat tertentu. Tempat ini juga dikeramatkan, 

bahkan menurut penuturan seorang informan, „bala’ atau hukuman yang didapatkan dari 

orang yang melanggar lebih kuat dibandingkan di Petilasan Kyai Ronggoboyo. 
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Situs berupa petilasan, makam (punden), sumber mata air, atau benda peninggalan 

lainnya yang mengandung cerita, legenda, atau mitos yang ada di masyarakat merupakan 

kekayaan budaya yang tidak dimiliki di tempat lain. Atau merupakan kekayaan lokal yang 

hanya di miliki oleh masyarakat setempat. Biasanya berisi sejarah atau cerita asal usul 

mengenai tokoh dari wilayah tersebut. Cerita, mitos, atau legenda itu sengaja dipelihara dan 

dipertahankan oleh masyarakat untuk menghormati leluhurnya. Benda peninggalan atau 

tempat bekas persemediannya, atau petilasannya, atau makannya dan seluruh yang ada di 

situ biasanya sangat dihormati dan dipertahankan, bahkan dikeramatkan. Akhirnya tempat 

tersebut dikenal sebagai tempat yang angker, wingit, dan keramat. Banyak cerita kejadian 

gaib atau mistik yang menyertai keberadaan situs tersebut. 

Di sekitar sumber mata air atau sepanjang badan airnya biasanya ditumbuhi 

beragam jenis tumbuhan pohon yang masih terjaga dengan baik. Keberadaan situs tersebut 

juga menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan alami yang sampai sekarang masih terjaga 

kelestariannya. Jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar situs  yang berhasil 

diidentifikasi  disajikan pada Lampiran 1.  

Keberadaan situs pada kawasan Pegunungan Kendeng menarik untuk dicermati 

karena ternyata mempunyai keanekaragaman berbeda dengan lingkungan sekitarnya. 

Pegunungan kars didominasi oleh tanaman jati, tetapi pada sekitar situs dan mata air 

mempunyai beragam jenis yang berbeda bahkan terdapat tumbuhan langka. Dari hasil 

pengamatan di sejumlah situs dan mata air ditemukan tidak kurang dari 40 jenis pohon yang 

mempunyai diameter >20cm, bahkah ada yang mempunyai diameter sekitar 100cm. Di 

antara tumbuhan tersebut terdapat  jenis tanaman langka dan dilindungi menurut PP. No. 7 

tahun 1999. Jenis tumbuhan yang termasuk dilindungi antara lain: Wadang/Bayur 

(Pterospermum javanicum) dan Aren/Enau (Arengga pinnata). Winong (Tetrameles 

nudiflora) merupakan jenis tanaman yang termasuk langka, termasuk dalam red list  IUCN 

dengan kategori Lower risk (Beresiko Rendah) (IUCN  1998).  

Tanaman Trenggulun (Protia javanica) merupakan tanaman khas di Pulau Jawa.  

sekarang cenderung langka. Pohon trenggulun mempunyai batang yang kokoh dan kuat 

namun berduri. Pohon ini juga memiliki buah kecil-kecil seperti anggur dan berwarna merah. 

Rasa buahnya manis masam kalau buahnya berwarna merah cerah dan berasa manis kalau 

buahnya berwarna merah kehitam-hitaman. Pohon Trenggulun tumbuh di dataran rendah 

sekitar 35 meter dpl sampai 251 meter dpl (Wikipedia 2012). Tumbuhan ini termasuk langka, 

jarang ditemukan, dalam penelitian ini hanya ditemukan di petilasan Nini Slamet. 

 

Upaya Konservasi 

Masyarakat setempat telah melakukan berbagai tradisi dan aktivitas yang bersifat 

melestarikan situs, sumber mata air dan hidupan yang ada di dalamnya. Pengkeramatan 
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situs merupakan norma, aturan atau larangan yang tidak tertulis yang terbukti efektif  

menyelamatkan segala sesuatu yang ada di dalamnya.  Dalam konteks sekarang itulah 

yang kita kenal sebagai istilah konservasi. Sejak jaman dahulu secara turun temurun 

masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng sudah melakukan konservasi terhadap kekayaan 

alam yang dimilikinya. Adanya tradisi tersebut telah berhasil mempertahankan keberadaan 

berbagai mata air yang ada di Sekitar kawasan Kendeng. Selain itu kawasan yang menjadi 

situs keramat tersebut juga masih menyimpan berbagai jenis tanaman atau  pohon yang 

sekarang sudah jarang ditemukan di tempat lain, di pegunungan Kendeng. Di antara pohon 

tersebut beberapa di antaranya  berdiameter >1 meter, diperkirakan umurnya puluhan atau 

bahkan ratusan tahun.   

Bersih desa, bersih sendang, pemberian sesajen, merupakan suatu tradisi yang 

secara rutin dilakukan masyarakat setempat yang bertujuan untuk memberikan 

penghormatan sekaligus melestarikan tempat tempat tersebut. Bentuk kegiatan berupa 

slametan atau upacara adat Jawa untuk memberikan sesaji kepada „danyang’ desa. Sesaji 

berasal dari kewajiban setiap keluarga untuk menyumbangkan makanan. Bersih desa 

dilakukan oleh masyarakat dusun untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat yang 

mengganggu (Fitriyani 2008).Upacara bersih desa diadakan di situs, sumber mata air atau 

tempat lain yang dikeramatkan. 

 Pada masyarakat pedesaan acara bersih desa merupakan salah satu tradisi yang 

dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini diawali dengan kerja bakti dan 

gotong royong untuk membersihkan desa, sampai membersihkan sendang (sumber mata 

air) yang ada di wilayahnya. Umumnya masyarakat setempat di tingkat desa memiliki waktu 

khusus untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut di antaranya 

dilakukan di sekitar situs dan sumber mata air Sumber Kali Gede di Dusun Grasak Desa 

Brati Kec. Tambakromo. Tradisi bersih desa yang diadakan setiap tanggal 15 sasi apit 

(setelah bulan syawal, sebelum bulan haji). Pada saat hajatan, itu selalu ada acara nanggap 

wayang, tidak boleh pertunjukkan lain seperti ketoprak atau tayub. Jika dilanggar akan ada 

musibah yang menimpa perangkat desa. 

Bentuk bentuk pengkeramatan itulah yang bisa menyelamatkan segala sesuatu yang 

ada di dalamnya. Dalam konteks sekarang, itulah yang kita kenal sebagai istilah konservasi. 

Tempat keramat didasarkan pada budaya lokal dan praktek tradisional yang mempunyai 

nilai dan mempunyai kontribusi yang nyata dalam konservasi (Shen et al. 2012). 

Adanya situs situs keramat, beserta mitos dan tradisi  yang menyertainya terbukti 

mampu mempertahankan keberadaan sejumlah sumber kakayaan alam, antara lain 

menyangkut  keberadaan sejumlah sumber mata air dan tumbuh tumbuhan yang jarang 

ditemukan di tempat lain. Meskipun kegunaan tumbuhan yang ada di situs tersebut bagi 

masyarakat, belum bernilai lebih secara ekonomi, namun masyarakat sangat menyadari 
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keberadaan tumbuhan tersebut untuk keberlangsungan mata air yang ada. Situs tersebut 

juga menjadi habitat yang aman bagi jenis jenis tumbuhan alami, yang sekarang sudah 

banyak hilang di tempat lain. Secara ilmiah tumbuhan tumbuhan tersebut bisa menjadi 

referensi bahan pembelajaran berharga untuk mengenal berbagai jenis tumbuhan hutan 

alami yang dahulu pernah ada. 

Cerita, mitos, serta legenda, baik yang berkaitan dengan sejarah maupun tidak, terus 

berkembang di masyarakat. Sampai sekarangpun masyarakat masih banyak yang 

mempercayai atau meyakini kebenaran berbagai cerita mistik atau gaib tersebut. Meskipun 

jaman sekarang orang lebih realistis namun kenyataannya untuk melanggar pantangan yang 

berlaku di wilayah tersebut orang tidak berani. Adanya tradisi bersih desa dengan 

melakukan hajatan di sekitar sendang dengan beberapa aktivitasnya, juga membantu 

melanggengkan keberadaan situs keramat tersebut.  Hal  ini sebenarnya merupakan satu 

contoh penting bahwa di masyarakat pedesaan sekitar Pegunungan Kendeng sejak jaman 

dahulu sudah mempunyai kearifan dalam menjaga kekayaan sumberdaya alam hayati dan 

lingkungannya. Adat istiadat, tata cara peraturan, anjuran ataupun pantangan yang berlaku 

di masyarakat secara lisan maupun terlulis, itulah merupakan pengetahuan lokal (local 

knowledge) atau pengetahuan tradisional (traditional knowledge) bila itu terjadi secara turun 

temurun.  

SIMPULAN 

Pada kawasan Pegunungan Kendeng Utara terdapat sejumlah situs bersejarah yang 

keberadaannya masih dilindungi masyarakat. Pada sekitar situs tersebut terdapat berbagai 

jenis tumbuhan yang yang jarang ditemukan di tempat lain, beberapa jenis merupakan 

tumbuhan langka. Keberadaan situs-situs tersebut mempunyai peranan yang sangat penting 

bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, sebagai bukti sejarah, sebagai tempat melestarikan 

tradisi sebagai sarana edukasi/pendidikan, dan tempat konservasi bagi segenap kekayaan 

alam yang ada di dalamnya. Situs keramat merupakan wujut dari kearifan lokal masyarakat 

dalam upaya mempertahankan sumberdaya alam dan lingkungannya. Mengingat besarnya 

manfaat situs keramat tersebut maka tidak ada pilihan lain untuk tetap melestarikannya, 

bahkan meningkatkan pengelolaannya agar tetap lestari dan membawa manfaat yang lebih 

besar.  Konservasi adalah solusi untuk mempertahankan situs-situs tersebut.  
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POPULASI  LUTUNG BUDENG (Trachypithecus auratus) 
DI KAWASAN CAGAR ALAM ULOLANANG KECUBUNG KECAMATAN SUBAH 

KABUPATEN BATANG 
(Population Ebony Leaf Monkey Trachypithecus auratus in The Ulolanang 

Nature Reserve at Kecubung Subah district of Batang) 
 

Ary Susatyo Nugroho1) dan M. Anas Dzakiy 
Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang 

E-mail: arysusatyonugroho@yahoo.co.id 
 
 

ABSTRAK  
 

Penelitian tentang populasi  Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) di kawasan Cagar Alam 
Ulolanang Kecubung Kecamatan Subah Kabupaten Batang telah dilaksanakan pada bulan Februari 
hingga Juni2014. Penelitian bertujuan untuk mengkarakterisasi kondisi populasi Lutung Budeng dan 
habitatnya di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung. Pengambilan data populasi Lutung Budeng 
dan kondisi habitat dilakukan dengan metode observasi langsung. Observasi dilakukan dengan cara 
menjelajah seluruh kawasan Cagar Alam. Data yang diambil meliputi jumlah kelompok Lutung 
Budeng, jumlah individu tiap kelompok, wilayah kekuasaan, aktivitas harian, jenis-jenis pohon cover, 
pohon pakan dan pohon tidur. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung terdapat populasi Lutung Budeng 
yang terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama berjumlah 12 individu dengan wilayah 
kekuasaan antara pal 1 hingga pal 15. Kelompok ke dua berjumlah 10 individu dengan wilayah 
kekuasaan antara pal 23 hingga pal 44. Kelompok ke tiga berjumlah 14 individu dengan wilayah 
kekuasaan antara pal 48 hingga pal 54. Kondisi lingkungan habitat Lutung Budeng di Cagar Alam 
Ulolanang Kecubung menunjukkan kondisi yang moderat, tidak ada faktor lingkungan yang ekstrim. 
Terdapat beberapa jenis pohon cover, pohon pakan dan pohon tidur yang mendukung habitat Lutung 
Budeng di kawasan Cagar Alam Ulolanang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di 
kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung terdapat tiga kelompok Lutung Budeng, kondisi 
lingkungan moderat dengan beberapa jenis pohon cover, pohon pakan dan pohon tidur.  

 
Kata kunci: cagar alam, Lutung Budeng, Trachypithecus auratus  

 
 

ABSTRACT 
 

The Research is about population of Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) in sanctuary 
area Ulolanang Amethyst Batang Subdistrict Subah held in February to June 2014. The study aimed 
to characterize the condition of ebony leaf monkey populations and their habitats in the nature reserve 
area Ulolanang Kecubung. Data is taken directly. Observation done by browsing around the nature 
reserve area. Data taken include ebony leaf monkey group number, the number of individuals of each 
group, territory, daily activities, the types of trees cover, fodder trees and tree beds. Furthermore, the 
data were analyzed descriptively qualitative. The result of research showed that in the nature reserve 
area Ulolanang monkey populations were divided into three groups. The first group was 12 individuals 
with the territory between pal pal 1 to 15. The second group was 10 individuals with the territory 
between pal pal 23 to 44. The third group amount of 14 individuals with the territory between 48 to pal 
pal 54. The environmental conditions of habitat ebony leaf monkey in sanctuary area Ulolanang 
Amethyst showed moderate conditions, no extreme environmental factors. There are several types of 
tree cover, fodder trees and tree bed support ebony leaf monkey habitat in the nature reserve area 
Ulolanang. It is can be concluded that in the nature reserve area there are three groups Ulolanang 
Amethyst lutung Budeng, moderate environmental conditions with some type of tree cover, tree 
feeding and sleeping tree. 
 
Keywords: Lutung Budeng, sanctuary area, Trachypithecus auratus 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan keanekaragaman hayati 

yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan hayati Indonesia adalah primata. Dari sekitar 

200 lebih jenis primata yang ada di dunia, 25%-nya atau 40 jenis di antaranya hidup di 

Indonesia, dan sekitar 20 jenis di antaranya endemik Indonesia. Namun demikian, dari 40 

jenis primata yang hidup di Indonesia, 70% sudah terancam punah (Profauna 2008). 

Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) merupakan salah satu jenis primata 

endemik Indonesia. Saat ini kelestarian Lutung Budeng sangat memprihatinkan karena 

jumlahnya di alam liar dari tahun ke tahun semakin berkurang. Berdasarkan kriteria 

keterancaman IUCN tahun 2004, keberadaan Lutung Budeng tergolong vulnerable (rentan). 

Sejak tahun 1999 Lutung Budeng telah dilindungi Pemerintah Indonesia melalui SK Menteri 

Kehutanan No. 733/Kpts-11/1999. Berdasar SK tersebut maka segala bentuk perdagangan 

komersial Lutung Budeng tidak diperbolehkan. 

Terancamnya kelestarian Lutung Budeng antara lain disebabkan oleh tingginya 

perambahan hutan, konversi lahan, perburuan liar, dan perdagangan satwa liar secara 

ilegal. Perambahan hutan dan konversi lahan akan berdampak semakin menyempitnya 

habitat alami bagi Lutung Budeng. Kehidupan Lutung Budeng akan semakin terisolasi dan 

akan berpengaruh terhadap ketahanan populasinya (Indrawan et al. 2007). Berdasar hal 

tersebut maka upaya pelestarian keberadaan Lutung Budeng mutlak harus dilaksanakan. 

Cagar Alam Ulolanang Kecubung merupakan salah satu Kawasan Konservasi atau 

Suaka Alam yang berada di bawah pengelolaan BKSDA Provinsi Jawa Tengah wilayah 

kerja seksi konservasi Batang. Cagar Alam Ulolanang Kecubung memiliki luas 69,70 Ha. 

Cagar Alam Ulolanang Kecubung terletak dalam wilayah administrasi Desa Gondang, 

Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Cagar Alam Ulolanang Kecubung ini merupakan 

salah satu habitat alami Lutung Budeng yang masih tersisa. 

Melihat kondisi habitat dan populasi Lutung Budeng yang dari tahun ke tahun 

semakin memburuk maka sangat diperlukan upaya-upaya serius secara bersama dan 

berkesinambungan untuk menyelamatkan Lutung Budeng dan habitatnya tersebut. Oleh 

karena itulah diperlukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan informasi keberadaan 

populasi Lutung Budeng dan karakteristik habitatnya di berbagai tempat yang ada termasuk 

di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung. Informasi tersebut diharapkan dapat 

digunakan sebagai data dasar dan sebagai acuan berbagai pihak dalam upaya pelestarian 

Lutung Budeng di Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi populasi Lutung Budeng  yang 

hidup liar di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung Kecamatan Subah Kabupaten 

Batang, meliputi jumlah kelompok, jumlah individu tiap kelompok, wilayah kekuasaan tiap 

kelompok, waktu aktivitas harian, jenis aktivitas harian dan menganalisis kondisi habitat 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Populasi Lutung Budeng  | 333 

Lutung Budeng di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung meliputi kondisi fisik 

lingkungan, jenis pohon cover, jenis pohon pakan, dan jenis pohon tidur. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun dinas terkait 

dalam upaya melestarikan populasi Lutung Budeng di kawasan Cagar Alam Ulolanang 

Kecubung. Hasil penelitian ini berupa data dasar mengenai kondisi populasi Lutung Budeng 

dan kondisi habitatnya yang ada di kawasan cagar alam. Data-data ini sangat diperlukan 

dalam upaya pengelolaan populasi Lutung Budeng terutama sebagai landasan dalam 

pengambilan kebijakan-kebijakan oleh pihak-pihak terkait. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung Kecamatan 

Subah, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 69,70 hektar. 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februarisampai dengan bulan Juni 2014. Penelitian 

dilakukan dengan desain deskriptif eksploratif (Nazir 2005) untuk mengkaji secara intensif 

kondisi populasi Lutung Jawa dan habitatnya di Kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung 

Kecamatan Subah, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. 

Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi. Observasi dilakukan dengan 

metode jelajah, yaitu menjelajahi seluruh kawasan cagar alam untuk menemukan 

keberadaan kelompok-kelompok Lutung Jawa.Data yang diambil meliputi data populasi dan 

data habitat populasi Lutung Jawa. Data populasi Lutung Jawa meliputi jumlah kelompok, 

jumlah individu tiap kelompok, wilayah kekuasaan tiap kelompok, waktu aktivitas harian, 

jenis aktivitas harian, dan data habitat meliputi kondisi fisik lingkungan, jenis pohon cover, 

pohon pakan, dan pohon tidur. Selanjunya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Habitat Lutung Budeng di Cagar Alam Ulolanang Kecubung 

Cagar Alam Ulolanang Kecubung merupakan tipe ekosistem hutan lembab dataran 

rendah. Dari hasil observasi dijumpai banyak pepohonan yang tumbuh secara alami. Jenis-

jenis pohon yang banyak tumbuh antara lain adalah pohon Pasang (Quercus sundaica), 

Bendo (Arthocarpus elastica), Kepel (Stelechocarpus burahol), Jati (Tectona grandis), 

Pelalar (Dipterocarpus gracilis), Manggis Hutan (Garcinia sp.), Rau (Dracontomelon dao), 

Kelengkeng Hutan (Dimocarpus longan), Kedawung (Parkia roxburghii) dan lain sebagainya. 

Selain pepohonan juga terdapat banyak epifit, liana dan tumbuhan bawah yang relatif rapat. 

 Beberapa jenis fauna yang terdapat di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung  

antara lain adalah burung Raja Udang (Alcedinidae), Bangau Hitam (Ciconia episcopus), 

Tulung Tumpuk (Megalaima javensis), Kutilang (Pycnonotus aurigaster), Cucak Hijau 

(Pycnonotus sp.), Kutilang Mas (Pycnonotus melanicterus), Prenjak (Priniasubflava), serta 
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Landak (Hystrix brachyura), kucing Hutan (Felis bengalensis), Babi Hutan (Sus sp.), Monyet 

Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Biawak (Varanus sp.), Garangan (Herpestes sp.), dan 

Bajing Terbang (BKSDA   2011). 

Kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung berada pada perbukitan dengan 

ketinggian ± 165 m di atas permukaan laut. Topografi lereng bergelombang dengan sudut 

kemiringan 10–450, memiliki tanah jenis latosol dari bahan induk batu bekuan basis dan 

intermedier dengan sifat tanah agak asam sampai asam, warna kuning coklat atau merah 

dan peka terhadap erosi. Cagar Alam Ulolanang Kecubung memiliki tipe iklim B. 

Kelembaban udara antara 70–85%, suhu udara antara 25OC–30OC, intensitas cahaya dalam 

hutan antara 410–515 Lux, dan curah hujan rata-rata 277,7 cm/tahun. 

Kondisi lingkungan di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung tersebut di atas 

merupakan kondisi yang normal dan tidak banyak berpengaruh terhadap keberadaan 

populasi Lutung Budeng. Hal ini disebabkan karena Lutung Budeng mempunyai 

kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Lutung Budeng 

mampu beradaptasi dan hidup dengan baik pada hutan-hutan dataran rendah hingga hutan 

dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 2400 meter dari permukaan laut. Suwono (2006) 

juga menyatakan bahwa kondisi iklim mikro, curah hujan, suhu udara dan kelembapan 

udara tidak terlalu berpengaruh terhadap keberadaan Lutung Budeng karena kemampuan 

adaptasinya yang tinggi. 

 

Populasi Lutung Budeng di Cagar Alam Ulolanang Kecubung 

Populasi Lutung Budeng di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung dijumpai 

terbagi menjadi tiga kelompok. Jumlah individu tiap kelompok dan wilayah kekuasaan 

kelompok disajikan dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1. Persebaran populasi Lutung Budeng di kawasan Cagar Alam 
Ulolanang Kecubung 

No Kelompok Lutung Lokasi Jumlah individu 

1. Kelompok 1 Pal 01–15 12 

2. Kelompok 2 Pal 23–44 10 

3. Kelompok 3 Pal 48–54 14 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa populasi Lutung Budeng di kawasan Cagar Alam 

Ulolanang Kecubung membentuk kelompok dengan jumlah individu yang berbeda yaitu 

berkisar antara 10 hingga 14 individu perkelompok. Pembentukan kelompok-kelompok ini 

disebabkan karena Lutung Budeng mempunyai sifat untuk hidup berkelompok. Tiap 

kelompok mempunyai wilayah kekuasaan sendiri dan jarang terjadi antar kelompok saling 
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bertemu. Rowe (1996) menyatakan bahwa Lutung Budeng mempunyai sifat hidup 

berkelompok dengan kelompok yang terdiri atas 6 hingga 20 individu. 

Kool (1991) juga menemukan bahwa Lutung Budeng hidup berkelompok dengan 

anggota antara 6–21 individu dengan satu atau dua individu jantan dewasa. Sedangkan 

Nijman & Van Balen (1998) menjumpai rata-rata jumlah dalam satu kelompok berkisar tujuh 

individu. Di Taman Nasional Bali, Lutung Budeng dijumpai berkelompok dengan rata-rata 

tujuh hingga delapan individu tiap kelompok (Leca et al. 2013). Sedangkan di Pulau Lombok 

dijumpai bahwa ukuran kelompok lebih besar di hutan sekunder dan hutan musim daripada 

di hutan tropis (Supriatna et al. 1986). 

Jumlah individu Lutung Budeng dalam kelompok di Cagar Alam Ulolanang Kecubung 

berkisar antara 10 hingga 14, berbeda dengan kelompok di tempat lainnya. Hal ini 

kemungkinan berkaitan dengan luas wilayah dan kondisi sumber daya yang tersedia dalam 

habitat tersebut. Kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung hanya memiliki luas 69,70 

hektar dan wilayahnya memanjang dari utara ke selatan. Akibatnya kawasan ini memiliki 

batas yang panjang dengan wilayah yang digunakan untuk aktivitas manusia sehingga 

habitat Lutung Budeng sangat rentan terhadap efek tepi. 

Ketersediaan pakan juga sangat berpengaruh terhadap ukuran kelompok. Bismark 

(2009) melaporkan bahwa faktor penting yang mempengaruhi jumlah individu dalam 

kelompok adalah sumberdaya makanan dan lingkungan yang memungkinkan untuk 

memelihara anak dengan baik. Sumber makanan utama Lutung Budeng di Cagar Alam 

Ulolanang Kecubung adalah pohon Jati. Jenis pohon lain hanya sedikit dimanfaatkan oleh 

Lutung Budeng. Hal ini akan berdampak ketika musim kemarau pertumbuhan daun jati 

terhambat bahkan daunnya berguguran. Dengan demikian pada musim kemarau 

ketersediaan pakan bagi Lutung Budeng berkurang. Hal inilah yang kemungkinan 

menentukan jumlah individu dalam tiap kelompok. 

 
Aktivitas Harian Lutung Budeng di Cagar Alam Ulolanang Kecubung 

Aktivitas Lutung Budeng secara umum dimulai pada pukul 06.00 (sejak matahari 

terbit) dan berakhir pada pukul 18.00 (menjelang matahari terbenam). Panjang waktu 

aktivitas harian dalam satu hari rata-rata 12 jam. Dari waktu ke waktu, Lutung Budeng 

mempunyai ritme harian yang relatif sama setiap harinya. Waktu aktivitas ini selalu 

mengikuti perubahan atau pergeseran waktu terbit matahari. Aktivitas harian Lutung Budeng 

yang dapat diamati di Kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Aktivitas harian Lutung Budeng yang dapat diamati di Kawasan 
Cagar Alam Ulolanang Kecubung 

No. Rentang Waktu (WIB) Jenis Aktivitas 

1. 06.00 – 09.00 Bangun tidur dan aktivitas makan 
2. 09.00 – 11.00 Istirahat dan aktivitas lain 
3. 11.00 – 13.00 Aktivitas makan 
4. 13.00 – 15.00 Istirahat dan aktivitas lain 
5. 15.00 – 18.00 Aktivitas makan dan pulang 
6. 18.00 – 06.00 Aktivitas tidur 

 

Aktivitas Lutung Budeng di Kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung yang teramati 

meliputi aktivitas makan, berpindah tempat, istirahat, bermain, dan grooming. Tabel 2 

menunjukkan bahwa secara umum aktivitas harian Lutung Budeng di Kawasan Cagar Alam 

Ulolanang Kecubung terbagi menjadi enam waktu. Aktivitas pertama dimulai ketika matahari 

terbit sekitar pukul 06.00 WIB. Pada waktu tersebut Lutung Budeng bangun dari tidur dan 

mulai bergerak meninggalkan pohon tidur atau sarang menuju pohon pakan dan melakukan 

aktivitas makan. Aktivitas makan dimulai pagi hari karena Lutung Budeng membutuhkan 

energi untuk melakukan aktivitas lainnya di wilayah jelajah. Aktivitas makan ini berhenti 

sekitar pukul 09.00 WIB. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas makan Lutung Budeng di Cagar 

Alam Ulolanang Kecubung terbagi menjadi tiga periode yaitu pagi hari antara pukul 06.00–

09.00, siang hari antara pukul 11.00–13.00 dan sore hari antara pukul 15.00–18.00 WIB. 

Periode makan pagi dan sore merupakan periode makan yang paling tinggi. Ihsanu et a.l 

(2013) menjumpai hal sama di Taman Nasional Gunung Ciremai. Lutung Budeng di Taman 

Nasional ini juga memiliki tiga periode waktu makan, tetapi dengan waktu yang berbeda 

dengan di Cagar Alam Ulolanang Kecubung, yaitu antara pukul 07.00–11.00; 13.00–14.00 

dan 15.00–17.00. Subagyo et al. (2008) juga menjumpai hal yang sama di Hutan Kampus 

Pinang Masak Universitas Jambi. Sebelumnya, Clutton-Borck (1977) dalam Subagyo et al. 

(2008) telah menyatakan bahwa aktivitas makan yang tinggi umumnya berlangsung antara 

pertengahan pagi dengan siang dan pertengahan siang dengan sore. 

Aktivitas Lutung Budeng yang lain adalah aktivitas istirahat. Aktivitas istirahat 

Lutung Budeng dilakukan pada dua periode waktu yaitu pagi hari antara pukul 09.00–11.00 

dan siang hari antara pukul 13.00–15.00. Aktivitas istirahat dilakukan setelah Lutung 

Budeng merasa cukup mendapatkan makanan.Istirahat dilakukan di pohon pakan atau 

bergerak terlebih dahulu menuju pohon yang dianggap lebih nyaman atau cocok untuk 

istrahat. Secara umum istirahat dilakukan secara berkelompok pada satu atau dua pohon 

yang berdekatan. 

Lutung Budeng memanfaatkan waktu istirahat dengan cara memilh tempat atau 

posisi yang nyaman, yaitu mencari batang atau percabangan yang cukup besar. Istirahat 
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dilakukan dengan cara tidur sesaat pada waktu siang hari atau hanya sekedar duduk diam.  

Jika cuaca cerah umumnya Lutung Budeng istirahat sambil berjemur di atas pohon. Jika 

cuaca mendung atau hujan, Lutung Budeng berusaha berlindung di dalam kerimbunan 

pohon. Idris (2004) dalam penelitiannya menjumpai bahwa jika hujan turun, Lutung Budeng 

diam di cabang pohon sambil melakukan aktivitas makan ataupun tidur. Clutton-Borck 

(1977) dalam Subagyo et al. (2008) menyatakan bahwa pola aktivtas primata erat kaitannya 

dengan penyesuaian diri terhadap variasi cuaca. 

Lutung Budeng juga melakukan aktivitas lain di sela-sela waktu istirahatnya. Aktivitas 

yang dilakukan di sela-sela waktu istirahat ini antara lain adalah bermain, grooming, 

menggaruk-garuk, berpindah pohon, dan kadang-kadang juga makan. Akativitas bermain 

sering dilakukan oleh anggota yang masih muda. Febrianti (2008) juga menjumpai hal yang 

sama di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

Aktivitas harian Lutung Budeng diakhiri dengan aktivitas kembali ke sarang atau 

pohon tidur. Umumnya Lutung Budeng kembali ke pohon tidur setelah melakukan 

perjalanan harian untuk mencari makan. Pergerakan ke pohon tidur dilakukan saat matahari 

hampir tenggelam atau hari mulai gelap. Nursal (2001) menyatakan bahwa setelah 

memasuki pohon tidur, umumnya Lutung Budeng tidak beraktivitas lagi kecuali tidur. 

Subagyo et al. (2008) menyatakan bahwa pada saat tidur malam hari, Lutung Budeng 

cenderung lebih berkelompok dibandingkan pada saat istirahat siang hari. Akan tetapi jika 

terdapat predator, kelompok Lutung Budeng tidur pada beberapa pohon yang berbeda untuk 

menghindari kemungkinan setiap individu lebih mudah ditangkap oleh predator. 

 
Pemanfaatan Vegetasi Pohon oleh Populasi Lutung Budeng di Cagar Alam Ulolanang 
Kecubung 

 
Kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung mempunyai beragam jenis vegetasi 

pohon. Beragam jenis vegetasi pohon ini mendukung habitat Lutung Budeng dan 

dimanfaatkan oleh Lutung Budeng sebagai pohon cover, pohon pakan dan pohon tidur. 

Pohon cover adalah pohon yang digunakan oleh Lutung Budeng sebagai tempat untuk 

berlindung dari berbagai gangguan serta sebagai tempat berkembang biak. Alikodra (2002) 

menyatakan bahwa cover adalah struktur lingkungan yang melindungi proses reproduksi 

serta berbagai jenis kegiatan satwa liar. Salah satu komponen berperan sebagai pelindung 

adalah pohon. 

Pohon pakan adalah pohon yang dijadikan sebagai sumber makanan bagi Lutung 

Budeng. Bagian pohon yang dimakan dapat berupa daun, buah maupun bunga. Curtin dan 

Chivers (1979) dalam Subagyo et al. (2008) menyatakan bahwa Lutung Budeng tergolong 

dalam monyet pemakan daun, sedangkan bunga dan buah sebagai makanan tambahan. 

Pohon tidur adalah pohon yang digunakan Lutung Budeng sebagai tempat untuk tidur. 
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Karakteristik pohon yang dijadikan sebagai tempat tidur umumnya berukuran besar dan 

berdaun rimbun. Jenis-jenis vegetasi pohon di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung 

dan pemanfaatannya oleh Lutung Budeng disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jenis-jenis vegetasi pohon di kawasan Cagar Alam Ulolanang 
       Kecubung dan pemanfaatannya oleh Lutung Budeng 

No. Nama Spesies Nama Lokal Pemanfaatan 

1. Artocarpus elastica Bendo Pohon pakan & cover 

2. Cinnamomum burmannii Kayu manis Pohon pakan & cover 

3. Swietenia mahagoni Mahoni Pohon pakan & cover 
4. Quercus sundaica Pasang  Pohon pakan & tidur 

5. Dimocarpus longan Kelengkeng hutan Pohon pakan 

6. Dracontomelon dao  Rau Pohon pakan 

7. Garcinia sp. Manggis hutan Pohon pakan 

8. Castanopsis tungurrut Rambutan hutan Pohon pakan 
9. Syzygium samarangense Jambu Klampok Pohon pakan 

10. Tectona grandis Jati  Pohon pakan 

11. Ficus superba Jrakah  Pohon tidur 

12. Stelechocarpus burahol Kepel  Pohon cover 
13. D. gaudichaudianum Kedoya Pohon cover 

14. Barringtonia racemosa Penggung Pohon cover & tidur 

15. Chydenanthus excelsus Brosol  Pohon cover & tidur 
16. Dipterocarpus gracillis Plalar  - 
17. Arenga pinnata Aren  - 
18. Gluta renghas Rengas  - 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 10 jenis pohon yang menjadi pohon pakan,  

tujuh jenis pohon sebagai pohon cover, empat jenis pohon sebagai pohon tidur, dan tiga 

jenis pohon yang selama pengamatan tidak dimanfaatkan oleh Lutung Budeng. Pemilihan 

jenis pohon sebagai pohon pakan, pohon cover dan pohon tidur dilakukan oleh Lutung 

Budeng berdasarkan sifat-sifat pohon tersebut. 

Jenis pohon pakan yang sangat penting bagi Lutung Budeng di Cagar Alam 

Ulolanang Kecubung adalah pohon Jati (Tectona grandis), Bendo (Artocarpus elastica), 

Kayu manis (Cinnamomum burmannii), dan Pasang (Quercus sundaica). Keempat jenis 

pohon ini mempunyai jumlah yang lebih banyak dibanding jenis lainnya. Febriyanti (2008) 

menyatakan bahwa Lutung Budeng lebih menyukai daun muda dibanding jenis makanan 

lainnya. Daun memiliki gizi lebih rendah dibanding bunga dan buah, tetapi karena daun 

memiliki kelimpahan yang tinggi dan mudah diperoleh maka Lutung Budeng cenderung 

memilih daun sebagai pakan utamanya. 

Suwono (2006) dalam penelitiannya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

menemukan 43 jenis pohon yang menjadi pakan Lutung Budeng. Beberapa jenis pohon 

tersebut sama seperti yang ditemukan di Cagar Alam Ulolanang Kecubung yaitu pohon 
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Pasang (Quercus sundaica) dan Rambutan hutan (Castanopsis tungurrut). Lutung Budeng 

merupakan satwa dengan kemampuan adaptasi tinggi termasuk terhadap jenis pakan, 

sehingga jenis pohon yang menjadi pohon pakan dapat disesuaikan dengan vegetasi yang 

terdapat di sekitarnya. Semakin beragam jenis pohon yang ada maka pemilihan terhadap 

pohon pakan semakin bervariasi. 

Jenis pohon cover bagi Lutung Budeng di Cagar Alam Ulolanang Kecubung antara 

lain adalah pohon Kedoya (D. gaudichaudianum), Penggung (Barringtonia racemosa), 

Mahoni (Swietenia mahagoni), dan Bendo (Artocarpus elastica). Ke tiga jenis pohon ini 

disukai Lutung Budeng sebagai pohon cover karena kerimbunan dan posturnya sehingga 

memberikan tempat yang aman bagi lutung. Secara umum pohon yang disukai Lutung 

Budeng sebagai pohon cover adalah pohon dengan arsitektur tajuk melebar, batang dan 

cabang utama besar serta kokoh, mempunyai tinggi total lebih dari tinggi rata-rata pohon di 

sekitarnya. 

Kebutuhan perlindungan dari terik matahari, hujan dan predator sangat dibutuhkan 

oleh Lutung Budeng. Pohon cover dibutuhkan sebagai tempat persembunyian dan tempat 

penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Bolenet al. (1995) menyatakan bahwa pohon 

cover mencegah adanya pengeluaran energi yang berlebihan dengan melindungi Lutung 

Budeng dari cuaca dan predator. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Lutung Budeng 

cenderung memilih pohon yang tinggi dan akan menempati tajuk paling atas. 

Jenis pohon tidur yang penting bagi Lutung Budeng di Cagar Alam Ulolanang 

Kecubung adalah pohon Brosol (Chydenanthus excelsus), Penggung (Barringtonia 

racemosa) dan Jrakah (Ficus superba). Jenis-jenis ini dipilih oleh Lutung Budeng sebagai 

pohon tidur karena bentuk dan kerimbunan pohon tersebut. Febriyanti (2008) menyatakan 

bahwa pemilihan pohon tidur dipengaruhi oleh tingkat kesukaan dan kenyamanan Lutung 

Budeng berdasarkan bentuk dan luas tajuk pohon. Bentuk dan luas tajuk akan melindungi 

Lutung Budeng dari kondisi cuaca maupun predator. Radispil et al. (2003) menyatakan 

bahwa pohon tidur diharapkan dapat memberikan perlindungan yang baik dari gangguan 

predator. Jika memungkinkan lokasi tidur sangat sulit diakses seperti memiliki tajuk yang 

rapat atau terletak tinggi dari atas tanah. 

 

SIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa populasi Lutung 

Budeng di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung terdiri atas tiga kelompok dengan 

jumlah individu masing-masing kelompok adalah 12, 10, dan 14 individu. Tiap kelompok 

Lutung Budeng mempunyai wilayah kekuasaan yang berbeda dan jarang terjadi pertemuan 

antar kelompok. Aktivitas Lutung Budeng secara umum dimulai sejak matahari terbit dan 

berakhir menjelang matahari terbenam. Panjang waktu aktivitas harian dalam satu hari rata-
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rata 12 jam dengan ritme harian yang relatif sama dan selalu mengikuti perubahan atau 

pergeseran waktu terbit matahari. Aktivitas Lutung Budeng yang teramati meliputi aktivitas 

makan, berpindah tempat, istirahat, bermain, dan grooming. Pohon yang digunakan Lutung 

Budeng sebagai pohon cover berjumlah tujuh jenis, pohon pakan sepuluh jenis dan pohon 

tidur empat jenis. Terdapat beberapa jenis pohon yang tidak dimanfaatkan oleh Lutung 

Budeng selama pengamatan berlangsung.Keberadaan Lutung Budeng sangat tergantung 

dari kondisi habitat dan ketersediaan beragam jenis vegetasi yang antara lain digunakan 

sebagai pohon cover, pohon pakan dan pohon tidur. Oleh karena itu kondisi habitat Lutung 

Budeng di kawasan Cagar Alam Ulolanang Kecubung beserta semua jenis vegetasi 

penyusunnya harus dipertahankan kualitasnya sehingga kelestarian Lutung Budeng dapat 

terjaga. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui derajat toksisitas (LC50–96 jam) leachate sampah di 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Semarang terhadap ikan mas (Cyprinus carpio). 
Metode penelitian menggunakan metode uji hayati statis, analisis deskriptif, dan analisis probit. Uji 
hayati statis menggunakan ikan mas umur 3 bulan dengan biomassa 0,8g/L. Analisis deskriptif 
menggunakan metode antara lain Alizarin, SNI 19-1127-1989, SNI 6989.16:2009, AAS, SNI 19-1133-
1989, SNI 6989.18:2009, SNI 6989.7:2009, SNI 6989.6:2009, SNI 6989.8:2009, Nessler, dan SNI 
6989.20:2009. Analisis probit menggunakan software USEPA versi 1.5 untuk menentukan LC50–96 
jam dan SPSS 16 untuk menguji korelasi tingkat konsentrasi dengan perbedaan musim. Hasil 
pengamatan menunjukkan nilai LC50–96 jam saat musim kemarau dan musim penghujan sebesar 
2,1% dan 2,5%. Pada bagian insang mengalami iritasi dan berwarna kemerahan. Penelitian ini 
menyimpulkan LC50–96 jam leachate TPA Jatibarang saat musim kemarau dan musim penghujan 
sebesar 2,1% dan 2,5%. Informasi ini dapat menjadi peringatan dini untuk peningkatan kualitas 
pengelolaan sampah di Kota Semarang.  

 
Kata kunci: Cyprinus carpio, dan LC50–96 jam, leachate 
 

 
ABSTRACT 

 
Purpose of this research was to show toxicity degree (LC50–96 hours) of leachate from 

Jatibarang Semarang Waste Disposal Sites towards common carp (Cyprinus carpio). This research 
using bioassay method, descriptive analysis, and probit analysis. Bioassay method used 3 months of 
common carp and 0,8g/L of biomass. Descriptive analysis use some methods such as Alizarin’s 
method, SNI 19-1127-1989, SNI 6989.16:2009, AAS, SNI 19-1133-1989, SNI 6989.18:2009, SNI 
6989.7:2009, SNI 6989.6:2009, SNI 6989.8:2009, Nessler’s method, dan SNI 6989.20:2009. Probit 
analysis use USEPA 1.5 version performed to show LC50–96 hours values and SPSS 16 to calculated 
correlation about concentrations with different of the weather. Results: LC50–96 hours values in dry 
season and rainy season were 2,1% and 2,5%. The gills was irritated and showed red. The toxicity 
degree (LC50–96 hours) of leachate from Jatibarang Semarang Waste Disposal Sites towards 
common carp in dry season and rainy season were 2,1% and 2,5%. The research result 
recommended to make early warning system to increase management quality control of waste 
disposal system in Semarang city. 

  
Keywords: Cyprinus carpio, LC50–96 hours, leachate 

 

PENDAHULUAN 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Jatibarang menghasilkan limbah cair 

berupa air lindi atau leachate. Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Semarang, volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang Semarang 800-1000 m3/hari 

(Tribun Jateng, 8 Juni 2013). Dasar tersebut diperkuat dengan data terbaru dari Setda Kota 

Semarang Bagian Perekonomian tahun 2013 yang menyebutkan produksi sampah di TPA 

Jatibarang Semarang sebesar 750-800 m3/hari atau setara dengan 3.750 ton/tahun. 
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Leachate yang dihasilkan TPA Jatibarang ada yang diolah dan tidak diolah. Leachate adalah 

cairan yang tertapis berasal dari presipitasi dan penetrasi air masuk ke dalam massa 

residu/limbah. Cairan tersebut mengandung berbagai bahan polutan seperti material 

organik, garam-garam anorganik, unsur logam, amonia, dan komponen xenobiotik organik 

(Tsarpali & Stefanos  2012; Alkassasbeh et al. 2009).  Menurut Direktorat Jenderal 

Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (2012) pengertian leachate adalah adalah 

cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau 

timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik 

hasil dekomposisi biologis.  

Berdasarkan uji pendahuluan tanggal 16 Mei 2013, leachate tersebut mengandung 

berbagai logam berat dan zat organik yang relatif tinggi. Kandungan unsur logam tertinggi 

adalah magnesium (Mg) dan besi (Fe) sebesar 170 ppm dan 7,64 ppm. Zat organik tertinggi 

adalah sulfat (SO4) dan amonia (NH4) sebesar 5751,2 ppm dan 622,9 ppm. Berbagai 

kandungan logam dan zat organik tersebut antara lain aluminium (Al), besi (Fe), kadmium 

(Cd), magnesium (Mg), mangan (Mn), nikel (Ni), seng (Zn), tembaga (Cu), timbal (Pb), 

amonia (NH4), dan sulfat (SO4).  

Sudarwin (2008) menyatakan bahwa leachate yang yang dihasilkan dari 

pembuangan sampah ini mengalir menuju Sungai Kreo. Pernyataan Sudarwin diperkuat 

dengan pernyataan Nilasari et al. (2011) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan 

metode geolistrik dapat diketahui sebaran limbah di TPA Jatibarang ke arah selatan menuju 

Sungai Kreo. Sungai Kreo tersebut selanjutnya mengalir ke Sungai Kaligarang.  

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, air Sungai Kaligarang yang digunakan 

sebagai bahan baku air minum oleh PDAM Tirta Moedal Semarang kemungkinan besar 

tercemar oleh leachate dari TPA Jatibarang. Apabila leachate yang masuk ke aliran sungai 

melebihi baku mutu air minum maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi 

masyarakat pengguna air yang berasal dari Sungai Kaligarang. Kondisi ikan air sungai juga 

akan terganggu baik secara metabolisme, perilaku, dan populasi. Menurut Ratningsih (2008) 

ikan mas memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap pencemaran sehingga secara 

internasional ikan mas dapat menjadi bioindikator pencemaran perairan. Kepekaan ikan mas 

terhadap perubahan lingkungan ditandai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah 

dengan melihat jumlah kematian ikan dalam suatu populasi. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji toksisitas letal akut dengan metode 

uji LC50–96 jam. Uji toksisitas akut dengan menggunakan hewan uji merupakan salah satu 

bentuk penelitian toksikologi perairan yang berfungsi untuk mengetahui effluent atau badan 

perairan penerima mengandung senyawa toksik dalam konsentrasi yang menyebabkan 

toksisitas akut. Husni dan Esmiralda (2012) menyatakan parameter yang diukur biasanya 

berupa kematian hewan uji, yang hasilnya dinyatakan sebagai konsentrasi yang 
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menyebabkan 50% kematian hewan uji (LC50) dalam waktu yang relatif pendek satu sampai 

empat hari atau 96 jam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar leachate yang 

dapat menyebabkan kematian 50% populasi ikan. 

 

METODE PENELITIAN 

Leachate TPA Jatibarang mengandung berbagai zat anorganik (logam) dan zat 

organik (non logam). Berdasarkan hail uji pendahuluan berbagai zat yang terkandung 

melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Berikut berbagai kandungan leachate TPA 

Jatibarang (Tabel 1). 

Tabel 1. Berbagai kandungan zat organik dan anorganik di dalam leachate diolah TPA 
Jatibarang Semarang 

Jenis Parameter Diolah Baku Mutu Kelas III Aturan 

Logam Al 0,248 0,2 B 
Fe 7,64 0,3 B 
Cd 0,045 0,01 A 
Mg 170 -  
Mn 3,72 0,4 B 

 
Keterangan: A = PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air; B = Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang persyaratan  
kualitas air  

 
Sampel leachate diolah diambil dari kolam terakhir penampungan leachate di TPA 

Jatibarang Semarang menggunakan botol berukuran 1,5 liter. Selanjutnya sampel diawetkan 

dengan menggunakan larutan H2SO4 0,1 M sampai pH <2. Setelah diawetkan, sampel 

dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk dianalisis. Metoda 

analisis yang digunakan antara lain Alizarin (Al), SNI 19-1127-1989 (Fe), SNI 6989.16:2009 

(Cd), AAS (Mg), SNI 19-1133-1989 (Mn), SNI 6989.18:2009 (Ni), SNI 6989.7:2009 (Zn), SNI 

6989.6:2009 (Cu), SNI 6989.8:2009 (Pb), Nessler (Amonia / NH4), dan SNI 6989.20:2009 

(Sulfat / SO4). 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi, Jurusan Biologi, Universitas Negeri 

Semarang. Ikan mas yang digunakan adalah ras Majalaya yang dikirim langsung dari 

pembenihan ikan di Muncul, Kabupaten Semarang menempuh perjalanan 30 menit 

menggunakan kantong plastik. Sebanyak 200 ekor ikan dipelihara selama empat hari 

menggunakan air sumur di dalam akuarium berkapasitas 15–20 liter. Setiap akuarium diisi 

100 ekor ikan. Selama pemeliharaan dilakukan aerasi untuk mempertahankan DO >4 mg/L, 

suhu 25 –30OC, pH 6,5–8, dan mesin penyaring air untuk mengikat sisa metabolisme. 

Selanjutnya melakukan aklimatisasi selama tiga hari dengan mengambil secara acak ikan 

dari akuarium pemeliharaan masing-masing 10 ekor ke dalam 7 akuarium dengan asumsi 

kematian ikan di bawah 30% untuk masing-masing akuarium. Uji pendahuluan dilakukan 

user
Highlight
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antara lain menguji kandungan air asal pembenihan ikan dan air sumur sebagai media 

penelitian; 6 macam konsentrasi leachate dan 1 kontrol dengan 3 ulangan; air uji (air sumur 

ditambah leachate yang sudah diencerkan) dimasukkan 10–12 L dengan biomassa ± 0,8 

gr/L dan panjang 8-12 cm masing-masing 10 ekor ikan (Tandjung 1982 dalam Dewi 2004; 

Chahaya 2003). Konsentrasi dimulai dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 6%, 3,125%, dan 

seterusnya hingga diperoleh variasi konsentrasi (LC100–24 jam sebagai ambang atas dan 

LC0–48 jam sebagai ambang bawah) 3%; 2,5%; 2%; 1,5%; 1%; 0,5%; dan kontrol.  

Uji toksisitas dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dan tiga kali ulangan. Populasi dalam penelitian ini adalah ikan mas ras Majalaya. Sampel 

penelitian adalah 70 ekor ikan berumur 3 bulan dengan berat ± 0,8 gr/L dan panjang 8-12 

cm yang dibagi menjadi 7 kelompok masing-masing 10 ekor (Tandjung 1982 dalam Dewi 

2004; Chahaya 2003). Kelompok I sebagai kontrol, kelompok II-VII diberi perlakuan leachate 

secara berturut-turut 0,5%; 1%; 1,5; 2%; 2,5%; dan 3%. Variabel dalam penelitian ini ada 

tiga yaitu variabel bebas, tergantung, dan kendali. Variabel bebas dalam penelitian ini 

berupa pemberian konsentrasi dari leachate yang berbeda 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%. 

Penentuan kadar berdasarkan dari hasil uji pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 16 

Mei 2013. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah jumlah kematian ikan selama 96 

jam. Variabel kendali dalam penelitian ini adalah suhu air di akuarium yaitu 24–32OC dan pH 

antara 6,5–8 (Pratiwi 2013). Perlakuan dilakukan selama 30 hari. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan software analisis probit USEPA Versi 1.5. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan penelitian tentang studi uji toksisitas letal akut selama 30 hari dan 

dianalisis menggunakan analisis probit USEPA Versi 1.5  diperoleh hasil LC50–96 jam untuk 

perlakuan leachate saat musim kemarau sebesar 2,074 ≈ 2,1% dan LC50–96 jam untuk 

perlakuan leachate saat musim penghujan sebesar 2,488 ≈ 2,5% (Tabel 2 dan 3). 

Tabel 2. Estimasi LC50–96 jam dan confidence limits leachate saat musim kemarau terhadap 
ikan mas  

Point Konsentrasi (%) Tingkat Kepercayaan 95% 

Batas Bawah Batas Atas 

LC/EC  1.00 0.085 0.000 0.330 
LC/EC  5.00 0.217 0.000 0.565 
LC/EC 10.00 0.358 0.001 0.760 
LC/EC 15.00 0.501 0.003 0.938 
LC/EC 50.00 2.074 1.269 8.873 
LC/EC 85.00 8.591 3.765 10.488.280 
LC/EC 90.00 12.025 4.592 59.327.797 
LC/EC 95.00 19.790 6.124 777.818.375 
LC/EC 99.00 50.381 10.411 97.995.400.000 
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Berdasarkan data pada Tabel 2 dan 3 diperoleh nilai 95% confidence limits sebesar 

1,269–8,873% (musim kemarau) dan 1,468–604,199% (musim penghujan). Nilai tersebut 

menandakan leachate pada musim kemarau dan musim penghujan sama-sama bersifat 

sangat toksik bagi ikan mas. Hal tersebut juga menandakan bahwa yang berpengaruh 

langsung terhadap kematian ikan adalah besarnya konsentrasi bukan perbedaan musim. 

Tabel 3. Estimasi LC50–96 jam dan confidence limits leachate saat musim penghujan 
terhadap ikan mas  

Point Kons. (%) 
Tingkat Kepercayaan 95% 

Batas Bawah Batas Atas 

LC/EC  1.00            0.064 0.000 0.314 
LC/EC  5.00            0.187 0.000 0.561 
LC/EC 10.00           0.331 0.000 0.774 
LC/EC 15.00        0.486 0.000 0.975 

LC/EC 50.00        2.488 1.468 604.199 
LC/EC 85.00  12.723 4.393 605541040128000% 
LC/EC 90.00     18.719 5.430 85554968395776000% 
LC/EC 95.00   33.171 7.396 1,32E+18 
LC/EC 99.00 97.005 13.090 1,00E+21 

 
NOTE - Upper limits greater than or equal to 1.E20 are really infinite 

 

 
 
Gambar 1. Diagram batang jumlah mortalitas ikan mas dalam tiga kali pengulangan saat 
musim kemarau 
 

  
 
Gambar 2. Diagram batang jumlah mortalitas ikan mas dalam tiga kali pengulangan saat 
musim penghujan 
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Ketika musim kemarau kadar leachate dapat efektif mematikan 50% ikan mas pada 

konsetrasi 2–2,5% dalam rentang waktu 24–48 jam (Gambar 1). Ketika musim penghujan 

kadar leachate dapat efektif mematikan 50% ikan mas pada konsentrasi 1–2,5% dalam 

rentang waktu 24–72 jam (Gambar 2). Berdasarkan hasil tersebut maka leachate TPA 

Jatibarang Semarang dapat diduga termasuk zat toksik yang berbahaya apabila masuk 

dalam lingkungan perairan. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa leachate saat 

musim kemarau memiliki kadar toksik yang lebih tinggi daripada leachate saat musim 

penghujan. Hal ini dikarenakan leachate saat musim kemarau memiliki rentang konsentrasi 

yang lebih pendek dan rentang waktu yang lebih singkat untuk mematikan 50% populasi 

ikan mas daripada leachate saat musim penghujan yang memiliki rentang konsentrasi lebih 

panjang dan rentang konsentrasi lebih lama. 

Dalam penelitian ini apabila dibuat persamaan model probit adalah Y = a + bx, 

dengan  Y = probit yang diharapkan; a = intercept; b = kemiringan garis; dan x = 

konsentrasi. Persamaan garis p – lk (probit – log konsentrasi) Y = 4,468 + 1,679x (Tabel 4) 

menunjukkan hubungan antara log konsentrasi leachate terhadap nilai probit yang 

bersesuaian dengan % mortalitas ikan mas dengan perlakuan leachate saat musim 

kemarau. Persamaan garis p – lk (probit – log konsentrasi) Y = 4,421 + 1,462x (Tabel 5) 

menunjukkan hubungan antara log konsentrasi leachate terhadap nilai probit yang 

bersesuaian dengan % mortalitas ikan mas  dengan perlakuan leachate saat musim 

penghujan. 

 
Tabel 4. Hasil perhitungan USEPA Versi 1.5 leachate pada perlakuan leachate saat musim 
kemarau Y = 4,468 + 1,679x 
 

Parameter Estimasi Std. Error 95% Conf. Limits 

Intercept 4.468 0.220 4.036 4.900 
Slope 1.679 0.691 0.323 3.034 

 
Tabel 5. Hasil perhitungan USEPA Versi 1.5 leachate pada perlakuan leachate saat musim 
penghujan Y = 4,421 + 1,462x 
 

Parameter Estimasi Std. Error 95% Conf. Limits 

Intercept 4.421 0.220 3.989 4.853 
Slope 1.462 0.687 0.113 2.810 

 

Persamaan garis Y = 4,468 + 1,679x (Tabel 4), menunjukkan bahwa dengan 

penambahan konsentrasi letal per satuan unit akan meningkatkan kematian ikan sebesar 

1,679 ≈ 2 ekor. Persamaan garis Y = 4,421 + 1,462x (Tabel 5), menunjukkan bahwa dengan 

penambahan konsentrasi letal per satuan unit akan meningkatkan kematian ikan sebesar 

1,462 ≈ 1 ekor. Merujuk pada kedua persamaan tersebut didapatkan bahwa kematian ikan 
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mas pada perlakuan leachate saat musim kemarau lebih besar daripada kematian ikan mas 

pada perlakuan leachate saat musim penghujan. Kemiringan garis bernilai positif yang 

menandakan semakin tinggi konsentrasi maka semakin besar pula tingkat kematian ikan uji. 

Tabel 6.  Perhitungan kesetaraan kadar leachate murni terhadap kadar leachate hasil LC50–
96 jam 

Jenis Parameter Komposisi LC50-96 Jam (ppm) 

Kemarau Penghujan 

LOGAM 

Alumunium (Al) 0,006 0,008 
Besi (Fe) 0,191 0,094 
Kadmium (Cd) 0,001 0,001 
Magnesium (Mg) 4,250 4,915 
Mangan (Mn) 0,093 0,013 
Nikel (Ni) 0,006 0,007 
Seng (Zn) 0,007 0,006 
Tembaga (Cu) 0,001 0,001 
Timbal (Pb) 0,002 0,001 

Non 

Logam 

Amonia (NH4) 15,573 526,596 

Sulfat (SO4) 143,780 182,979 

Keterangan:  
Komposisi LC50–96 jam kemarau (ppm) =  (1/40) x kadar zat Kemarau (ppm) 
Komposisi LC50–96 jam penghujan (ppm) = (1/47) x kadar zat  penghujan (ppm) 

LC50–96 jam saat musim kemarau sebesar 2,1%, sedangkan LC50–96 jam saat 

musim penghujan sebesar 2,5%. Perbedaan musim berpengaruh langsung terhadap 

penurunan tingkat toksis dari leachate. Peristiwa tersebut ditunjukkan dengan untuk 

mamatikan 50% populasi ikan mas leachate saat musim kemarau cukup dengan kadar 

2,1%, sedangkan leachate saat musim penghujan membutuhkan kadar yang lebih besar 

yaitu 2,5%. Penurunan tingkat toksis ini disebabkan adanya proses infiltrasi air hujan yang 

masuk ke dalam sampah kemudian melarutkan berbagai kandungan zat toksik di dalamnya. 

Hal tersebut senada dengan pernyataan Zaltauskaite dan Agne (2008) mengemukakan 

bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi komposisi leachate antara lain usia 

beroperasinya TPA, tingkat stabilisasi sampah zat padat, karakteristik sampah zat padat, 

komposisi sampah, luas tempat TPA, kejernihan dan tingkat infiltrasi air hujan, suhu, dan 

geometri TPA. 

Faktor lain yang menyebabkan perbedaan tingkat toksis leachate saat musim kemarau 

dan penghujan tidak berbeda jauh adalah proses pengolahan leachate yang hanya 

mengandalkan penampungan pada setiap bak penampungan kemudian dialirkan ke Sungai 

Kreo diperparah dengan kondisi mesin aerasi yang rusak mengakibatkan proses penurunan 

kadar logam berat tidak signifikan (Gambar 3). 
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Gambar 3. Mesin aerasi di kolam  
penampungan dalam kondisi rusak  
(Dokumentasi pribadi tanggal 16 Mei 2013) 

 

Tahir (2012) menjelaskan bahwa faktor lain yang mempengaruhi toksisitas antara 

lain media air yang digunakan dan lingkungan eksternal organisme yang terkait erat dengan 

ketersediaan bahan kimia dalam media air seperti suhu, oksigen terlarut (DO), dan pH.  

Tabel 7. Hasil uji kualitas air sumur Gunung Pati Semarang sebagai media penelitian 
 

Jenis Parameter 
Air sumur Gunungpati (ppm) 

Aturan 
Jumlah Baku mutu kelas III 

LOGAM 

Alumunium (Al) 0,435 0,2 B 
Besi (Fe) 0 0,3 B 
Kadmium (Cd) <0,003 0,01 A 
Magnesium (Mg) - Tak Terdefinisi  
Mangan (Mn) 0 0,4 B 
Nikel (Ni) 0,01 0,07 B 
Seng (Zn) 0,35 0,05 A 
Tembaga (Cu) <0,004 0,02 A 

 
Keterangan: A = PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian  

   pencemaran air 
        B = Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang persyaratan  

   kualitas air minum 
 
Berdasarkan data pada Tabel 7 tentang kondisi air bersih Gunung Pati sebagai 

media pelarut leachate tampak nilai alumunium (Al) dan seng (Zn) melebihi baku mutu air 

kelas III. Hal ini dikarenakan air sumur yang digunakan letaknya berdekatan dengan saluran 

drainase limbah rumah tangga dan lubang tempat sampah sehingga kemungkinan besar air 

sumur tercemar oleh zat pencemar dari kegiatan rumah tangga. Kondisi tersebut secara 

tidak langsung juga turut menentukan nilai LC50–96 jam meskipun hanya sedikit 

peranannya. 

Pada hasil pengukuran fisiokimia air selama penelitian diperoleh hasil pH berkisar 

antara 8-8,4, suhu air berkisat antara 27-280 C , dan oksigen terlarut (DO) berkisar antara 

5,2-7,2 yang berarti masih dalam standar baku mutu yang ditetapkan yaitu PP No. 82 Tahun 

2001 dan Permenkes No. 492 Tahun 2010. Saparinto (2012) mengatakan bahwa nilai pH 

Mesin 

Aerasi 
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yang aman bagi ikan mas sebesar 6,5–8,5; suhu air sebesar 24–32OC; dan jumlah oksigen 

terlarut (DO) sebesar >4 mg/L. Padahal selama penelitian diperoleh hasil nilai pH berkisar 

7–8, suhu air berkisar 27–28OC, dan oksigen terlarut (DO) berkisar 5,2–8,4 mg/L. Nilai 

tersebut cukup ideal untuk menunjang kehidupan ikan mas. Hasil tersebut juga diperkuat 

dengan pernyataan Pratiwi (2013) menyatakan bahwa suhu air ideal bagi ikan mas 25-30OC; 

pH 6,5–8; dan oksigen terlarut (DO) >4 mg/L.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kematian ikan mas dalam 

penelitian ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh besar-kecilnya konsentrasi leachate yang 

diberikan dan kandungan logam berat (zat anorganik) maupun zat organik yang terdapat di 

dalamnya. Efek leachate terhadap insang ikan mas  dapat dilihat pada Gambar 4.  

            

Gambar 4. Efek leachate terhadap insang Ikan mas (Cyprinus carpio) (a) Insang mengalami 
iritasi (b) Insang dalam kondisi normal (Dokumentasi  pribadi tanggal 5 Juli 2014) 

  
Pada Gambar 4 (a) terlihat bagian insang dari Ikan mas mengalami semacam iritasi 

hingga berwarna kemerahan. Fenomena ini merupakan manifestasi berbagai macam zat 

toksik di dalam leachate sehingga dapat diduga berpengaruh besar terhadap proses 

kematian ikan. Fenomena tersebut berbanding terbalik pada Gambar 4 (b) terlihat bagian 

insang dari ikan mas  dalam kondisi normal dan tidak mengalami iritasi. 

Amonia (NH4) sebagai salah satu kandungan dalam leachate sangat tinggi diduga 

memiliki andil besar terjadinya kematian ikan. Amonia (NH4) akan bersifat toksik bagi 

kehidupan ikan air tawar jika berkadar >3 mg/L (Suharto  2011). Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan pernyataan Nindrasari et al. (2012) bahwa amonia akan menyebabkan 

iritasi pada organ pernapasan dan penglihatan. Amonia (NH4) mengganggu proses 

pengikatan oksigen oleh darah sehingga menyebabkan kematian (Husni & Esmiralda  

2012). Pernyataan Esmiralda diperkuat dengan pernyataan Hanna et al. (2013) bahwa 

amonia menyebabkan meningkatnya produksi mukus pada insang ikan. 

Sulfat (SO4) merupakan zat organik (non logam) lain yang berkadar tinggi dalam 

leachate TPA Jatibarang Semarang. Sulfat yang bersifat asam akan menyebabkan iritasi 

pada organ yang terpapar dan sangat berbahaya bagi segala jenis lingkungan ekosistem 

(Suharto  2011). Magnesium (Mg) pada leachate TPA Jatibarang berkadar sangat tinggi 

(a) 

(b) 
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dalam kategori zat anorganik (logam). Magnesium dalam tubuh yang berlebih akan 

menggangu metabolisme kalsium sehingga menghambat pertumbuhan (Sediaoetama  

2008). Dari pernyataan tersebut apabila kadar magnesium terlalu tinggi di air maka akan 

mengganggu proses pertumbuhan ikan dan dapat menyebabkan melemahnya otot-otot ikan 

untuk berenang. Unsur ini dapat diduga yang menyebabkan ikan mas mulai untuk 

mengurangi aktivitas berenang. 

Besi (Fe) juga berkadar tinggi pada leachate TPA Jatibarang. Pada kadar normal, 

besi berperan dalam membantu pengambilan oksigen dalam darah. Ketika kadar besi di 

perairan tinggi akan menjadikan efek toksik bagi organisme perairan. Kadar besi yang tinggi 

akan merusak jaringan pada organ hati (Khayatzadeh  2010). 

Alumunium (Al) memiliki kadar yang tinggi pada leachate TPA Jatibarang. Menurut 

Fajar et al. (2013) kadar alumunium yang tinggi akan menyebabkan gangguan neurologis 

pada organisme. Unsur logam inilah yang kemungkinan besar menyebabkan cara berenang 

ikan mas  mulai kehilangan keseimbangan. 

Mangan (Mn) pada leachate TPA Jatibarang memiliki kadar yang tinggi melebihi 

baku mutu. Organisme yang terpapar unsur logam ini akan menyebabkan gangguan saraf 

atau neurologis terutama saraf motorik (Said  2013). Berdasarkan penyataan tersebut 

kemungkinan besar penyebab berkurangnya aktivitas renang ikan mas juga disebabkan 

adanya paparan unsur mangan (Mn). Selain berkurangnya aktivitas, unsur mangan yang 

berlebih akan mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan (Howe  2004). 

Nikel (Ni) dalam perairan apabila melebihi baku mutu akan bersifat toksik bagi 

organisme perairan. Efek toksik yang ditimbulkan logam nikel adalah terjadinya gangguan 

pernapasan dan kehilangan keseimbangan (Pradita   2012).  

Seng (Zn) yang terkandung dalam leachate TPA Jatibarang memiliki kadar di atas 

baku mutu. Hal tersebut tentu akan berdampak toksik bagi organisme perairan. Menurut 

Syahrial et al. (2013) unsur logam Zn menyebabkan penurunan kadar eritrosit sehingga 

akan mengganggu proses respirasi dan osmoregulasi yang apabila terpapar dalam waktu 

yang cukup lama akan menyebabkan kematian pada organisme. Pernyataan Syahrial 

diperkuat oleh Vrhovnik et al. (2013) bahwa unsur logam seng menyebabkan peningkatan 

kinerja regulasi secara berat.  

Tembaga (Cu) dan kadmium (Cd) memiliki kadar melebihi baku mutu pada leachate 

TPA Jatibarang. Jumlah yang melebihi baku mutu tersebut akan menyebabkan efek toksik 

pada organisme. Namun unsur logam timbal (Pb) tepat pada batas baku mutu yang 

ditetapkan. Kemungkinan unsur logam timbal untuk ikut berperan dalam efek toksik masih 

dimungkinkan. Hal tersebut dikarenakan unsur logam seperti tembaga, kadmium, dan timbal 

sama-sama berpengaruh dalam sistem pernapasan dan kerusakan jaringan dalam tubuh 

(Hendri et al. 2010 dan Latif et al.  2014).  
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Berdasarkan uraian dalam beberapa paragraf di atas dapat diperoleh titik terang 

bahwa kandungan leachate yang bermacam-macam menjadikan faktor zat organik (non 

logam) dan zat anorganik (logam) saling bersinergi merusak jaringan tubuh ikan terutama 

pada sistem pernapasan. Peristiwa tersebut menjadi bumerang bagi ikan, dimana ikan 

tersebut akan melindungi diri dengan mengeluarkan sejumlah mukus dan selaput lendir 

justru menjadikan proses osmoregulasi pada ikan akan terganggu sampai mengalami 

kematian pada ikan yaitu ikan mas. 

Penjelasan pada paragraf di atas apabila diuji statistik SPSS 16 menggunakan uji 

korelasi antara konsentrasi leachate terhadap perbedaan musim menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,996 (p <0,01) saat musim kemarau dan musim penghujan. Hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara konsentrasi leachate terhadap 

perbedaan musim. Maka faktor perbedaan musim akan berpengaruh terhadap tingkat 

konsentrasi leachate TPA Jatibarang Semarang.  

SIMPULAN 

Derajat toksisitas (LC50–96 jam) leachate terhadap ikan mas (Cyprinus carpio) 

sebesar 2,1% ketika musim kemarau yang setara dengan komposisi leachate antara lain 

alumunium (Al) 0,006 ppm; besi (Fe) 0,191 ppm; kadmium (Cd) 0,001 ppm; magnesium 

(Mg) 4,250 ppm; mangan (Mn) 0,093 ppm; nikel (Ni) 0,006 ppm; seng (Zn) 0,007 ppm; 

tembaga (Cu) 0,001 ppm; timbal (Pb) 0,002 ppm; amonia (NH4) 15,573 ppm; dan sulfat 

(SO4) 143,780 ppm. LC50–96 jam saat musim penghujan sebesar 2,5% yang setara dengan 

komposisi leachate antara lain alumunium (Al) 0,008 ppm; besi (Fe) 0,094 ppm; kadmium 

(Cd) 0,001 ppm; magnesium (Mg) 4,915 ppm; mangan (Mn) 0,013 ppm; nikel (Ni) 0,007 

ppm; seng (Zn) 0,006 ppm; tembaga (Cu) 0,001 ppm; timbal (Pb) 0,001 ppm; amonia (NH4) 

526,596 ppm; dan sulfat (SO4) 182,979 ppm dan 2,5% ketika musim penghujan. 
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ABSTRAK 
 

Vegetasi adalah masyarakat tumbuhan pada suatu daerah yang luas, mudah dikenal dengan 
penglihatan dan merupakan pencerminan interaksi berbagai faktor lingkungan dengan makhluk 
hidup. Vegetasi di daerah Tembalang akhir–akhir ini telah mengalami dinamika yang sangat drastis 
terhadap keberadaan tutupan vegetasi. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan 
ekonomi dan perkembangan suatu kota di Jawa Tengah khususnya yang terjadi di kota Semarang. 
Sehingga menuntut adanya pembangunan fisik di berbagai bidang. Akibatnya permintaan lahan 
menjadi cukup besar yang menyebabkan penurunan luas tutupan vegetasi khususnya di daerah 
Tembalang yang diwakili oleh perdu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika tutupan 
vegetasi di Kecamatan Tembalang dari tahun 1972–2014. Penelitian ini menggunakan metode 
pembacaan interpretasi Citra Landsat per-10 th dimulai dari tahun 1972–2014 dan grafik. Hasil dari 
interpretasi Citra Landsat adalah telah terjadi penurunan luas tutupan vegetasi yang diwakili perdu di 
kecamatan Tembalang secara signifikan kurang lebih selama kurun waktu 30 tahun belakangan. 
Perubahan sangat nyata dimulai pada tahun 1984-1994. Dalam jangka 10 tahun terjadi penurunan 
tutupan vegetasi sebesar 25,4% seluas 160 ha. Pada kurun waktu 1994-2004 terjadi penurunan 
tutupan vegetasi 15% seluas 70 ha dan antara tahun 2004-2014 telah terjadi penurunan secara 
besar-besaran yaitu sebesar 65 % seluas 258 ha.  

 
Kata kunci: dinamika, tutupan vegetasi, vegetasi 

 

ABSTRACT 
 

Vegetation is the plant in a large area, easily recognized by sight and is a reflection of the 
interaction of environmental factors with living creatures. Vegetation in the area Tembalang end - the 
end has undergone a drastic effect on the dynamics of the vegetation cover. This is due to the 
increase in economic growth and development of any city in the Middle East particularly in the city of 
Semarang . That requires physical development in various fields. As a result, demand for land to be 
large enough to cause a decrease in the extent of vegetation cover , especially in the area Tembalang 
represented by shrubs. This study aims to investigate the dynamic change of vegetation cover in 
Tembalang from 1972 - 2014. Using Landsat interpretation of readings per - 10 th starting from 1972– 
2014 and graphic. The results of the interpretation of Landsat imagery is widespread reductions in 
vegetation cover shrubs in the district represented Tembalang significantly less during the past 30 
years . Very real changes started in 1984-1994. In a 10-year decline of 25.4% vegetation cover an 
area of 160 ha. In the period 1994-2004 there was a decrease of 15% vegetation cover 70 hectares 
and between years 2004 to 2014 there has been a massive reduction in the amount of 65% of the 
total area of 258 ha.  

 
Keywords: dynamics, vegetation, vegetation cover  

 
 

PENDAHULUAN 

Vegetasi adalah masyarakat tumbuhan pada suatu daerah yang luas, mudah dikenal 

dengan penglihatan dan merupakan pencerminan interaksi berbagai faktor lingkungan 

dengan makhluk hidup (Heddy  2012), atau vegetasi adalah semua spesies tumbuhan yang 
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terdapat dalam suatu wilayah yang luas, yang memperlihatkan pola distribusi menurut ruang 

dan waktu. Vegetasi merupakan tumbuhan penutup permukaan bumi (tutupan vegetasi). 

Vegetasi di daerah Tembalang akhir-akhir ini telah mengalami dinamika yang sangat 

drastis terhadap keberadaan tutupan vegetasi. Bahkan sudah lebih dari 50% tutupan 

vegetasi di daerah Tembalang telah mengalami penurunan. Menurut data BPN Kanwil 

Jateng dalam Mustopa (2011), pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di Jawa 

Tengah ini menuntut adanya pembangunan berbagai infrastruktur sehingga permintaan 

lahan pertanian yang ada menjadi cukup besar. Hal ini menyebabkan penurunan luas 

tutupan vegetasi khususnya di daerah Tembalang, salah satunya diwakili oleh perdu. 

Fenomena keberadaan sektor pendidikan yang terjadi di banyak kota di Indonesia 

ternyata juga menjadi faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan. Keberadaan 

sektor pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi juga dianggap sebagai  pusat pertumbuhan 

yaitu suatu implementasi geografis dari konsep kutub pertumbuhan (growth pole) yang 

digunakan untuk memacu perkembangan daerah terbelakang melalui pemusatan investasi 

dalam kutub tertentu, sehingga terjadi keuntungan ekonomi atau aglomerasi pada daerah 

yang dipengaruhinya (Richardson 1997). 

Vegetasi merupakan tumbuhan penutup permukaan bumi yang menjadi 

pencerminan interaksi berbagai faktor lingkungan dengan makhluk hidup dalam menunjang 

kelangsungan daya dukung lingkungan. Dengan banyaknya kepentingan yang menyangkut 

kebutuhan dan pendidikan masyarakat banyak muncul permasalahan yang berkaitan 

dengan tutupan vegetasi di kecamatan Tembalang. Pengkajian pengetahuan dan perespsi 

masyarakat diperlukan untuk mengetahui cara membuat dan mempertahankan kawasan 

yang meningkatkan daya dukung lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang muncul adalah bagaimana 

dinamika tutupan vegetasi sampai perdu di kecamatan Tembalang dari tahun 1972–2014 

yang diambil dalam kurun waktu 10 tahunan? Berapa persen dinamika tutupan vegetasi 

sampai perdu di kecamatan Tembalang dari tahun 1972–2014 yang diambil dalam kurun 

waktu 10 tahunan? Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji dinamika tutupan 

vegetasi sampai perdu yang terjadi di kecamatan Tembalang dari tahun 1972–2014 yang 

diambil dalam kurun waktu 10 tahunan. (2) Untuk mengetahui besarnya dinamika tutupan 

vegetasi yang terjadi di kecamatan Tembalang dari tahun 1972–2014 yang diambil dalam 

kurun waktu 10 tahunan. 

 

BAHAN DAN METODE  

Metode penelitian ini melalui pembacaan interpretasi Citra Satelit Landsat 3 USGS 

USA terhadap tutupan vegetasi sampai perdu. Perekaman dilakukan pada bulan Agustus 
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dari tahun 1972 - 2014 yang diambil dalam kurun waktu 10 tahunan. Prosedur kerja dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:  

a) Persiapan Data Spasial, yaitu data yang bersifat keruangan yang terdiri dari data citra 

satelit Landsat 3 USGS, USA. 

b) Data Atribut, yaitu data yang berbentuk tulisan maupun angka-angka.  

Analisis kualitatif meliputi analisis visual (interpretasi citra), dilakukan untuk 

mendeteksi dan mengidentifikasi objek-objek permukaan bumi yang tampak pada citra 

satelit Landsat 3 USGS, USA secara manual berdasarkan kunci-kunci interpretasi (rona, 

warna, pola, bentuk, terkstur, bentuk, ukuran, lokasi dan asosiasi) objek pada citra. Analisis 

Kuantitatif digunakan untuk mengetahui perubahan luasan tutupan vegetasi sampai perdu di 

kecamatan Tembalang pada tahun 1972–2014. Dari data tersebut dibuat ke dalam tabel 

grafik yang sebelumnya dimasukkan dalam bentuk program tabulasi EXELL. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pembacaan interprestasi dari Citra Satelit Landsat 3 USGS, USA terlihat 

bahwa pada tahun 1972, tutupan vegetasi yang diwakili oleh pohon perdu seluas   630 ha  

 

 

Gambar  1. Peta sebaran tutupan vegetasi yang diwakili pohon perdu tahun 1972. 

 
 

Sedangkan pada tahun kedua antara tahun 1984–1994 bisa dilihat pada Gambar 2 

yang terbaca bahwa luas tutupan vegetasinya sebesar   630 ha. Jadi luasnya relatif sama 

jika dibandingkan dengan luas tutupan vegetasi 10 tahun sebelumnya. 
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Gambar  2. Peta sebaran tutupan vegetasi yang diwakili pohon perdu tahun 1984 

 

Pada periode 10 tahun ketiga yaitu antara tahun 1984–1994 mulai terjadi dinamika 

luas tutupan vegetasi yang ditandai dengan penurunan luas sebesar 160 ha atau sebesar 

26% yang berasal dari luas tutupan vegetasi 1984 sebesar   630 ha dan tahun 1994 seluas 

470 ha (Gambar 3). 

 

  

Gambar 3. Peta sebaran tutupan vegetasi yang diwakili pohon perdu tahun 1994 

 

Dinamika tutupan vegetasi berlanjut di 10 tahun keempat, dimana terbaca bahwa 

pada tahun 2004 luas tutupan vegetasi berubah menjadi   400 ha (Gambar 4) dari  luas 

sebesar   470 ha pada tahun 1994, sehingga terjadi penurunan luas tutupan vegetasi 

sebesar 70 ha atau sebesar 15% 
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Gambar  4. Peta sebaran tutupan vegetasi yang diwakili pohon perdu tahun 2004. 

 

Dari pembacaan interprestasi satelit Citra Landsat 3 USGS USA, dinamika 

penurunan mengalami penurunan luas tutupan vegetasi terbesar selama kurun waktu   50 

tahun terakhir yaitu terjadi di sepuluh tahun ke-5 yaitu antara tahun 2004–2014 (Gambar 5). 

Penurunan mencapai 65% seluas 258 ha. Yang berasal dari luas tutupan vegetasi di tahun 

2014 sebesar 142 ha, dimana 10 tahun sebelumnya  yaitu di tahun 2004 sebesar 400 ha. 

 

 

Gambar 5. Peta sebaran tutupan vegetasi yang diwakili pohon perdu tahun 2014. 

 

Dinamika penurunan luas tutupan vegetasi bisa terlihat jelas di-overlay peta dari 

interpretasi satelit Citra Landsat 3 USGS,USA dan di tampilan gambar grafik (Gambar  6). 
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Gambar 6. Perubahan luas pohon perdu (ha) 

 

 

Gambar 7.  Penurunan luas perdu (ha) 

 

Terjadinya dinamika tutupan vegetasi terjadi karena adanya kebutuhan lahan yang 

semakin bertambaht akibat meningkatnya kebutuhan dan perkembangan kota Semarang 

dengan adanya pemekaran kota. Selain itu keberadaan perguruan tinggi pada daerah 

pinggiran menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan ruang kawasan tersebut. 

Menurut Giyarsih (2010) menyatakan bahwa daerah pinggiran (urban fringe) sebagai daerah 

yang berada dalam proses transisi dari daerah pedesaan menjadi perkotaan. Seiring 

dengan semakin berkembangnya daerah pinggiran bagi masyarakat perkotaan membuat 

daerah tersebut sebagai wilayah peri urban dikarenakan mengalami peralihan. Peralihan ini 

yang menyebabkan terjadi transformasi spasial di wilayah peri urban karena pada wilayah 

ini dijadikan sebagai sasaran yang paling dinamis. Terjadinya transformasi spasial di wilayah 

peri urban juga di alami oleh Kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibukota dan pusat 

aktivitas di Provinsi Jawa Tengah. 

Menurut Marhendriyanto (2003) dengan keterbatasan lahan, keberagaman aktivitas 

dan kepadatan bangunan di pusat kota, sehingga Pemerintah Kota Semarang berupaya 
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melakukanpersebaran fasilitas perkotaan ke daerah pinggiran salah satunya dengan 

mendirikan kawasan pendidikan di daerah pinggiran yang sesuai dengan Rencana Induk 

Kota tahun 1975–2000 sebagai satu Rencana Tata Ruang Kota yang menyatakan bahwa 

secara garis besar telahmenyediakan tempat bagi pertumbuhan perguruan tinggi dalam 

beberapa lokasi secara terpadu. 

Banyaknya pembangunan sarana pendidikan seperti perguruan tinggi dan politeknik 

di daerah selatan kota Semarang khususnya di Kecamatan Tembalang tersebut merupakan 

salah satu bentuk masalah yang memerlukan lahan yang luas, yang akan disertai kebutuhan 

perumahan, pemukiman, sarana transportasi, dan persebaran fasilitas lainnya. 

Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kemampuan lahan, daya dukung dan 

peruntukannya akan menimbulkan permasalahan penurunan kualitas lingkunagan yang 

nantinya mengganggu keseimbangan ekosistem, salah satunya terhadap keberadaan 

tutupan vegetasi khususnya perdu (Goltenboth  2012). 

Tutupan vegetasi merupakan bagian dari keanekaragaman hayati, dimana 

keanekaragaman hayati Indonesia termasuk dalam 1,5 % dari luas dunia dan menjadi paru– 

paru dunia (Indrawan  et al. 1997). Menurut Lillesand & Kiefer (1993) dalam Wijaya (2005) 

penginderaan jauh meliputi dua proses utama yaitu pengumpulan data dan analisis data. 

Elemen proses pengumpulan data meliputi: a) sumber energi, b) perjalanan energi melalui 

atmosfer, c) interaksi antara energi dengan kenampakan di muka bumi, d) sensor wahana 

pesawat terbang dan/atau satelit, e) hasil pembentukan data dalam bentuk piktoral dan/atau 

bentuk numerik. Singkatnya, kita menggunakan sensor untuk merekam berbagai variasi 

pancaran dan pantulan energi elektromagnetik oleh kenampakan di muka bumi. Proses 

analisis data meliputi pengujian data dengan menggunakan alat interpretasi dan alat 

pengamamatan untuk menganalisis data piktoral, dan komputer untuk menganalisis data 

sensor numerik dengan dibantu oleh data rujukan tentang sumberdaya yang dipelajari.  

Aplikasi penginderaan jauh digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan kondisi penutupan vegetasi dan atau penggunaan lahan saat ini (present land 

use/land cover), yang didapatkan dengan cara interpretasi citra satelit. Dari proses tersebut 

didapatkan informasi mengenai sebaran (distribusi) dan kondisi penutupan lahan dan 

vegetasi permanen.  

Citra Landsat  

Dari sekian banyak satelit penginderaan jauh, yang sering digunakan untuk 

pemetaan penutupan lahan adalah Landsat (Land Satellite). Seri Landsat yang dikenal 

pertama kali adalah Earth Resources Technology Satellite (ERTS). Penggunaan nama Land 

Satellite yang kemudian disingkat menjadi Landsat ini dimulai sejak satelit ini digunakan 

untuk mempelajari lautan dan daerah pesisir (Butler et al. 1988). Seri satelit ini terdiri dari 
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dua generasi yaitu generasi pertama yang terdiri dari Landsat 1, Landsat 2 dan Landsat 3; 

dan generasi kedua yang terdiri dari Landsat 4 dan Landsat 5. 

.  

SIMPULAN 

Dinamika tutupan vegetasi khususnya perdu di kecamatan Tembalang dari tahun 

1972–2014 yang diambil dalam kurun waktu per 10 tahunan berturut-turut tahun 1972 

seluas 630 ha; tahun 1984 seluas 630 ha; tahun 1994 seluas 470 ha; tahun 2004 seluas 

400 ha dan tahun 2014 seluas 142 ha. Dengan demikian dinamika penurunan luas tutupan 

vegetasi yang diwakili pohon perdu di kecamatan Tembalang dari tahun 1972 – 2014 yang 

diambil dalam kurun waktu 1984-1994 sebesar 25%; 1994-2004 sebesar 15%; dan tahun 

2004-2014 sebesar 65%. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Indrawan M, Primack RB, & Supriatna J. 2007. Biologi Konservasi. Jakarta. Yayasan Obor 
Indonesia. 

Giyarsih SR. 2010. Pola spasial transformation wilayah di Koridor Yogyakarta-Surakarta. 
Forum Gografi, 24(1): 28-38. 

Goltenboth F, Timotius KH, Milan PP, & Margraf J. 2012. Ekologi Asia Tenggara. Jakarta: 
Salemba Teknika. 

Heddy S. 2012. Metode Analisis Vegetasi dan Komunitas. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 

Howard JA. 1996. Penginderaan Jauh untuk Sumber Daya Hutan, Teori dan Aplikasi. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  

Lillesand TM. 1994. Penginderaan Jauh dan Interprestasi Citra. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press.  

Marhendriyanto. 2003. Pengaruh Kampus Perguruan Tinggi terhadap Perkembangan 
Kawasan Sekitarnya di Kota Semarang. Tesis. Semarang: Program Pasca sarjana 
Universitas Diponegoro,  

Richardson  HW. 1997. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional. Jakarta: FE UI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Pertumbuhan Dan Gambaran Histologi Hati Ayam Broiler  | 363 
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ABSTRAK 
 

          Hand (1987) menemukan adanya penurunan berat badan pada gain ayam broiler yang 
pakannya mengandung bahan kasar bungkil biji mimba pada level 100, 200 atau 300g/kg. Penurunan 
secara nyata pada gain berat badan pada ayam pejantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pertumbuhan dan gambaran histologi hati pada dua strain ayam broiler Lohmann dan Arbor Acress 
dengan pemberian pakan tepung daun mimba ayam broiler. Rancangan percobaan menggunakan 
desain Acak Lengkap faktorial 2 x 3 x 4 yang terdiri dari dua strain ayam, empat aras konsentrasi 
tepung daun mimba serta pengulangan 3 kali. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 
digunakan Uji Jarak Berganda Duncan. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan pakan dan strain 
tertentu terhadap pertumbuhan dianalisis dengan Split Unit Design. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa berat badan broiler sampai umur 5 minggu yang diberi pakan mengandung tepung daun 
mimba 50 gram L=1.080 gram, A=1.114,2 gram; 75 gram L=1.135 gram, A=1.243,3 gram; 100 gram, 
L=1.136,7 gram, A=1.086,7 gram dibandingkan kontrol mengalami penurunan karena broiler yang 
diberi pakan tidak mengandung tepung daun mimba memiliki berat badan L=1.200 gram dan 
A=1.184,2 gram. Pengaruh strain terhadap pertumbuhan memberikan berat badan yang tidak 
signifikan atau laju pertumbuhannya hampir sama. Secara pathologis gambaran histologi hati dari 
berbagai konsentrai tepung daun mimba juga tidak mengalami perubahan atau sama dengan kontrol. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ayam broiler strain Lohmann dan Arbor Acress yang diberi pakan 
mengandung berbagai konsentrasi TDM memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 
pertumbuhan. Semakin tinggi konsentrasi TDM akan mengalami penurunan berat badan pada umur 
yang sama.  
 

Kata kunci: gambaran histologi, pertumbuhan, strain 

 
 

ABSTRAK 
 

Hand (1987) found a decrease in broiler’s body weight  broiler feed containing coarse material 
neem seed meal at levels of 100, 200 or 300g / kg. Decline significantly in weight gain in chickens 
stud. This study aims to determine the growth and liver histology in two strains of broiler Lohmann and 
Arbor Acress with neem leaf powder feeding broilers. The experimental design used was a completely 
randomized design (Completely Randomized Design), factorial 2 x 3 x 4 which consists of two strains 
of broiler, 4 level concentrations of neem leaf powder, which in each treatment was repeated 3 times. 
To find the difference between the treatment used Duncan's multiple range test (DMRT). To determine 
the effect of feed and the treatment of certain strains to growth were analyzed with Split Unit Design. 
The results showed that the weight of broiler until the age of 5 weeks fed starchy neem leaves 50 
grams of L = 1,080 grams, A = 1114.2 grams; 75 grams of L = 1,135 grams, A = 1243.3 grams; 100 
grams, L = 1136.7 grams, A = 1086.7 grams compared to the control decreased because of broilers 
fed not contain neem leaf powder weighing 1,200 grams and L = A = 1184.2 grams. The influence of 
strain on the growth provides no significant weight or growth rate is almost the same. Pathologicaly, 
liver histology of various neem leaf powder concentration was equal to the control. The conclusion 
from this study is the Lohmann broiler strains and Arbor Acress which fed containing various 
concentrations of TDM provides a significant influence on the growth that is higher concentrations 
TDM lost weight at the same age. 

 

Keywords: growth, histological, strain 
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PENDAHULUAN 

Broiler adalah ayam agak kecil tetapi dagingnya empuk dan pada umur di bawah 

delapan minggu dapat mempunyai berat 1,5 sampai 2,0 kg. Penampilan broiler biasanya 

dilihat dari konsumsi pakan, kenaikan berat badan dan konversi pakan. Strain dan tipe 

ternak bersama sama dengan pakan, program pengelolaan, kondisi lingkungan serta jenis 

kelamin sangat berpengaruh pada pertumbuhan. Strain broiler yang banyak dihasilkan 

sekarang ini mempunyai kemampuan tumbuh lebih cepat, namun masing-masing individu 

berbeda-beda dan sifat tersebut adalah diturunkan. Perbaikan genetik pertumbuhan dan 

efisiensi pakan sangat erat kaitannya dengan kemampuan ayam untuk mengkonsumsi 

pakan serta kualitas pakan yang diberikan. Kemampuan setiap individu yang berbeda-beda 

terhadap kondisi pakan tertentu disebabkan oleh pengaruh tidak langsung dari sifat gen 

yang ada hubungannya dengan pengaruh fisiologi tubuh terhadap pakan yang diberikan. 

Chand (1987) menemukan adanya penurunan pada gain ayam yang pakannya 

mengandung bahan kasar bungkil biji mimba pada level 100, 200 atau 300g/kg. Penurunan 

secara nyata pada gain BB pada pejantan. Pertumbuhan burung puyuh secara tidak nyata 

akan menurun bila bahan kasar bungkil biji mimba diberikan pada level 0, 50, 75, dan 

100g/kg ekstrak bungkil tanaman mimba (Elangovan et al. 2000). Pada umumnya puyuh 

membutuhkan pakan yang terdiri atas bahan pakan dengan kandungan protein tinggi 

seperti bungkil ikan atau bungkil kedelai yang harganya mahal. Oleh karena itu para ahli 

nutrisi terus menerus meneliti tentang bahan pakan alternatif seperti bungkil tanaman 

mimba. Bahan ini ada dalam jumlah yang besar di India dan biasanya digunakan untuk 

menyuburkan tanah karena adanya kandungan prenoids yang rasanya pahit yang 

penggunaannya dibatasi bila digunakan sebagai pakan untuk ternak besar atau untuk 

unggas. 

White leghorn dilaporkan oleh Reddy & Rao (1988) yang memberikan pakan yang 

mengandung bungkil kacang ekstra terlarut undecorticated dengan level ekuivalen 

mengandung 50 atau 100% nitrogen. Jana (1997) menemukan penurunan pada gain berat 

badan dan konversi pakan bila ayam broiler sampai level 150g/kg pada pakan dari DOC 

sampai umur 6 Minggu. Berdasarkan laporan-laporan di atas penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui respon pertumbuhan pada strain dan pemberian pakan ekstrak bungkil 

tanaman mimba terhadap pertumbuhan ayam broiler.   

Tanaman mimba mengandung azadirachtin yang diklaim sebagai racun, tetapi ada 

pula unsur-unsur lainnya selain azadirachtin, antara lain meliantriol, salanin, dan unsur 

lainnya yang belum terdeteksi dan teridentifikasi. Dalam bidang pestisida sendiri, dari 

mimba belum dapat dipastikan unsur yang paling berperan sebagai pestisida karena 

azadirachtin sendiri terdiri dari beberapa komponen (sekitar 17 komponen), seperti 
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azadirachtin A, azadirachtin B, dan azadirachtin lainnya. Belum diperoleh informasi yang 

pasti mengenai peran bahan-bahan aktif pada mimba selain azadirachtin. Mungkin saja 

salah satu atau beberapa kandungan bahan aktifnya ada yang berperan sebagai obat 

apabila dikonsumsi pada dosis yang tepat atau diolah dengan cara tersendiri sehingga 

mampu menghasilkan khasiat sebagai obat.  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu: Bagaimana pengaruh strain dan pemberian pakan tepung daun mimba terhadap 

pertumbuhan dan gambaran histologi hati pada ayam broiler? Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh strain dan pemberian pakan bungkil tanaman mimba 

terhadap pertumbuhan dan gambaran histologis hati ayam broiler.  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian menggunakan 96 ekor DOC broiler unsexed yang terdiri dari 2 strain 

broiler yaitu strain Lohmann (LH) dan strain broiler Arbor Acress CP 707 (CP) masing-

masing terdiri dan 48 ekor. Kandang yang digunakan adalah kandang sistem battery yang 

terbuat dari kawat sebanyak 24 unit kandang dengan ukuran 1 x 0,5 m. Dalam setiap unit 

kandang dipelihara 4 ekor ayam broiler dengan tiga replikasi yang dilengkapi dengan 

tempat makan, tempat air minum dari plastik, dan tempat penampungan kotoran. Sebagai 

penghangat dan penerangan diberi lampu satu buah untuk setiap kotak. Tepung daun 

mimba, sebagai pengganti bungkil tanaman mimba karena sangat sulit diperoleh di 

pasaran. Pohon-pohon yang diambil daunnya belum berbuah sehingga diganti daun mimba 

yang diproses sama dengan bungkilnya.  

Pakan diberikan secara ad libitum (D1–D4) yang secara urut mengandung 0, 50, 75, 

dan 100 g/kg bobot badan 4 ekor ayam. Pakan perlakuan terdiri dari empat konsentrasi 

dengan 3 ulangan, tersusun seperti berikut.   

Pakan I     (D1) :  Pakan +    0  gram TDM/kgBB   

Pakan II    (D2) :  Pakan +  50  gram TDM/kgBB 

Pakan III  (D3) :  Pakan +  75  gram TDM/kgBB 

Pakan IV  (D4) :  Pakan + 100 gram TDM/kgBB 

Catatan: kg Berat Badan (BB) berdasarkan standar kinerja ayam broiler 

Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(Completely Randomized Design), faktorial 2 x 3 x 4 yang terdiri dari dua strain ayam, 

empat aras konsentrasi bungkil tanaman mimba yang pada tiap perlakuan diulang 3 kali 

(Steel & Torrie 1980). 

Sebanyak 96 ekor DOC broiler yang terdiri dan dua strain yaitu strain Lohmann dan 
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Arbor Acress dibagi dalam empat kelompok perlakuan, masing-masing kelompok terdiri dari 

tiga unit replikasi kandang, untuk tiap replikasi kandang menggunakan 4 ekor ayam. 

Masing-masing kelompok diberi pakan yang mengandung kandungan tepung daun mimba 

sesuai perlakuan, kemudian ayam dipelihara sampai umur 5 minggu. Setelah selesai 

pengamatan, pengambilan organ hati dengan cara ayam dimatikan, kemudian dibuat 

preparat histologi.  

Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi: 1) pertambahan berat badan 2) 

gambaran histologi organ hati. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varians 

menurut rancangan acak lengkap pola faktorial. Analisis pertambahan berat badan 

dianalisis dengan menggunakan pola faktorial (2 x 3 x 4), yaitu ayam dikelompokkan 

berdasarkan 2 strain (Lohmann dan Arbor Acress) 3 ulangan dan empat aras tepung daun 

tanaman mimba. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuannya digunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan (DMRT). Untuk mengetahui pengaruh perlakuan pakan dan strain 

tertentu terhadap pertumbuhan dianalisis dengan Split Unit Design (Steel & Torrie 1980). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertambahan Berat Badan  

Pengaruh aras tepung daun mimba (TDM) pada pakan terhadap pertambahan berat 

badan pada dua strain ayam broiler pada periode umur 0-5 minggu disajikan pada Tabel 3.  

      Tabel 4. Rata-rata pertambahan berat badan dua strain ayam broiler (g/ekor/hari) umur 
0-5 minggu pada perlakuan konsentrasi tdm yang berbeda 

 

Perlakuan 0 1 2 3 4 5 

D1 L 37,6 135,7 289,5 609,9 918,3 1.200,0 
D1 A 39,5 147,7 286,3 580,7 870,8 1.184,2 
D2 L 36,2 130,7 272,1 515,4 745,0 1.080,0 
D2 A 39,9 131,0 258,6 497,3 766,7 1.114,2 
D3 L 37,4 133,5 277,8 525,5 788,3 1.135,8 
D3 A 39,4 148,6 268,3 535,5 775,0 1.243,3 
D4 L 37,8 181,3 257,6 488,9 727,5 1.136,7 
D4 A 37,9 140,1 253,9 492,8 763,3 1.086,7 

Rata-rata 38,2 143,5 270,5 606,9 794,3 1.147,6 

Signifikansi ns ** ** ** * * 

       
Keterangan: 
D1 :   0    g tepung daun mimba L : Strain Lohmann 
D2  : 50   g tepung daun mimba A. Strain Arbor Acress  
D3  : 75   g tepung daun mimba ns: tidak signifikan 
D4  : 100 g tepung daun mimba *  : signifikan, **: sangat signikan 
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Gambaran Histologi Hati 

 

    
Strain L                                            Strain A 
 

Gambar 1. Gambaran histologi hati broiler kelompok kontrol   
Konsentrasi 0 gram (D1) 

 

    
Strain L                                           Strain A 
 

Gambar 2. Gambaran histologi hati broiler kelompok 50 gram TDM 
konsentrasi 50 gram (D2) 
 

    
                  Strain L                                                   Strain A 
 
Gambar 3. Gambaran histologi hati broiler kelompok 75 gram TDM 
konsentrasi 75 gram (D3) 

 

      
                      Strain L                                                Strain A 
 
Gambar 4. Gambaran histologi hati broiler kelompok 100 gram TDM 
konsentrasi 100 gram (D4) 
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Hasil analisis pengamatan dari berbagai konsentrasi tepung daun mimba untuk 

gambaran histologi hati broiler kelompok kontrol dan perlakuan tidak ditemukan kerusakan 

pada jaringan. Pemberian pakan tepung daun mimba dengan berbagai konsentrasi pada 

broiler yang mengandung TDM dengan konsentrasi yang berbeda-beda dapat menekan 

tingkat pertumbuhan atau menurunkan berat badan, seperti yang dilaporkan peneliti 

terdahulu (Christopher et al.; Chand 1987; Reddy & Rao 1988; Jana 1996). Sementara itu 

Sadagopan et al. (1991) tidak menemukan pertumbuhan broiler yang mengkonsumsi TDM. 

Respon pertumbuhan diduga berkaitan dengan konsumsi TDM yang berdasarkan Tabel 3 

diketahui semakin besar konsentrasi TDM mengakibatkan penurunan berat badan broiler 

untuk kedua strain. Hal ini disebabkan bahwa dari komponen kandungan bahan aktif pada 

tepung daun mimba antara lain isolesin 1%, fenilalin 3,2%, prolin 2,1%, teonin 2,4%, 

triptoean 1,4%, taurin 0,7% dan valin 2,9% ada yang mampu mengurangi pembentukan 

lemak tetapi masih diperlukan analisis lebih jauh lagi. Tanaman mimba ini ada dalam jumlah 

yang besar di India (Singh 1993) dan biasanya digunakan untuk menyuburkan tanah karena 

adanya kandungan prenoids yang rasanya pahit yang penggunaannya dibatasi bila 

digunakan sebagai pakan untuk ternak besar atau untuk unggas (Devakumar & Sukdev 

1993). Broiler dilaporkan oleh Reddy dan Rao (1988) yang memberikan pakan yang 

mengandung bungkil kacang ekstra terlarut undecorticated dengan level ekuivalen 

mengandung 50 atau 100% nitrogen. Jana (1997) menemukan penurunan pada gain berat 

badan dan konversi pakan bila ayam broiler sampai level 150g/kg pada pakan dari DOC 

sampai umur 6 Minggu. Penelitian tentang penggunaan bungkil tanaman mimba terhadap 

neem kernel meat tidak berpengaruh baik pada karakteristik karkas burung puyuh dan 

broiler (Nagalaksmi et al. 1998). Penggunaan neem pada konsentrasi yang lebih tinggi 

dapat berefek pada organ vital seperti kemungkinan hepatitis, nephritis, dan entertis yang 

telah ditemukan pada ayam (Sadagopan et al. 1982). Penelitian lain membuktikan bahwa 

penggunaan bungkil tanaman mimba di dalam pakan dapat menurunkan pertumbuhan pada 

puyuh jepang dan diikuti dengan kerusakan pathologis ringan pada organ vital seperti hati, 

empedu.  

Berdasarkan laporan-laporan di atas, data pertumbuhan yang diperoleh dapat untuk 

mengetahui respon pertumbuhan pada strain dan pemberian pakan tepung daun tanaman 

mimba terhadap pertumbuhan ayam broiler.   

  

Pengaruh Strain yang Diberi Pakan TDM terhadap Pertumbuhan 

Hasil analisis statistik menunjukkan pengaruh strain ayam broiler pada umur 4-5 

minggu memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap pertambahan berat badan, 

tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara strain Lohmann dan Arbor Acress. 
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Pada umur 0-1 belum menunjukkan perbedaan yang nyata. Keadaan ini bisa terjadi karena 

pada umur 0-1 pertumbuhan ayam berada pada fase pertumbuhan lambat sehingga laju 

pertumbuhan antara ayam Lohmann dan Arbor Acress hampir sama kecuali broiler strain L 

dengan pemberian pakan 100 gram. Pada umur 2-5 minggu pertumbuhan broiler strain A 

dan L mengalami pertambahan berat badan yang sama. Jana (1997), kandungan protein 

dan kolesterol pada daging akan menurun pada broiler yang diberi pakan TDM. Hal ini 

dapat dijelaskan dengan dasar teori bahwa pada prinsipnya kebutuhan pakan seekor ayam 

ditentukan oleh kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksinya berupa pertambahan 

berat badan dan produksi telur. Menurut Sceele et al. (1981) yang disitasi oleh Sorensen 

(1989) terhadap strain broiler pada pakan yang mengandung lisin tinggi akan sangat 

mempengaruhi kadar lemak karkas pada strain pedaging. Warwick et al. (1979) 

menyatakan bahwa interaksi antara genotip dan pakan (lingkungan) yang penting untuk 

diketahui agar pemanfaatannya dapat digunakan untuk mengatur faktor-faktor produksi 

secara efisien demi pencapaian produksi yang optimal. Perbaikan genetik pertumbuhan dan 

efisiensi pakan sangat erat kaitannya dengan kemampuan ayam untuk mengkonsumsi 

pakan serta kualitas pakan yang diberikan. Selanjutnya Falconer (1982) menjelaskan 

bahwa kemampuan setiap individu yang berbeda-beda terhadap kondisi pakan tertentu 

disebabkan oleh pengaruh tidak langsung dari sifat gen yang ada hubungannya dengan 

faktor fisiologi tubuh terhadap pakan yang diberikan.   

Untuk sifat karkas seperti hati tidak terdapat kerusakan patologis umum pada semua 

pakan perlakuan. Histologi parenkim hati memperlihatkan tingkat kerusakan sedang dengan 

warna jaringan lebih keruh dan agak bengkak (Gambar 2-4) yang mengkonsumsi TDM. 

Sitoplasma sel terlihat jelas dengan eosin dan lebih granuler bila dibandingkan dengan 

kontrol. Terlihat bervariasinya sel lemak pada sitoplasma hepatosit yang menekan inti sel ke 

depan secara lateral (Gambar 3 dan 4). Jaringan pada organ-organ yang lain pada 

kelompok perlakuan dan pada kontrol tidak ditemukan perubahan yang tidak signifikan. 

      Penggunaan TDM pada pakan tidak berpengaruh nyata terhadap karakteristik 

daging broiler, tidak banyak terdapat lemak ini diduga disebabkan pengaruh TDM yang 

dikonsumsi menyebabkan berat badan menjadi lebih rendah, karena kandungan lemak 

berkurang tetapi tidak menurunkan kualitas daging. Mengenai berapa kandungan proksimat 

daging, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. 

 

SIMPULAN 

Ayam broiler strain Lohmann dan Arbor Acress yang diberi pakan mengandung 

berbagai konsentrasi TDM memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

pertumbuhan yaitu makin tinggi konsentrasi TDM mengalami penurunan berat badan pada 
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umur yang sama. Pengaruh strain tidak menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap 

pertambahan berat badan. Gambaran histologi dari organ hati broiler yang diberi pakan 

mengandung berbagai konsentrasi TDM menunjukkan butir-butir lemak yang semakin 

sedikit jumlahnya dengan semakin tinggi konsentrasi TDM. 
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ABSTRAK 

 
 Adanya perubahan tingkat oksidasi krom di dalam media tempat hidup tumbuhan, tidak 
hanya mempengaruhi mobilitas tetapi juga ketersediaan dan toksisitas logam krom terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
dari jenis media tanam terhadap toksisitas krom pada gulma Sonchus oleraceus L. Penelitian 
dilakukan secara eksperimental dengan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial (2x3) meliputi 
faktor perlakuan Cr dan jenis media tanam. Perlakuan krom dalam dua bentuk spesies krom yaitu 
heksavalen dalam bentuk senyawa K2Cr2O7 dan trivalen dalam bentuk senyawa CrCl3.6H2O  dengan 
konsentrasi 0 mg Cr /L  (sebagai kontrol), 10 mg Cr/L untuk Cr heksavalen, serta 250 mg Cr/L untuk 
Cr trivalen. Tiga jenis media tanam yaitu pasir steril, tanah pertanian dan tanah mengandung limbah 
sludge tekstil digunakan sebagai perlakuan. Efek toksisitas Cr ditentukan berdasarkan pengamatan 
pertumbuhan dari Sonchus oleraceus meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, serta panjang dan lebar 
daun ke-4, biomassa basah dan kering, kandungan pigmen fotosintetik serta pengamatan simptom 
toksisitas secara visual pada akhir penelitian. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis 
sidik ragam (ANOVA) dan diuji lanjutkan dengan uji Tukey pada taraf uji 5%. Berdasarkan hasil 
pengukuran pertumbuhan tanaman S. oleraceus pada berbagai jenis media dan perlakuan Cr (Cr

6+
 

10 dan Cr
3+ 

250 mg Cr/L), ditunjukkan bahwa jenis media dan perlakuan Cr berpengaruh secara 
nyata terhadap pertumbuhan. Efek toksik Cr terhadap pertumbuhan S. oleraceus paling besar 
ditunjukkan pada tanaman yang ditumbuhkan pada media pasir steril. Media campuran tanah:sludge 
tekstil meskipun di dalamnya telah terdeteksi mengandung Cr heksavalen dan diberi tambahan 
perlakuan Cr trivalen maupun heksavalen, namun menunjukkan efek toksik yang tidak beda nyata 
dengan media dari tanah pertanian 
 
Kata kunci: gulma, krom, pasir, sludge tekstil, Sonchus oleraceus, tanah, toksisitas 

 

ABSTRACT 
 

The changes of chromium oxidation level in plant planting media, is not only affects the 
mobility but also the availability and toxicity of chromium to the plants growth and development. The 
aim of study was to determine the effects of growing media types to the toxicity of chromium on S. 
oleraceus weeds. The experimentally study was conducted with a randomized block design (RBD) 
factorial (2x3), chromium and types of growing media as treatments. The chromium treatment in two 
forms i.e. hexavalent species (Cr

6+
) in the form of K2Cr2O7 and trivalent species (Cr

3+
) in the form of 

CrCl3.6H2O with Cr concentrations (mg Cr L
-1

): 0  (as a control), 10 (Cr
6+

), and 250 (Cr
3+

). The three 
types of planting media i.e. sterile sand, soils from agricultural land and soils containing textile sludge 
is used as a treatments. The effects of chromium toxicity was determined by measurement of growth 
of S. oleraceus i.e. plant height, leaf number, the 4th leaf length and width, fresh and dry weight 
biomass,  the content of photosynthetic pigments and visually symptoms toxicity at the end of the 
study. The data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) with Tukey test at  5%  level 
significancy. Based on the results of plants growth measurement of S. oleraceus on various types of 
media and the treatment of Cr (Cr

6+
 10 ppm and 250 ppm Cr

3+
), indicated that the type of media and 

Cr treatments significantly affect growth. The greatest toxic effects of Cr to the growth of S. oleraceus 
shown in plants grown in steril sand media. In the soils containing textile sludge media, although it 
has been detected containing hexavalent chromium, and given trivalent and hexavalent chromium 
treatment, but showed not significantly toxic effects than the soil media from agricultural land. 
 
Keywords: chromium, sand, soil, Sonchus oleraceus, textile sludge, toxicity, weed 
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PENDAHULUAN 

Krom merupakan salah polutan logam berat yang banyak dijumpai di alam akibat 

meningkatnya aktivitas anthropogenik terutama di bidang industri dan pertanian. Aktivitas 

pertanian yang ekstensif dapat meningkatkan konsentrasi krom dalam tanah, karena 

penggunaan fungisida dan pupuk mengandung krom. Peningkatan krom di lingkungan tanah 

dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas dan kesuburan tanah serta tanaman. 

Krom bukanlah logam berat esensial yang dibutuhkan oleh tanaman dalam proses 

metabolismenya, bahkan dapat bersifat toksik bila ada dalam konsentrasi di atas ambang 

batas. Berbeda dengan logam toksik yang lain seperti Cd, Hg, dan Al, logam Cr kurang 

mendapat perhatian dari para peneliti (Shanker et al. 2005). Krom mempunyai keunikan sifat 

dibandingkan yang lain, karena tingkat valensi yang berbeda terutama krom trivalen (Cr3+) 

dan krom heksavalen (Cr6+) menunjukkan perbedaan yang menyolok dalam hal mobilitas, 

kelarutan, reaktivitas,  ketersediaan, dan toksisitas (Yu & Gu 2007). Menurut Kim et al. 

(2002) Cr6+ memiliki toksisitas 10-100 kali lebih tinggi dibandingkan Cr3+.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi toksisitas krom terhadap pertumbuhan 

tanaman adalah media tanam, karena sifat fisik, kimia, dan biologi dari media tanam 

mempunyai peran penting dalam proses transformasi Cr dari bentuk toksik menjadi tidak 

toksik atau sebaliknya. Krom merupakan salah satu logam berat yang keberadaannya di 

lingkungan tanah dan air dalam bentuk lebih dari satu tingkat oksidasi. Logam krom di dalam 

tanah dan air dapat mengalami berbagai proses dan reaksi yang akan menyebabkan 

terjadinya perubahan tingkat oksidasi. Menurut Choppala et al. (2010), sifat-sifat tanah 

seperti pH, CEC, kandungan bahan organik, lempung, ion sulfat dan fosfat berpengaruh 

terhadap ketersediaan logam krom di dalam tanah. Proses-proses biologi yang dilakukan 

oleh tumbuhan, hewan serta mikroorganisme juga mempengaruhi keberadaan logam krom 

di lingkungan tanah dan air. Berbagai proses dan reaksi fisika, kimia, serta biologi 

mempengaruhi mobilitas, ketersediaan dan toksisitas logam krom di lingkungan. Proses dan 

reaksi yang  terlibat dalam transformasi logam krom tersebut di antaranya proses pelindian, 

penjerapan, pengendapan, serta reaksi oksidasi-reduksi. Berbagai faktor dan komponen 

yang terdapat di dalam lingkungan tanah dan air juga berperan dalam proses transformasi 

logam krom. 

 Adanya perubahan tingkat oksidasi krom di dalam media tempat hidup tumbuhan, 

tidak hanya mempengaruhi mobilitas tetapi juga ketersediaan dan toksisitas logam krom 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oleh karena itu, perlu dikaji 

perbedaan toksisitas krom terhadap suatu jenis tanaman yang ditumbuhkan pada berbagai 

jenis media tanam. Gulma Sonchus oleraceus  merupakan salah satu jenis gulma potensial 

yang perlu dikaji mekanisme toleransinya terhadap cekaman logam berat karena belum 

banyak diteliti dan dilaporkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
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sebelumnya diketahui bahwa gulma S. oleraceus mampu tumbuh dengan baik pada media 

limbah penyamakan kulit dan tekstil yang mengandung logam krom. Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengetahui pengaruh dari jenis media tanam terhadap toksisitas krom pada 

gulma S. oleraceus L.   

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK)  faktorial (2x3) meliputi faktor perlakuan Cr (dua senyawa, yaitu Cr heksavalen dan 

trivalen) dan jenis media tanam (tiga jenis media). Setiap perlakuan dengan 10 ulangan. Biji 

gulma S. oleraceus diperoleh dari beberapa lokasi lahan pertanian sayur-sayuran di daerah 

Getasan, Kabupaten Semarang, adapun penanaman dilakukan menggunakan tiga media 

pertumbuhan meliputi pasir steril, tanah pertanian, dan tanah mengandung limbah sludge 

tekstil yang diperoleh dari salah satu industri tekstil di Salatiga. Pemberian perlakuan krom 

dalam dua bentuk spesies krom yaitu heksavalen dalam bentuk senyawa K2Cr2O7 dan 

trivalen dalam bentuk senyawa CrCl3.6H2O dengan konsentrasi 0 mg Cr/L (sebagai kontrol), 

10 mg Cr/L untuk Cr heksavalen, serta 250 mg Cr/L untuk Cr trivalen. Perlakuan Cr 

diberikan sebanyak 250 ml dengan konsentrasi sesuai perlakuan pada media tanam (pasir 

steril, tanah pertanian, dan tanah:sludge tekstil (1:1)) sebanyak 750 mg. Perlakuan Cr 

dilarutkan dalam pupuk cair lengkap dan disiramkan pada media tanam, serta dibiarkan 

selama 2 hari sebelum ditanami S. oleraceus. Setelah  2 hari, tanaman S. oleraceus umur 3 

minggu ditanam pada masing-masing media kontrol dan perlakuan Cr. Penanaman 

dilakukan sampai tanaman S. oleraceus berumur ± 3 bulan. 

 Efek toksisitas Cr ditentukan berdasarkan pengamatan pertumbuhan dari S. 

oleraceus meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, serta panjang dan lebar daun ke-4, 

kandungan pigmen fotosintetik dianalisis secara spektrofotometris dengan metode 

Lichtenthaler (1987) serta pengamatan simptom toksisitas secara visual pada akhir 

penelitian. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dan 

diuji lanjutkan dengan uji Tukey pada taraf uji 5%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Cr6+ dalam media tanam 

Hasil pengukuran kandungan Cr6+ di dalam media tanam pada awal sebelum 

ditanami S. oleraceus ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Cr6+ di dalam media tanam sebelum ditanami S. oleraceus 

Kandungan Cr
6+

 dalam  media awal  (mg/kg media) 

Perlakuan Pasir Tanah Tanah:Sludge(1:1) Rata-rata 

Kontrol 0.000  ± 0.0000 c 0.003 ± 0.0011 c 0.040 ± 0.0074 a 0.014 ± 0.0128 q 

CrCl3 250 ppm 0.006 ± 0.0017 c  0.002 ± 0.0003 c 0.022 ± 0.0047 b 0.010 ± 0.0062 r 

K2Cr2O7 10 ppm 0.047 ± 0.0032 a 0.008 ± 0.0013 c 0.040 ± 0.0039 a 0.032 ± 0.0121 p 

Rata-rata 0.017 ± 0.0147 b 0.004 ± 0.0018 c 0.034 ± 0.0061 a 

 Kandungan Cr
6+ 

dalam limbah sludge tekstil 0.122 mg/kg 

 

 Berdasarkan hasil pengukuran kandungan Cr6+ dalam media tanam menunjukkan 

ada perbedaan yang nyata antara pasir, tanah, dan tanah mengandung sludge tekstil. 

Perbedaan kandungan Cr6+ secara nyata juga ditunjukkan antar perlakuan Cr baik pada 

kontrol, Cr trivalen sebanyak 250 ppm, maupun Cr6+ sebanyak 10 ppm. Kandungan Cr6+ 

pada media tanah mengandung sludge tekstil menunjukkan hasil paling tinggi (0.034 mg 

Cr6+/kg) dibandingkan pasir (0.017 mg Cr6+/kg)  dan tanah (0.004 mg Cr6+/kg), sedangkan 

perlakuan Cr dalam bentuk Cr heksavalen (K2Cr2O7) menunjukkan hasil paling tinggi juga 

dibandingkan kontrol dan Cr trivalen. Tingginya kandungan Cr6+ dalam media tanah 

mengandung sludge tekstil disebabkan sludge tekstil sendiri sudah mengandung Cr6+ 

sebanyak 0.122 mg/kg. Pemberian perlakuan Cr6+ meningkatkan kandungan Cr6+ secara 

nyata  pada media tanam, terutama pada media pasir steril, sedangkan pada tanah dan 

tanah mengandung sludge tekstil tidak nyata. Hal ini berkaitan dengan ada tidaknya aktivitas 

mikroorganisme yang berperan dalam proses transformasi Cr (proses oksidasi dan reduksi). 

 

Pola Pertumbuhan S. oleraceus pada perlakuan Cr dan media tanam 

Pertumbuhan S.oleraceus pada berbagai media tanam yang diberi perlakuan Cr 

(Cr6+ 10 ppm dan Cr3+ 250 ppm) ditunjukkan pada Tabel 2. Parameter pertumbuhan yang 

diukur meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, serta panjang dan lebar daun ke-4.  

Berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan tanaman S.oleraceus pada berbagai 

jenis media dan perlakuan Cr (Cr6+ 10 ppm dan Cr3+ 250 ppm), ditunjukkan bahwa jenis 

media dan perlakuan Cr berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan. Efek toksik Cr 

pada pertumbuhan tanaman banyak dilaporkan di antaranya dilaporkan berpengaruh 

terhadap proses perkecambahan, pertumbuhan akar, batang dan daun, serta berdampak 

pada pembentukan biomassa kering (Hayat et al. 2011). 

Pertumbuhan tinggi tanaman dan panjang daun mengalami penurunan secara nyata 

pada media pasir baik yang diberi perlakuan Cr6+ 10 ppm dan Cr3+ 250 ppm dibandingkan 

kontrol, sedangkan jumlah dan lebar daun penurunannya tidak nyata. Penambahan Cr6+ 

sebesar 10 ppm dan Cr3+  sebesar 250 ppm pada media tanah dan tanah mengandung 

sludge tekstil tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, 

jumlah daun, panjang dan lebar daun ke-4 tanaman S. oleraceus.  
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Tabel 2. Pertumbuhan tanaman S. oleraceus pada berbagai media dengan perlakuan Cr 

Tinggi tanaman (cm) 

Perlakuan Pasir Tanah Tanah:Sludge (1:1) Rata-rata 

Kontrol 19.1 ± 1.64 a 18.6 ± 0.74 a 18.2 ± 1.05 a 18.6 ± 0.26 p 

CrCl3 250 ppm 12.7 ± 0.84 b 18.0 ± 1.29 a 17.6 ± 1.47 a 16.1 ± 1.71 q 

K2Cr2O7 10 ppm 9.4 ± 0.29 c 19.4 ± 0.50 a 18.9 ± 1.35 a 15.9 ± 3.26 q 

Rata-rata 13.7 ± 2.87 B  18.6 ± 0.39 A 18.3 ± 0.38 A 
 Jumlah daun (per tanaman) 

Perlakuan Pasir Tanah Tanah:Sludge (1:1) Rata-rata 

Kontrol 9.0 ± 0.71 a 8.4 ± 0.24 a 9.6 ± 0.87 a 9.0 ± 0.35 p 

CrCl3 250 ppm 8.0 ± 0.63 a 9.0 ± 0.63 a 9.0 ± 0.55 a 8.7 ± 0.33 p 

K2Cr2O7 10 ppm 4.8 ± 0.37 b 8.8 ± 0.37 a 8.6 ± 0.60 a 7.4 ± 1.30 q 

Rata-rata 7.3 ± 1.27 B 8.7 ± 0.18 A 9.1 ± 0.29 A 
 Panjang daun ke-4 (cm) 

Perlakuan Pasir Tanah Tanah:Sludge (1:1) Rata-rata 

Kontrol 16.1 ± 1.76 a 15.7 ± 0.71 a 15.5 ± 0.99 a 15.8 ± 0.18 p 

CrCl3 250 ppm 10.4 ± 0.64 b 15.2 ± 1.22 a 15.4 ± 0.67 a 13.7 ± 1.64 q 

K2Cr2O7 10 ppm 8.3 ± 0.15 bc 16.3 ± 0.60 a 16.2 ± 1.15 a 13.6 ± 1.15 q 

Rata-rata 11.6 ± 2.33 B 15.8 ± 0.33 A 15.7 ± 0.26 A 
 Lebar daun ke-4 (cm) 

Perlakuan Pasir Tanah Tanah:Sludge (1:1) Rata-rata 

Kontrol  4.5 ± 0.66 a 4.2 ± 0.32 a 3.7 ± 0.19 ab 4.2 ± 0.23 p 

CrCl3 250 ppm 2.7 ± 0.40 bc 4.3 ± 0.54 a       3.8 ±0.46 a 4.3 ± 0.52 p 

K2Cr2O7 10 ppm  1.7 ± 0.09 c 4.5 ± 0.13 a       4.2 ±0.52 a 3.4 ± 0.90 p 

Rata-rata 3.0 ± 0.83 B 4.3 ± 0.08 A 4.1 ± 0.17 A 
  

 Pertumbuhan S. oleraceus pada tanah dan tanah mengandung sludge lebih baik 

dibandingkan di pasir. Pemberian perlakuan Cr (Cr6+ 10 ppm dan Cr3+ 250 ppm) paling nyata 

menurunkan pertumbuhan S. oleraceus yang ditumbuhkan dalam media pasir (Gambar 1). 

Perbedaan pertumbuhan S. oleraceus pada media tanam yang berbeda disebabkan oleh 

adanya perbedaan kandungan unsur hara yang terkandung di dalamnya, meskipun pada 

media pasir juga diberi pupuk cair lengkap, namun tetap tidak akan lebih tinggi dibandingkan 

tanah dan tanah mengandung sludge tekstil. Pemberian perlakuan Cr juga terlihat nyata 

pengaruhnya di media pasir, hal ini disebabkan pada media pasir cenderung tidak banyak 

dijumpai mikroorganisme yang bisa berinteraksi dengan akar tanaman S. oleraceus dalam 

proses biotransformasi Cr. Media pasir dalam kultur hidroponik hanya berfungsi untuk 

menyangga tubuh tanaman, tidak punya peran menambah nutrien karena sifatnya inert. 

Pada media pasir akar tanaman S. oleraceus cenderung akan dapat menyerap secara 

langsung unsur Cr, karena di dalamnya tidak mengandung komponen-komponen yang 

berperan dalam proses biotransformasi Cr. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan 
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logam krom di lingkungan di antaranya adalah pH, potensial redoks, kandungan dan 

degradasi bahan organik, kandungan ligand organik, mineral lempung (McLean & Bledsoe 

1992; Henderson 1994), kandungan ion besi (Anonim 2005), serta kandungan Mn oksida 

(Fendorf 1995). Menurut James (2002), pH dan potensial redoks merupakan faktor kunci 

yang mengatur semua reaksi kimia dan biologis yang mempengaruhi spesiasi, kelarutan, 

mobilitas dan ketersediaan Cr di lingkungan. 

   

   

Gambar 1. Pertumbuhan  S. oleraceus pada berbagai media dengan perlakuan Cr 

 Perlakuan Cr di dalam media tanam menurunkan secara nyata pertumbuhan batang 

dan daun S. oleraceus yang ditumbuhkan pada tiga jenis media tanam. Chandra et al. (2010) 

melaporkan bahwa Cr menyebabkan terjadinya distorsi epidermis, kortek, dan stele pada 

batang Vigna radiata yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan batang. Menurut 

Lopez-Luna et al. (2009) efek Cr dalam penghambatan pertumbuhan batang dan daun 

disebabkan oleh penurunan pertumbuhan akar yang berdampak pada penurunan 

penyerapan nutrien dan transpor air ke bagian pucuk. Selain itu transpor Cr ke bagian aerial 

tanaman mempunyai dampak langsung terhadap metabolisme seluler bagian pucuk dan 

selanjutnya menurunkan pertumbuhan batang dan daun.   

 Biomassa tanaman S. oleraceus ditentukan setelah dipanen pada akhir penelitian. 

Biomassa tanaman yang diukur meliputi biomassa basah dan kering. Biomassa basah dan 

kering bagian akar dan pucuk diukur secara terpisah untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh Cr terhadap tanaman S. oleraceus yang ditumbuhkan pada beberapa jenis media 
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tanam. Perlakuan Cr pada media tanam yang berbeda memberikan  pengaruh  secara nyata 

terhadap biomassa basah dan kering pada akar dan pucuk (Gambar 2). 

 Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan bahwa biomassa basah  akar dan pucuk 

tanaman S. oleraceus yang ditumbuhkan pada media pasir mengalami penurunan paling 

besar pada perlakuan Cr6+. Pada media tanah dan campuran tanah:sludge tekstil (1:1) 

tanaman S. oleraceus menunjukkan biomassa basah akar dan pucuk lebih tinggi 

dibandingkan yang ditumbuhkan pada media pasir, meskipun sama-sama diberi perlakuan 

Cr dalam medianya. Bahkan pada media campuran tanah:sludge tekstil yang telah  

terdeteksi mengandung polutan Cr6+ pun masih menunjukkan biomassa akar dan pucuk 

lebih tinggi dibandingkan pada pasir. Hal ini menunjukkan bahwa pada media pasir, 

toksisitas Cr lebih tinggi dibandingkan dalam media tanah dan campuran tanah:sludge tekstil. 

Kandungan dan komposisi tanah dan sludge tekstil lebih punya kemampuan menopang 

pertumbuhan tanaman S. oleraceus dengan adanya perlakuan Cr. Banyaknya nutrien dan 

mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman mempunyai peran besar dalam menekan 

toksisitas Cr terhadap tanaman S. oleraceus. 

 

A. B.  

Gambar 2.  Efek interaksi antara jenis media tanam dan perlakuan Cr terhadap biomassa 
basah akar (A) dan pucuk (B)  tanaman S. oleraceus. 

 

 Efek interaktif media tanam dan Cr terhadap S. oleraceus juga terlihat pada 

biomassa kering akar dan pucuk. Gambar 3 menunjukkan pengaruh nyata kedua perlakuan 

tersebut terhadap biomassa kering tanaman S. oleraceus.  Pengaruh Cr terhadap biomassa 

kering akar dan pucuk menunjukkan pola yang hampir sama dengan biomassa basah, yaitu 

S. oleraceus yang ditumbuhkan media pasir mengalami penurunan biomassa kering akar 

dan pucuk paling besar pada perlakuan Cr6+ dibandingkan pada tanah dan campuran 

tanah:sludge tekstil. Biomassa kering pucuk pada semua perlakuan Cr mengalami 

penurunan dibandingkan kontrol, baik pada media pasir, tanah  maupun  campuran  

tanah:sludge tekstil. 
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A. B.  

Gambar 3.  Efek interaksi antara jenis media tanam dan perlakuan Cr terhadap biomassa 
kering  akar (A) dan pucuk (B)  tanaman  S. oleraceus 

 

Kandungan pigmen fotosintetik S. oleraceus pada perlakuan Cr dan media tanam 

 Selain pertumbuhan, kandungan klorofil S. oleraceus juga diukur untuk mengetahui 

apakah perbedaan media dan perlakuan Cr6+ sebesar 10 ppm dan Cr3+ sebesar 250 ppm  

memberi pengaruh terhadap kandungan pigmen fotosintetik di dalam daun. Berdasarkan 

hasil pengukuran klorofil  dan karotenoid (Gambar 4) ditunjukkan bahwa perlakuan media 

tanam dan Cr (Cr6+ 10 ppm dan Cr3+ 250 ppm) tidak mempengaruhi secara nyata 

kandungan klorofil a, b, dan total, serta kandungan karotenoid dari S. oleraceus, kecuali 

pada media pasir. Pada media pasir yang diberi perlakuan Cr (Cr6+ 10 ppm dan Cr3+ 250 

ppm), kandungan klorofil (a, b, dan total) serta kandungan karotenoid mengalami penurunan 

secara nyata dibanding kontrol.  

 

  

Gambar 4.  Efek interaksi antara jenis media tanam dan perlakuan Cr terhadap kandungan 
pigmen fotosintetik  daun S. oleraceus. 
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Penurunan kandungan klorofil (a, b, dan total) serta karotenoid yang terjadi pada 

tanaman S. oleraceus yang ditumbuhkan pada media pasir dengan perlakuan Cr6+ sebesar 

10 ppm dan Cr3+ sebesar 250 ppm diduga disebabkan oleh efek penghambatan Cr sebagai 

ion logam toksik dalam proses sintesis klorofil. Selain itu, penyerapan Cr dilaporkan 

menghambat penyerapan ion logam lain salah satunya adalah Fe, sehingga tanaman akan 

kekurangan Fe dan berdampak pada penghambatan sintesis klorofil. Kekurangan Fe ini 

ditunjukkan oleh adanya klorosis pada tunas daun (daun yang baru muncul) (Gambar 5), 

dimana simptom ini merupakan karakteristik akibat defisiensi Fe sebagai salah satu unsur 

esensial yang immobil. 

 

Gambar 5. Klorosis pada daun S. oleraceus akibat perlakuan Cr (tanda panah menunjukkan  
tunas daun yang mengalami klorosis dan kerdil) 

  

 Penurunan kandungan pigmen fotosintetis pada daun S. oleraceus yang diberi 

perlakuan Cr (Cr6+ 10 ppm dan Cr3+ 250 ppm) dan ditumbuhkan pada media pasir 

menunjukkan bahwa pada media pasir efek Cr lebih toksik dibanding pada media tanah 

maupun campuran tanah dan sludge tekstil. Penurunan kandungan pigmen fotosintetis 

akibat perlakuan Cr (Cr6+ dan Cr3+ ) pada media pasir steril juga telah dilaporkan pada 

beberapa tanaman budidaya di antaranya mungbean (Samantaray 2002), Pisum sativum 

(Tiwari et al. 2009), dan Triticum aestivum (Dey et al. 2009). Berdasarkan hasil penelitian 

Paiva et al. (2009) dilaporkan bahwa Cr3+ memiliki toksisitas lebih rendah dibandingkan Cr6+, 

bahkan Cr3+ pada konsentrasi rendah sampai sedang (10-6 dan 10-4 M) mampu 

meningkatkan pembentukan pigmen fotosintesis. Dalam penelitian ini, pemberian perlakuan 
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Cr (Cr6+ 10 ppm dan Cr3+ 250 ppm) cenderung meningkatkan kandungan pigmen fotosintetik,  

diduga konsentrasi Cr yang terdapat di dalam tanah dan campuran tanah:sludge berada 

pada kisaran belum melebihi batas ambang toksik. Vajpayee et al. (1999) menyatakan 

bahwa penurunan kandungan pigmen fotosintetis pada konsentrasi Cr tinggi disebabkan 

oleh penghambatan sintesis klorofil dan/atau penghambatan aktivitas enzim chlorophyllase.   

 Efek toksik Cr baik dalam bentuk Cr6+ dan Cr3+ yang sangat nyata tampak pada 

pertumbuhan S. oleraceus yang ditumbuhkan pada media pasir dibandingkan pada media 

tanah dan campuran tanah:sludgde tekstil. Menurut Zayed dan Terry (2003), hal ini 

disebabkan pada media pasir merupakan kultur hidroponik, dimana Cr berada dalam bentuk 

terlarut sehingga mudah diserap oleh akar tanaman, sebaliknya pada media tanah, 

sebagian besar Cr tidak dalam kondisi tersedia karena mengalami proses adsorpsi, reduksi, 

dan presipitasi.  

 

SIMPULAN 

 Perbedaan jenis media mempengaruhi toksisitas Cr terhadap pertumbuhan Sonchus 

oleraceus.  Krom, baik dalam bentuk Cr trivalen maupun heksavalen menunjukkan efek 

toksik yang lebih tinggi terhadap S. oleraceus yang ditumbuhkan pada media pasir 

dibandingkan pada media tanah dan campuran tanah:sludge tekstil (1:1). Media campuran 

tanah:sludge tekstil meskipun di dalam sludge-nya  terdeteksi mengandung Cr heksavalen 

dan ditambah perlakuan Cr trivalen maupun heksavalen, namun menunjukkan efek toksik 

yang tidak beda nyata dengan media tanah pertanian. 
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ABSTRAK 
 

Jamur Tiram putih merupakan jenis jamur yang tidak dapat menyediakan makanan sendiri, 
sehingga membutuhkan nutrisi seperti selulosa, lignin, zat hara seperti N, P, K, dan C. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) pada 
media tambahan kulit kacang tanah (Arachis hypogaea L.). Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian satu faktorial rancangan acak lengkap dengan delapan perlakuan dan tiga kali ulangan 
yaitu penambahan kulit kacang tanah        0%,        22%,        44%,        66%/baglog. Data 
dalam penelitian ini dianalisis menggunakan ANOVA satu jalur. Hasil penelitian menyatakan 
pengaruh paling nyata lama penyebaran miselium dengan rerata 17,67 hari, jumlah badan buah 
panen pertama dengan rerata 8,3 buah, berat basah panen pertama dengan rerata 71,3 gram dan 
berat basah panen kedua dengan rerata 62,83 gram       , jumlah badan buah panen kedua dengan 

rerata 4,67 buah pada perlakuan       . Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
produktivitas jamur tiram putih meningkat pada penambahan media kulit kacang tanah 44% 
 
Kata kunci: kulit kacang tanah (Arachis hypogaea L.), jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), 
produktivitas  
 
 

ABSTRACT 
 

Oyster mushroom is the species mushroom that can not to make production food their self. 
They need nutrition like as selulosa, lignin, nutrient like such as N, P, K, and C. The objectives of this 
experiment were to measure the produvtivity of white oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) on 
additional media of and peanuts shell (Arachis hypogaea L.). The experiment was completely 
randomized design one factorial with eight treatment and three replications that is increase peanuts 

shell        0%,        22%,        44%, (       66%/ baglog. The next steps the statistical analysis 
applied in this experiment were one way ANOVA. Result of this study showed that waste significantly 
affected  length of the mycelium growth was 17,67 day; total number of fruit bodies at first harvest 
time was 8,3 fruit,  total fresh weight first harvest time was 71,3 grams and  total fresh weight in the 

second harvest time was 62,83 grams on treatment       ; total number of fruit bodies at the second 

harvest time was 4,67 fruit, on treatment       . It is concluded that additional 44% media of peanuts 
shell increased productivity of white oyster mushroom. 

 
Keywords: peanut shell (Arachis hypogaea L.), productivity, white oyster mushroom (Pleurotus 
ostreatus) 

 
 
PENDAHULUAN 

Jamur adalah organisme pendegradasi kayu, tumbuhan dan daun-daun sisa. Jamur 

tiram putih adalah golongan fungi saprobik, karena jenis ini mengambil makanan dengan 

mendegradasi sampah organik atau bangkai hewan di sekitar hidupnya (Campbell 2003). 

Fungi dapat hidup pada media tumbuh yang sesuai, artinya media tumbuh harus 
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mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ketiga jenis ini akan digunakan sebagai 

sumber makanan melalui degradasi enzim hidrolitik (Djarijah & Djarijah 2001). 

Pada penelitian sebelumnya, Semiatun (2007) meneliti tentang pengaruh 

penambahan NPK terhadap pertumbuhan jamur tiram putih pada media serbuk kayu. 

Penelitian tersebut menggunakan rancangan satu faktorial dengan empat taraf perlakuan 

yaitu    ) media serbuk kayu tanpa penambahan pupuk NPK, media serbuk kayu dengan 

penambahan NPK antara lain adalah     ) NPK 1%,    ) NPK 2% dan    ) NPK 3%. 

Hasilnya adalah jamur tiram putih dapat tumbuh dengan baik pada perlakuan media serbuk 

kayu dengan penambahan NPK adalah pada perlakuan    ) NPK 1%. 

Kandungan kayu sengon memiliki kandungan selulosa tinggi (holo-selulosa 74,9% 

dan alfa-selulosa 46,0%) dan kandungan lignin yaitu 25,7% (Atmosuseno 1996). Jumlah 

hara dalam kulit kacang tanah mengandung komposisi nutrisi antara lain nitrogen 1,6% 

sampai1,8%; fosfor 0,3% -0,5%; dan kalium sebesar 1,1%-1,7% (Syekhfani 2011). 

Vitamin dapat diperoleh dari bekatul dan kalsium dapat diperoleh dari bekatul dan 

kapur kawur. Kandungan vitamin pada bekatul adalah niacin 303 miligram per kilogram, 

biotin 4200 mikrogram/kg, riboflavin 3 miligram per kilogram, vitamin E 60,8 miligram per 

kilogram, thiamine 22,8 miligram per kilogram, asam phantotenat 22 miligram per kilogram, 

dan choline 303 miligram per kilogram (Allen 1982 dalam Rasyaf 1990).  

Subjek penelitian adalah penggunaan media tambahan kulit kacang tanah, objek 

penelitian yaitu produktivitas jamur Tiram putih (Pleurotus ostreatus) dan parameter 

penelitian adalah lama penyebaran miselium, jumlah tubuh buah, dan berat basah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan media kulit kacang tanah 

pada produktivitas jamur tiram putih panen pertama dan kedua. Manfaat dari penelitian ini 

mencakup manfaat teoritis antara lain menambah alternatif ilmu bagi peneliti dan 

memberikan pengetahuan tentang manfaat media tambahan kulit kacang tanah sebagai 

media pembuatan jamur serta manfaat praktis mencakup memberi informasi kepada 

masyarakat terutama masyarakat bahwa limbah kulit kacang tanah ternyata bermanfaat bagi 

pertumbuhan jamur tiram putih. 

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah adalah bagaimanakah 

pengaruh penggunaan media tambahan kulit kacang tanah pada produktivitas jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus)? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Desa Garen RT 03 RW 04, Pandean, Kecamatan Ngemplak, 

Kabupaten Boyolali dengan waktu penelitian berlangsung dari bulan september 2012  

hingga April 2013. Penelitian ini menggunakan variabel bebas (independent variable) media 

user
Highlight
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tambahan kulit kacang tanah dan variabel terikat (dependent variable) produktivitas jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

Alat dan bahan penelitian ini meliputi beberapa tahapan (Dermawan 2012). Tahap 

fermentasi (plastik besar 1 buah, timbangan 1 buah dan pengaduk 1 buah), tahap log 

(plastik log (polipropropilen) ukuran 1/2kg, cincin jamur 12 buah dan kapas 12 buah), 

tahapan sterilisasi (elpiji  1 kg 1 buah, autoklaf 1 buah, selang karburator 1 buah, dan 

thermometer 1 buah), tahapan inokulasi (tongkat inokulasi 1 buah, lampu 1 buah, sarung 

tangan 2 buah, dan api spirtus) dan tahapan perawatan adalah spray. Bahan utama dalam 

praktikum ini adalah bibit Jamur Tiram putih (Pleurotus ostreatus) F3, bahan yang digunakan 

untuk media antara lain serbuk kayu sengon 2,4 kg; plastik 12 buah; kapur kawur 0,0096 kg; 

bekatul 0,24 kg; kulit kacang tanah 0,9 kg; dan  kapas secukupnya, Bahan yang digunakan 

untuk tahapan sterilisasi adalah air dan bahan untuk tahapan inokulasi adalah alkohol 70%.  

Pelaksanaan penelitian meliputi beberapa tahapan. Tahap pencampuran bahan yaitu 

mencampur rata serbuk kayu sengon 44% (200 g), bekatul 9% (20 g), Calcit (CaCO3) 4% (8 

g), dan air 70% terhadap masing-masing perlakuan pada satu baglog sehingga media 

standar adalah 228 g sebagai media kontrol, menambahkan kulit kacang tanah        0%, 

       22%,        44%,        66%/baglog, kemudian difermentasi selama tiga hari. Tahap 

pembuatan log yaitu memasukkan bahan yang sesuai perlakuan sampai padat per-log dan 

mengunci log jamur dengan cincin log dan kapas. Tahap sterilisasi log yaitu mensterilisasi 

log ke dalam autoklaf selama 6 jam dengan suhu 110OC dengan tekanan 1,5 atm, menaruh 

dalam ruangan 24 jam. Tahapan inokulasi bibit jamur ke dalam log yaitu membersihkan alat-

alat inokulasi dan kedua telapak tangan dengan alkohol 70% dengan api spirtus kemudian 

mengambil 5 g bibit jamur tiram putih dalam log sampai 3/4 bagian tinggi log dan memasang 

kapas penutup kembali. Tahapan inkubasi antara lain menaruh log-log jamur yang sudah 

diinokulasi ke dalam ruang inokulasi selama 1 bulan dengan suhu 22OC–26OC dan 

kelembaban 90-100%. Tahapan pemeliharaan yaitu menjaga kelembaban dengan 

menyemprot air 2-3 kali sehari, namun apabila musim hujan cukup 1 kali sehari. Tahapan 

penumbuhan yaitu melakukan penyobekan 2-3 tempat di bagian bawah dan membuka 

kapas penutup apabila miselium sudah penuh.  

Rancangan percobaan yang digunakan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan desain penelitian satu faktorial empat taraf konsentrasi penambahan 

kulit kacang tanah yaitu (P0) 0%, (P1) 22%, (P2) 44%, dan (P3) 66%  

dengan tiga kali ulangan sebagai berikut. 
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Tabel 1. Rancangan penelitian 
 

 
Jenis 

Dosis 

Jenis limbah kulit kacang tanah (    
Ulangan 

N1 N2 N3 

                           

                           

                           

                           

 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi metode eksperimen, 

metode observasi, metode kepustakaan, dan metode dokumentasi. Analisis yang digunakan 

adalah kuantitatif ANOVA satu jalur dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2. Data rerata hasil pengamatan jamur tiram putih 

Perlakuan 

              Variabel penelitian 

Lama 
penyebaran 

miselium 

Jumlah tubuh buah (buah) 
panen ke- 

berat basah (gram)  
panen ke- 

1           2 1 2 

     24,67 4,67 4,00 39,9 24,14 

            -**       -** -**        -** -** 

     17,67* 8,30* 4,33 71,3* 62,83* 

     22,67 6,33 4,67* 54,0 49,17 

Keterangan:   * Rerata jamur tiram putih dengan jumlah paling tinggi 
       ** Rerata jamur tiram putih dengan jumlah paling rendah 

Lama Penyebaran Miselium 

Pada hasil pengamatan pemenuhan miselium perlakuan yang memberikan pengaruh 

paling cepat        penambahan kulit kacang tanah 44% baglog dengan rerata 17,67 hari. 

Pada awal perkembangan, miselium melakukan penetrasi pada sel kayu pada lignin dan 

selulosa kulit kacang tanah dan kayu sengon dengan enzim pendegradasi hemiselulosa dan 

lignin, selanjutnya memanfaatkannya sebagai sumber nutrisi bagi jamur (Djarijah & Djarijah 

2001). Adanya penambahan nitrogen membuat penebalan dan kepadatan pada miselium. 

Fosfor berfungsi dalam pembentukan miselium (Silvero 1981 dalam Suhati 1988), jamur 

harus mendapatkan karbon dari organisme yang sudah mati (Darnetty 2006). Kalium 

berfungsi sebagai aktivator enzim. Menurut Syekhfani (2011), jumlah hara dalam kulit 

kacang tanah mengandung komposisi nutrisi antara lain nitrogen 1,6%-1,8%, fosfor 0,3%-

0,5%, dan kalium sebesar 1,1%-1,7%. Thiamin pada bekatul berfungsi dalam pertumbuhan 

dan perkembangan jamur tiram putih (Silvero 1981 dalam Suhati 1988). Vitamin pada 

bekatul berfungsi sebagai pemercepat reaksi enzimatis (Djarijah & Djarijah 2001). Kalsium 

pada bekatul dan calcit berfungsi untuk merekatkan antar sel dan pengelola pasokan nutrisi 
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lain dalam jaringan tanaman (Hendaryono 1998). Suhu pada kubung harus berkisar     -

    . Kelembaban pertumbuhan miselium yaitu 65%-70% dan PH 5,5-6,5 (Djarijah & 

Djarijah 2001), sedangkan pada      tidak tumbuh karena kurang pengomposan. 

Jumlah Tubuh Buah 

Pada hasil pengamatan jumlah tubuh buah, perlakuan yang memberikan pengaruh 

paling cepat      penambahan kulit kacang tanah 44% baglog dengan rerata panen 

pertama 8,3 buah dan panen kedua tertinggi pada perlakuan     , penambahan kulit kacang 

tanah 66% baglog 4,67 buah. Menurut Syekhfani (2011), jumlah hara dalam kulit kacang 

tanah mengandung komposisi nutrisi antara lain nitrogen 1,6%-1,8%, fosfor 0,3%-0,5%, dan 

kalium sebesar 1,1%-1,7%. Nitrogen berfungsi dalam pembentukan badan buah (Silvero 

1981 dalam Suhati 1988), sintesis protein dan sintesis molekul rantai panjang yang tersusun 

atas nukleotida (Gunawan 1989). Tanaman yang kekurangan fosfor akan menghasilkan 

buah yang tidak sempurna. (Trubus 1992). Kalium berfungsi sebagai aktivator enzim dan 

perkembangan primordia (Silvero 1981 dalam Suhati 1988)). Vitamin dapat diperoleh dari 

bekatul. Kalsium dapat diperoleh dari bekatul dan kapur kawur. Thiamin pada bekatul 

berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih (Silvero 1981 dalam 

Suhati 1988). Vitamin pada bekatul berfungsi sebagai pemercepat reaksi enzimatis (Djarijah 

& Djarijah 2001). Kalsium berfungsi untuk merekatkan antar sel dan pengelola pasokan 

nutrisi (Hendaryono 1998). Syarat tumbuh utama antara lain faktor penyiraman (Adiyuwono 

2001), oksigen dan kelembaban 70% (induksi primordia), kelembaban 80% (tubuh buah) 

(Soenanto 2000). 

Berat Basah  

Pada hasil pengamatan berat basah, perlakuan yang memberikan pengaruh paling 

cepat      penambahan kulit kacang tanah 44% baglog dengan rerata panen pertama 71,3 

g dan panen kedua pada P2L1 diperoleh rerata 62,83 g. Nutrisi pada media tanam jamur 

yang dapat diabsorbsi oleh jamur dapat meningkatkan berat basah jamur (Suriawiria 2002 

dalam Tutik 2004)). Berat basah pada panen kedua relatif sedikit karena unsur hara yang 

tersedia dalam log kecil, sehingga tidak otimum dalam menyerap (Sarief 1989). 

 

SIMPULAN  

Dari hasil penelitian rerata produktivitas jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

dengan media tambahan kulit kacang tanah paling tinggi pada perlakuan penambahan kulit 

kacang tanah 44% berpengaruh paling tinggi lama penyebaran miselium dengan rerata 

17,67 hari, jumlah tubuh buah panen pertama 8,3 buah, jumlah tubuh buah panen kedua 

4,67 buah (pada perlakuan media tambahan kulit kacang tanah 66%), berat basah panen 

pertama 71,3 g dan berat basah panen kedua diperoleh rerata 62,83 g. Hasil ini signifikan 
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dibandingkan dengan perlakuan media standar dengan penambahan kulit kacang tanah 

(0%, 22%, dan 66%). Disarankan ada penelitian lebih lanjut mengenai tambahan nutrisi 

dengan konsentrasi dari kulit kacang tanah dengan konsentrasi yang lebih tinggi bagi 

pertumbuhan dan  produksi jamur tiram putih. 
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ABSTRAK 
 

Carica (Carica pubescens) merupakan tanaman buah khas daerah dataran tinggi Dieng, 
Jawa Tengah. Sentra produksi buah terdapat di daerah dengan ketinggian tempat di atas 1800 m dpl, 
meskipun sebenarnya daerah distribusinya mulai ketinggian 1400 m dpl hingga 2400 m dpl. 
Penduduk meyakini bahwa semakin tinggi tempat kualitas buahnya semakin baik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketinggian tempat terhadap kandungan makro nutrien dan 
kandungan vitamin C buah carica di Dataran Tinggi Dieng. Pengambilan sampel buah dilakukan di 
Desa Kejajar (± 1400 m dpl), Patak Banteng (± 1900 m dpl), dan Sembungan (± 2400 m dpl). Analisis 
lemak, protein, karbohidrat dan vitamin C dilakukan untuk  bagian daging buah dan salut biji. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kandungan rata-rata lemak tertinggi yaitu 0,17% (di Desa 
Sembungan), kandungan protein tertinggi yaitu 0,74% (di Desa Patak Banteng), kandungan 
karbohidrat tertinggi yaitu 6,405% (di Desa Patak Banteng) dan kandungan vitamin C tertinggi yaitu 
41,44 mg/100 g (di Desa Sembungan).  
 
Kata kunci: Carica pubescens, Dieng plateau, makro nutrien, ketinggian tempat, vitamin C  

 
 

ABSTRACT 
 

Carica (Carica pubescens) is a local specialty fruit crops Dieng Plateau, Central Java. Fruit 
production centers is located in areas with altitude 1800 m above sea level, although the actual 
distribution area began an altitude of 1400-2400m above sea level. Society believes that  altitude 
affects to fruit quality. This study aims to determine the effect of altitude the content of macro-nutrients 
and ascorbic acid of Carica Dieng Plateau. Sampling was conducted in the Kejajar village (± 1400 m 
asl), Patak Banteng (± 1900 m asl), and Sembungan (± 2400 m asl). Analysis of fat, protein, 
carbohydrates, and ascorbic acid carried out  on the flesh of the fruit and and coated seeds. The 
results showed that the average fat of the highest was 0.17% (in the village of Sembungan), the 
highest protein of 0.74% (in the village of Patak Banteng), the highest carbohydrate of 6.405% (in the 
village of Patak Banteng,) and the highest ascorbic acid was 41.44 mg/100 g (in the village of 
Sembungan). 

 
Keywords: ascorbic acid, Carica pubescens, Dieng plateau, elevation, macro nutrients,  

 

PENDAHULUAN 

 Carica (Carica pubescens) merupakan salah satu spesies dari famili Caricaceae 

yang enak dikonsumsi (Budiyanti et al. 2005). Tanaman carica merupakan tanaman 

endemik di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tegah. Akan tetapi, tidak semua daerah di Dataran 

Tinggi Dieng cocok ditumbuhi tanaman carica (Laily et al. 2012). Tanaman ini berdistribusi 

mulai ketinggian 1400 m dpl seperti di Desa Kejajar hingga di kawasan puncak Dieng 

dengan ketinggian 2400 m dpl seperti di Desa Sembungan. Semakin tinggi tempat, maka 

pertumbuhan tanaman dan produksi buah carica akan lebih optimal (Distan Kabupaten 

Wonosobo  2008).  
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Ketinggian tempat dan kemiringan lereng mempengaruhi besarnya suhu, curah 

hujan, ketebalan awan, kelembaban udara, kecepatan angin, intensitas cahaya matahari 

dan penguapan (Van Steenis 1992). Faktor-faktor lingkungan tersebut mempengaruhi fungsi 

fisiologi dan morfologi tanaman. Apabila faktor lingkungan tidak mendukung, respon 

tanaman akan tampak pada perubahan morfologi dan fisiologinya, termasuk pada tanaman 

carica. Umumnya setiap ketinggian tempat naik 100 m dpl, maka akan terjadi penurunan 

suhu sekitar 0,6°C. Akan tetapi hal ini berbeda-beda tergantung pada tempat, musim, waktu, 

kandungan uap air dalam udara dan faktor lingkungan lainnya. Perbedaan suhu di setiap 

rentang ketinggian tempat menyebabkan proses metabolisme pada suatu tanaman berbeda, 

sehingga produksi metabolit sekundernya pun juga berbeda. 

Buah carica mengandung makro nutrien (lemak, protein, kabohidrat) dan vitamin C 

yang merupakan senyawa yang bersifat asam dan bermanfaat sebagai sumber antioksidan. 

Penelitian tentang kandungan makro nutrien dan vitamin C pada buah carica yang tumbuh 

pada berbagai ketinggian tempat di Dataran Tinggi Dieng belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh ketinggian 

tempat terhadap kandungan makro nutrien dan vitamin C buah carica di Dataran Tinggi 

Dieng. Penelitian ini penting dilakukan karena tanaman carica merupakan tanaman endemik 

di Dataran Tinggi Dieng dan distribusi populasinya sempit, sehingga perlu dilakukan upaya 

konservasi. Agar upaya konservasi yang dilakukan dapat berhasil, diperlukan beberapa 

informasi penting terkait kondisi lingkungan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan 

optimal tanaman carica, salah satunya adalah ketinggian tempat. 

 
BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2012. Pengambilan 

sampel carica dilaksanakan di Desa Kejajar (1400±50 m dpl), Patak Banteng (1900±50 m 

dpl) dan Sembungan (2400±50 m dpl). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak 

berlapis. Pengamatan karakter morfologi tanaman carica dilaksanakan di lapangan dan di 

laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. Analisis kandungan vitamin C dan antioksidan pada buah carica baik pada 

bagian daging buah maupun salut biji dilaksanakan di Laboratorium Pangan dan Gizi 

Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

 

Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah carica yang diambil dari tiga 

tempat dengan ketinggian berbeda yaitu dari Desa Kejajar, Patak Banteng dan Sembungan. 

Bagian buah yang dianalisis kandungan makro nutrien (lemak, protein, karbohidrat) dan 
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vitamin C adalah bagian daging buah dan salut biji. Bahan yang digunakan dalam analisis 

kandungan makro nutrien (lemak, protein, karbohidrat) adalah buah carica yang masih muda 

(bagian atas), buah mengkal atau gemading (bagian tengah) dan buah yang sudah masak 

(bagian bawah). Bahan yang digunakan dalam analisis kandungan vitamin C adalah buah 

carica yang sudah masak (bagian bawah).  

 

Cara Kerja 

 Analisis Kandungan Lemak. Kandungan lemak dianalisis menggunakan metode 

Soxhlet. Labu soxhlet dipanaskan dalam oven pada suhu 105-110ºC selama 0,5 jam 

kemudian dinginkan dalam eksikator dan ditimbang sampai didapat berat konstan. 

Sebanyak 5 g carica ditimbang lalu dimasukkan ke dalam kertas saring. Selanjutnya kertas 

saring dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam lau soxhlet yang berisi solvent 

(n-hexane) dengan posisi tegak. Ekstraksi dilakukan selama 2 jam. Setelah ekstraksi selesai 

sampel diambil dan alat ekstraksi dipasang kembali untuk me-recovery solvent. Labu soxhlet 

yang berisi solvent dan lemak dioven selama 2 jam pada suhu 100-105ºC untuk 

menguapkan solvent yang masih terikut dalam lemak. Selanjutnya lemak didinginkan dalam 

eksikator dan ditimbang hingga didapatkan berat konstan (Harsojo 2012). 

                 
           

            
  x 100% 

 Analisis Kandungan Protein. Kandungan protein dianalisis menggunakan metode 

Kjedahl. 2-5 g bahan yang berbentuk bubuk ditimbang lalu dimasukkan ke dalam labu 

Kjedahl dan ditambahkan 10 g Na2SO4 anhidrit, 0,5 g CuSO4.5H2O, 25 ml H2SO4 pekat, dan 

beberapa butir batu didih. Campuran diaduk hingga rata lalu dipanaskan dengan api bunsen 

dalam lemari asam, mulut tabung ditutup dengan corong. Pemanasan dihentikan setelah 

cairan menjadi jernih (hijau terang). Larutan tersebut didinginkan kemudian dipindahkan ke 

dalam labu destilasi. Labu Kjedahl dibilas dengan 25 ml akuades sedikit demi sedikit agar 

larutan yang terdapat dalam labu Kjedahl dapat dipindahkan semuanya. Untuk mencegah 

percikan dapat ditambahkan 1 g Zn. Selanjutnya, larutan didestilasi dan ditambahkan 75 ml 

NaOH jenuh. Labu destilasi dipasang pada alat destilasi. Destilasi dilakukan hingga semua 

amonia yang terbentuk dapat terdestilasikan. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan 

indikator pH. Apabila pH menunjukkan netral maka destilasi dapat dihentikan. Semua 

destilat ditampung dalam erlenmeyer 125 ml dan diisi dengan 5 ml larutan H2BO3 serta 

ditambahkan indikator methil orange titrasi dengan HCl 0,1 N (Sudarmadji 1997). 

 

         
                                        

                               
  x 100% 
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Analisis Kandungan Karbohidrat. Penentuan kandungan karbohidrat (termasuk 

kandungan serat) dilakukan secara by different dan dihitung sebagai selisih 100 dikurangi 

kadar air, abu, protein dan lemak (Almatsier 2004).   

Analisis kandungan Serat Kasar. Penentuan kandungan serat kasar dilakukan 

dengan cara memasukkan sampel carica yang sudah diekstrak lemaknya lalu dimasukkan 

dalam erlenmeyer. Selanjutnya 0,5 g asbes, 3 tetes antifoam dan 200 ml H2SO4 0,25 N 

ditambahkan ke dalam erlenmeyer kemudian dididihkan selama 30 menit. Residu yang 

terbentuk disaring dan dicuci menggunakan akuades panas, kemudian residu tersebut 

dimasukkan dalam erlenmeyer dan ditambah dengan 200 ml NaOH 0,25 N. Selanjutnya 

dididihkan kembali selama 30 menit dengan pendingin balik dan disaring kembali dengan 

menggunakan kertas saring yang sudah ditimbang. Residu tersebut kemudian dicuci dengan 

10 ml Na2SO4 10% dan 15 ml alkohol 95%. Setelah itu kertas saring yang telah digunakan 

untuk menyaring dikeringkan dalam oven pada suhu 110oC. Setelah kering, kertas saring 

tersebut ditimbang sampai didapatkan berat konstan (Harsojo 2012). 

 Analisis Kadar Abu Total. Penentuan kadar abu total dilakukan dengan cara 

mengeringkan kurs porselen ke dalam oven pada suhu 105-110ºC selama 0,5 jam lalu 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai didapatkan berat konstan. Sebanyak 2 g 

sampel carica dimasukkan ke dalam kurs porselen kemudian panaskan dalam tanur 

(furnace) pada suhu 600ºC selama 2 jam. Kurs porselen yang menjadi abu didinginkan 

dalam desikator kemudian ditimbang sampai didapatkan berat konstan (Harsojo 2012). 

              
  –  

 
        

Dimana: 
A =  berat carica 
B =  berat kurs porselen + ragi setelah pengabuan 
C =  berat kurs porselen + ragi sebelum pengabuan 
 
 Analisis Kandungan vitamin C. Pengukuran konsentrasi larutan dilakukan 

menggunakan metode titrasi yaitu suatu penambahan indikator warna pada larutan yang 

diuji lalu ditetesi dengan larutan yang merupakan kebalikan sifat larutan yang diuji. 

Pengukuran kadar vitamin C dilakukan dengan reaksi redoks yaitu menggunakan larutan 

iodin sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Pada proses titrasi, setelah semua 

vitamin C bereaksi dengan iodin, maka kelebihan iodin akan dideteksi oleh kanji yang 

menjadikan larutan berwarna biru gelap (Sudarmadji 1997; Almatsier 2004; Ramful et al.  

2011). 
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Analisis Kapasitas Antioksidan dengan Metode DPPH. Pengukuran kapasitas 

antioksidan dilakukan dengan cara menimbang 100 µg ekstrak buah carica lalu dilarutkan 

dalam 1 ml metanol. Larutan induk diambil menggunakan pipet mikro dengan pengenceran 

bertingkat untuk mendapatkan konsentrasi larutan uji 10 µg/ml,  5 µg/ml, 2,5 µg/ml dan 1,25 

µg/ml. Masing-masing larutan uji sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam botol kaca lalu 

ditambahkan 2 ml larutan DPPH kemudian dibiarkan selama 30 menit. Larutan yang 

digunakan sebagai blanko adalah methanol. Absorbansi dibaca pada layar komputer 

perangkat spektrofotometer setelah memasukkan larutan blanko dan larutan uji yang 

volumenya dicukupkan sampai garis tanda pada kuvet. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis kandungan makro nutrien (lemak, protein, dan karbohidrat) pada buah 

carica siap petik atau siap panen menunjukkan bahwa kandungan lemak total tertinggi 

terdapat pada buah carica (baik daging buah maupun salut biji) yang berasal dari Desa 

Sembungan (2400 ± 50) m dpl 0,170%, kandungan protein total tertinggi terdapat pada buah 

carica (baik daging buah maupun salut biji) yang berasal dari Desa Patak Banteng (1900 ± 

50) m dpl 0,740% dan kandungan karbohidrat total tertinggi terdapat pada buah carica (baik 

daging buah maupun salut biji) yang berasal dari Desa Patak Banteng (1900 ± 50) m dpl 

6,405% (Gambar 1). 

Hasil analisis kandungan makro nutrien (lemak, protein, dan karbohidrat) dan bentuk 

morfologi tanaman yang bervariasi dari ketiga stasiun (Desa Kejajar, Desa Patak Banteng 

dan Desa Sembungan) menunjukkan bahwa berbagai faktor lingkungan seperti kimia tanah, 

intensitas sinar matahari, curah hujan dan faktor lingkungan yang lainnya sangat 

berpengaruh terhadap morfologi tanaman maupun kandungan makro nutrien (lemak, 

protein, dan karbohidrat) buah carica.  

 

 

 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Pengaruh Ketinggian Tempat Terhadap Kandungan Makro Nutrien  | 393 

Gambar 1.  Analisis kandungan makro nutrien (lemak, protein, dan karbohidrat) pada buah 
carica siap petik atau siap panen di Dataran Tinggi Dieng 

 

Kandungan vitamin C pada daging buah yang berasal dari buah muda (bagian atas) 

dan buah masak (bagian bawah) semakin tinggi seiring dengan naiknya ketinggian tempat. 

Meskipun kandungan vitamin C pada daging buah yang berasal dari buah mengkal atau 

gemading (bagian tengah) menampakkan data berbeda, namun dapat dilihat bahwa rata-

rata kandungan vitamin C pada buah muda (bagian atas), buah mangkal atau gemadng 

(bagian tengah) dan buah masak (bagian bawah) relatif semakin tinggi seiring dengan 

naiknya ketinggian tempat. Kandungan vitamin C rata-rata daging buah carica, yaitu di Desa 

Kejajar (1400 ± 50) m dpl 22,07 mg/100g, di Desa Patak Banteng (1900 ± 50) m dpl 40,63 

mg/100g dan di Desa Sembungan (2400 ± 50) m dpl 39,57 mg/100g.  Kandungan vitamin C 

rata-rata tertinggi terdapat pada salut biji dari buah carica di Desa Semungan (2400 ± 50) m 

dpl 43,31 mg/100g, sedangkan kandungan vitamin C rata-rata terendah terdapat pada salut 

biji dari buah carica di Desa Patak Banteng (1900 ± 50) m  dpl 35,36 mg/100g (Tabel 4). 

Kandungan antioksidan rata-rata tertinggi terdapat pada daging buah dari buah 

carica di Desa Patak Banteng (1900±50) m dpl 3,37% per mg, sedangkan kandungan 

antioksidan rata-rata terendah terdapat pada daging buah dari buah carica di Desa Kejajar 

(1400 ± 50) m dpl 2,59% per mg.  Kandungan antioksidan rata-rata tertinggi terdapat pada 

salut biji dari buah carica di Desa Sembungan (2400 ± 50) m dpl 3,38% per mg, sedangkan 

kandungan antioksidan rata-rata terendah terdapat pada salut biji dari buah carica di Desa 

Kejajar (1400 ± 50) m dpl 2,10% per mg (Tabel 4). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kandungan antioksidan akan semakin tinggi seiring dengan naiknya 

ketinggian tempat. Menurut Karamoy (2009), ketinggian tempat berpengaruh terhadap 

proses-proses metabolisme tanaman, seperti proses biokimia dan sintesis senyawa 

metabolit sekunder. Hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan, karakter morfologi 

maupun kandungan senyawa aktif pada suatu tanaman. 

 

Tabel 1. Kandungan vitamin c dan antioksidan pada daging buah dan salut biji 

Ketinggian tempat     
(m dpl) 

Kandungan Vitamin C dan Antioksidan 

Buah 
Rata-rata 

Atas Tengah Bawah 

Kandungan Vitamin C (mg/100g) 

Daging Buah     
Kejajar 
(1400 ± 50) 

11,94  26,29  27,98  22,07  

Patak Banteng 
(1900 ± 50) 

13,41  53,42  55,06  40,63  

Sembungan 
(2400 ± 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

14,77  14,70  89,25  39,57  
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Salut Biji     
Kejajar 
(1400 ± 50) 

20,01  36,67  58,52  38,40  

Patak Banteng 
(1900 ± 50) 

17,92  30,16  58,00  35,36  

Sembungan 
(2400 ± 50) 

28,42  32,20  69,30  43,31  

Kandungan Antioksidan (% per mg) 

Daging Buah     
Kejajar 
(1400 ± 50) 

1,86   2,85   3, 06   2,59  

Patak Banteng 
(1900 ± 50) 

2,04   4,23   3, 83   3,37  

Sembungan 
(2400 ± 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2,37   4,52   2,65   3,18   

Salut Biji     
Kejajar 
(1400 ± 50) 

1,12   2,34   2,85   2,10   

Patak Banteng 
(1900 ± 50) 

2,53   2,81   2,92   2,75   

Sembungan 
(2400 ± 50) 

3,08   3,65   3,42   3,38   

 

Buah Carica pubescens yang tumbuh pada ketinggian berbeda memberikan hasil 

aktivitas antioksidan yang berbeda. Menurut Fitter & Hay (1990), tanaman yang biasa hidup 

di daerah elevasi tinggi adalah jenis yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi iklim 

yang bersuhu rendah, kelembaban tinggi, dan intensitas matahari kurang. Faktor-faktor ini 

berpengaruh terhadap fotosintesis dan kegiatan fisiologi lainnya. Tanaman carica yang 

tumbuh pada berbagai ketinggian di Dataran Tinggi Dieng memiliki kandungan antioksidan 

yang berbeda dikarenakan pengaruh cahaya terhadap fotosintesis sebagian besar sangat 

bergantung kepada intensitas yang mempengaruhi pertumbuhan. Intensitas cahaya di suatu 

tempat tergantung lama penyinaran, agihan, dan kualitas cahaya yang diterima. Respon 

karakteristik pertumbuhan tanaman terhadap suhu muncul karena tingginya suhu dapat 

mempengaruhi proses biokimia. Apabila suhu sel tanaman meningkat, maka kecepatan 

pergerakan (vibrasi, rotasi, dan translasi) dari molekul-molekul yang bereaksi akan 

bertambah, sehingga menyebabkan seringnya terjadi tabrakan antar molekul dan laju reaksi 

yang semakin cepat. Meningkatnya suhu dapat menyebabkan adanya peningkatan 

rangsangan molekuler yang cenderung dapat merusak struktur sel yang ang diikuti oleh 

penurunan aktivitas enzim dan laju reaksi (Fitter & Hay 1990; Polunin 1990). 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan rata-rata lemak tertinggi 

yaitu 0,17% (di Desa Sembungan), kandungan protein tertinggi yaitu 0,74% (di Desa Patak 
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Banteng), kandungan karbohidrat tertinggi yaitu 6,405% (di Desa Patak Banteng) dan 

kandungan vitamin C tertinggi yaitu 41,44 mg/100 g (di Desa Sembungan).  
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ABSTRAK 

 
Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak tergantikan. 

Masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sekitar 130 kilogram per kapita per tahunnya, hal ini 
menjadikan Indonesia menjadi negara pengkonsumsi beras tertinggi di dunia. Perbandingan antara 
jumlah penduduk yang akan mengonsumsi pangan dengan hasil pangan setiap tahun sangat tidak 
sebanding. Pemenuhan kebutuhan pangan yang mendesak membuat semakin meningkatnya laju 
impor beras maupun bahan pangan lainnya. Kebutuhan akan biji pangan yang mampu menghasilkan 
panen yang berkualitas dalam jangka waktu pendek juga semakin meningkat. Akibatnya, biji pangan 
lokal yang mempunyai sifat menghasilkan panen dalam jangka waktu lama, semakin lama akan 
tersingkir dan bahkan punah. Kajian berbagai artikel tentang pentingnya konservasi biji pangan lokal 
ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, bahwa diperlukan suatu 
mekanisme konservasi untuk melindungi biji pangan lokal dari kepunahan. Biji pangan lokal kalah 
bersaing dengan biji GMO (Genetically Modified Organism). Biji GMO mempunyai kelebihan tahan 
hama, tahan penyakit, lebih banyak, dan cepat menghasilkan panen. Biji GMO disukai para petani 
karena kelebihannya tersebut, bahkan GMO menguasai sebagian besar hasil pangan seluruh dunia. 
Namun dibalik kelebihan GMO, bahaya mengancam para pengonsumsi GMO. Pemberitaan akan 
bahaya GMO yang semakin marak, membuat petani di beberapa negara mulai beralih untuk 
menanam biji pangan lokal. Biji pangan lokal kurang disukai para petani karena mempunyai sifat 
rentan terhadap hama maupun penyakit dan lama untuk menghasilkan panen. Dibalik kekurangannya, 
biji pangan lokal juga mempunyai kelebihan yang masyarakat umum belum mengetahui. Dengan 
kelebihan yang dimiliki biji pangan lokal dan GMO yang mempunyai kendala dalam bidang kesehatan, 
konservasi biji pangan lokal sangat diperlukan. 
 
Kata kunci: biji, GMO, konservasi, lokal, pangan 
 

 
ABSTRACT 

 
Food ingredients is one of the human needs that are not replaceable. Indonesian society 

consumes about 130 kg of rice per capita per year, which makes Indonesia became the highest 
rice-consuming country in the world. Comparison the number of people who will consume food with 
food products every year is not comparable. Urgent food needs makes the increasing rate of imports of 
rice and other foodstuffs. The need for food grains are able to produce quality crops in the short term 
have also increased. As a result, local food grains which have the nature of yields in the long term, the 
longer will be eliminated and even extinct. Study of various articles about the importance of 
conservation of local food grains is intended to provide information to the general public, that we need 
a mechanism to protect the seed conservation of local food from extinction. Local food grains compete 
with GMO seeds (Genetically Modified Organism). The GMO seeds have the advantage of resistant 
pests, disease resistance, more and quickly produce crops. Farmers preferred GMOs because these 
advantages, even GMOs control of most food products worldwide. But behind the advantages of 
GMOs, the danger threatening the consuming GMOs. Preaching the dangers of GMOs are 
increasingly prevalent, making farmers in several countries began to switch to plant seeds of local food. 
Local food grains less favored farmers due to its nature susceptible to pests and diseases and long to 
produce a harvest. Behind shortcomings, local food grains also has the advantage that the general 
public do not know. With the advantages of local food and GMO seeds that have constraints in the 
areas of health, conservation of local food grains is very necessary. 

 
Keywords: conservation, food, Genetically Modified Organism, local, seed 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak tergantikan. 

Kebutuhan pangan masyarakat dunia khususnya Indonesia sangatlah besar, bahkan FAO 

(badan pangan dunia) mengkhawatirkan akan terjadinya krisis pangan yang akan 

menghantui dunia. Lembaga ini berpendapat bahwa krisis pangan dapat terjadi karena 

komoditas pangan tidak terkelola dengan baik. Berbagai negara yang menghasilkan bahan 

pangan diharapkan melakukan suatu usaha yang dapat mencegah terjadinya krisis pangan.  

Di Indonesia, krisis pangan dikhawatirkan akan mulai menghadang. Masyarakat 

Indonesia mengkonsumsi beras sekitar 130 kilogram per kapita per tahunnya, hal ini 

menjadikan Indonesia menjadi negara pengkonsumsi beras tertinggi di dunia. Perbandingan 

antara jumlah penduduk yang akan mengonsumsi pangan dengan hasil pangan setiap tahun 

sangat tidak sebanding, bahkan Indonesia mengalami defisit lahan pertanian yang produktif 

menghasilkan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, Indonesia harus 

mengimpor beras dari negara lain. Tidak hanya beras, kebutuhan pangan lain semisal 

kedelai, garam, daging sapi, dan jagung mengimpor dari negara lain baru dapat dipenuhi 

(www.voaindonesia.com 2011). Dengan kebutuhan pangan yang semakin besar, selain 

kebutuhan akan lahan pertanian yang mendesak, kebutuhan akan biji pangan yang mampu 

menghasilkan panen yang berkualitas dalam jangka waktu pendek juga semakin meningkat. 

Produk hasil rekayasa genetika atau sering disebut GMO (Genetically Modified 

Organism) merupakan salah satu solusi teratasinya krisis pangan. Tanaman GMO atau 

tanaman transgenik adalah tanaman yang mengandung gen yang disisipkan secara artifisial 

tidak melalui penyerbukan (ISAAA dalam Henuhili 2005). GMO mampu memenuhi kebutuhan 

bahan pangan dalam jangka waktu yang pendek dan jumlah banyak, selain dua hal tersebut 

GMO juga mempunyai keunggulan yaitu tahan terhadap hama, tahan terhadap berbagai 

penyakit, penggunaan pestisida lebih sedikit, mempunyai penampilan menarik, dan 

mempunyai nutrisi yang lebih banyak dibandingkan produk non transgenik (Adlhiyati 2010). 

Tahun 2006, hampir 252 juta tanaman GMO ditanam di seluruh dunia (genomic-energy.gov 

dalam Abbas 2009). Berbagai macam GMO produk pangan tersebar di seluruh dunia dan 

mampu memenuhi kebutuhan pangan berbagai negara. Namun dibalik keunggulan GMO, 

kerugian yang disebabkan GMO mulai bermuculan.  

Beberapa penelitian mengungkapkan hasil bahwa GMO mempunyai dampak negatif, 

tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga berdampak negatif dalam sosial masyarakat. 

Di sisi lain, biji lokal atau biji non transgenik yang sebelumnya tersisihkan dikarenakan kalah 

bersaing dengan biji hasil transgenik mulai dilirik dan kembali dibudidayakan seiring 

maraknya kasus biji transgenik yang berdampak negatif. Para petani kembali menanam biji 

lokal sebagai upaya untuk menekan maraknya biji transgenik, selain itu petani juga bertujuan 

untuk melestarikan biji lokal yang telah langka. Konservasi atau perlindungan terhadap biji 



398 | Seminar Nasional Biologi 2014, Konservasi Biji Pangan Lokal 

lokal terutama biji pangan sangat diperlukan, selain mencegah punahnya biji lokal, usaha 

konservasi berfungsi untuk memperbaiki sistem ketahanan pangan yang selama ini 

mengalami kekurangan di beberapa bagian.  

Ketahanan pangan adalah semua orang mendapatkan makanan yang aman dan 

bergizi sepanjang tahun agar hidup aktif dan sehat. Ketahanan pangan juga dapat diartikan 

makanan diproduksi dan didistribusi sedemikian rupa untuk membangun lingkungan yang 

sehat, masyarakat yang mandiri, dan menyediakan makanan yang cukup untuk semua orang 

(siteresources.worldbank.org 2002). Diperlukan berbagai macam perencanaan untuk 

mewujudkan suksesnya ketahanan pangan suatu negara. Pemerintah Indonesia sendiri 

sudah jauh-jauh hari telah merencanakan arah ketahanan pangan Indonesia, untuk itu 

setidaknya ada lima masalah mendasar yang menjadi alasan penting menentukan arah 

pembangunan ketahanan pangan 2013. Pertama, pangan adalah bagian dari basic human 

need yang tidak ada substitusinya. Kedua, pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, 

disadari atau tidak, mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap pangan (growing 

demand). Selain itu, peningkatan jumlah the middle class yang berhilir pada peningkatan 

konsumsi pangan yang lebih banyak. Ketiga, kerusakan lingkungan yang diakibatkan antara 

lain oleh perubahan iklim yang sudah mengganggu produksi dan produktivitas pangan 

nasional. Keempat, kompetisi antara sumber energi (bio fuel) dan sumber pangan yang dapat 

mengganggu pasokan pangan. Kelima, pentingnya kemandirian pangan berkelanjutan serta 

masih adanya kerentanan dan kerawanan (baca krisis) pangan di berbagai daerah 

(disperta.jambiprov.go.id 2013).  

Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya melalui 

berbagai cara, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang tidak berjalan 

sesuai yang direncanakan. Keinginan untuk mensejahterakan dan memberikan rakyat 

kemudahan dalam mendapatkan pangan, harus dibayar mahal oleh pemerintah. 

Ketergantungan akan biji transgenik, membuat harga bahan pangan semakin membumbung 

tinggi karena kita belum mampu memproduksi sendiri biji tersebut, selain itu biji lokal non 

transgenik yang selama ini ditanam petani mulai langka bahkan ada beberapa biji pangan 

jenis tertentu menghilang. Hal ini membuat keragaman tanaman pangan asli Indonesia 

semakin berkurang, yang berarti kekayaan flora dan fauna Indonesia juga semakin 

berkurang.  

Kurangnya informasi akan pentingnya konservasi biji pangan lokal dan bayangan 

akan mengurangi keuntungan apabila menggunakan biji lokal non transgenik, membuat 

hanya beberapa pihak yang mengkonservasi biji lokal. Petani sendiri kurang tertarik untuk 

menanam biji lokal, akibat stigma yang telah beredar bahwa ‘menanam biji transgenik lebih 

menguntungkan, biji cepat tumbuh dan cepat menghasilkan panen yang otomatis cepat 

menghasilkan keuntungan’. Kajian berbagai artikel tentang konservasi biji lokal pangan 
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bertujuan untuk memberikan informasi akan pentingnya konservasi biji pangan terutama biji 

pangan lokal non transgenik kepada masyarakat luas, yang berfungsi untuk menjaga 

keanekaragaman plasma nutfah Indonesia dari kepunahan dan memberikan pangan yang 

bergizi dan sehat bagi masyarakat Indonesia.  

 

PEMBAHASAN 

Produk GMO selain mempunyai dampak positif, yaitu mampu membantu suatu 

negara mencapai ketahanan pangan. Berbagai keunggulan GMO mulai dari tahan hama, 

tahan berbagai penyakit, mempunyai penampilan lebih menarik, mengandung lebih banyak 

nutrisi, dan yang paling penting cepat menghasilkan panen. Antara tahun 1996-2001 telah 

terjadi peningkatan yang sangat dramatis dalam adopsi atau penanaman tanaman GMO di 

seluruh dunia. Daerah penanaman global tanaman transgenik meningkat dari sekitar 1,7 juta 

ha pada tahun 1996 menjadi 52,6 juta ha pada tahun 2001. Peningkatan luas tanam GMO 

tersebut mengindikasikan semakin banyaknya petani yang menanam tanaman ini baik di 

negara maju maupun di  negara berkembang. Sebagian besar tanaman transgenik ditanam 

di negara-negara maju. Amerika Serikat sampai sekarang merupakan negara produsen 

terbesar di dunia. Pada tahun 2001, sebanyak 68% atau 35,7 juta ha tanaman transgenik 

ditanam di Amerika Serikat (lordbroken.wordpress.com 2008).  

Hampir semua bahan pangan yang ada di seluruh dunia adalah produk GMO. kedelai 

merupakan produk GMO terbesar yaitu 33,3 juta ha atau sekitar 63% dari seluruh tanaman 

GMO. Kedelai tahan herbisida banyak ditanam di AS, Argentina, Kanada, Meksiko, Rumania 

dan Uruguay. Jagung merupakan tanaman GMO terbesar kedua yang ditanam yaitu seluas 

9,8 juta ha sedangkan luas tanaman kapas GMO yang ditanam adalah sekitar 6,8 juta ha 

(lordbroken.wordpress.com 2008). 

Tanaman transgenik atau GMO adalah tanaman yang mengandung gen asing di 

dalam genomnya. Gen asing (transgene) dapat berasal dari tanaman lain yang tidak sejenis, 

hewan, atau mikroorganisme lain yang membawa sifat tertentu dan tidak dimiliki tanaman 

induk. Transgene yang yang sering dipakai untuk menghasilkan tanaman transgenik adalah 

gen Bt yang berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis. Gen ini mampu membunuh serangga 

ordo Lepidoptera (Henuhili 2005).  

GMO berkembang pesat di Indonesia, hampir 70% biji pangan yang beredar di 

Indonesia, merupakan biji transgenik. Saat ini ada empat tanaman transgenik utama yaitu:1) 

kedelai transgenik yang menguasai 36 persen dari 72 juta hektar (ha) area global tanaman 

kedelai, 2) kapas transgenik yang mencakup 36 persen dari 34 juta hektar, 3) kanola 

transgenik, 11 persen dari 25 juta hektar, dan 4) jagung transgenik, 7 persen dari 140 juta 

hektar (duniayanu.blogspot.com 2011). 

Tidak dapat dipungkiri, GMO sangat membantu kebutuhan pangan dunia khususnya 
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Indonesia. Dibalik kesuksesan GMO dalam membantu ketahanan pangan, terdapat masalah 

dalam penggunaan GMO. Beberapa kasus tanaman transgenik yang beredar di Indonesia 

misalnya: beberapa bibit kedelai transgenik mulai disinyalir dapat mengakibatkan penyakit 

tertentu; dan yang paling menghebohkan adalah kasus penanaman kapas transgenik 

produksi Mosanto di Sulawesi Selatan pada tahun 1999, yang mendapat penolakan dari para 

petani. Monsanto, nama yang tidak asing di bisnis pertanian. Perusahaan multinasional 

bioteknologi pertanian yang berbasis di Creve Coeur, Missouri, Amerika Serikat (AS), ini 

adalah produsen utama benih hasil rekayasa genetika atau transgenik. Hampir 95% dari 

semua kedelai dan 80% seluruh jagung yang ditanam di AS mengandung gen yang 

dipatenkan Monsanto. Negara-negara lain juga menanam tanaman transgenik Monsanto. 

Monsanto didirikan pada 1901 di St Louis, Misouri, oleh John Francis Queeny yang 

sebelumnya bekerja di industri farmasi. Monsanto merupakan nama keluarga istrinya. Dia 

memulai menjalankan perusahaan bermodalkan uang tabungannya dan bantuan dari 

distributor minuman ringan. Melalui proses merger dan spinoff antara 1997 dan 2002, 

Monsanto bertransisi dari raksasa kimia menjadi raksasa bioteknologi. Namun, pencapai 

secara ekonomi tersebut tidak selamanya berbanding lurus dengan persepsi publik. 

Sejumlah kritikan dan gugatan dilayangkan ke perusahaan ini. Keamanan bahan makanan 

hasil proses rekayasa genetika yang dilakukannya sampai saat ini masih menjadi kontroversi. 

Begitu pun dengan kekhawatiran atas dominasi produksi pangan dunia sejumlah perusahaan. 

Pemberlakuan paten pada produk transgenik dinilai dapat mengakibatkan petani kehilangan 

kemampuan memproduksi benih secara mandiri dan harus membeli pada produsen dari 

negara maju (www.ciputraentrepreneurship.com 2011).  

Kasus yang melibatkan perusahaan besar Mosanto tidak hanya terjadi di Indonesia, 

namun di negara asalnya juga, Departemen Pertanian (USDA) dan Badan Inspeksi 

Kesehatan Tanaman dan Binatang (APHIS) pada 29 Mei mengumumkan bahwa hasil 

penelitian sampel tanaman dari lahan pertanian Oregon, Amerika serikat (AS) 

mengindikasikan adanya tanaman gandum rekayasa genetik (transgenik) tahan glifosat. 

Pengujian lebih lanjut oleh laboratorium USDA menunjukan adanya jenis gandum 

tahan glifosat yang sama dengan  yang ada di lahan uji lapangan Monsanto di 16 negara 

pada 1998 sampai 2005. Akibatnya Jepang dan Korea Selatan telah memutuskan untuk 

menghentikan sementara impor sebagian gandum dari Amerika Serikat menyusul 

ditemukannya tanaman gandum hasil rekayasa genetik di Oregon (beritabumi.or.id, 2013).   

Keamanan GMO memang masih menjadi perdebatan. Pihak yang pro maupun kontra 

sama-sama menunjukkan keunggulan maupun kerugian GMO. Pihak yang mendukung GMO 

bertahan pada pendapat bahwa GMO mampu menjadi bibit yang unggul, tahan hama, tahan 

berbagai penyakit, dan mampu membantu negara-negara di dunia mengatasi krisis pangan. 

Di satu sisi, GMO masih ditentang beberapa pihak, karena keamanan benih yang dihasilkan 
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dari rekayasa genetika belum terjamin, Amerika sendiri sebagai negara produsen GMO 

terbesar di dunia, melarang beberapa benih GMO produksi sendiri beredar di dalam negeri.  

Kepopuleran GMO semakin mendesak biji pangan lokal. Biji pangan lokal memang 

mempunyai banyak kelemahan yaitu: tidak tahan hama dan penyakit, masa panen yang lama 

dan otomatis tidak dapat membantu dalam hal ketahanan pangan. Keuntungan juga dimiliki 

biji pangan lokal, di antaranya adalah: dengan sifat alami yang dimiliki, biji pangan lokal 

mampu memperbaiki lingkungan sekitar. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh 

pengolahan bidang pertanian sangat banyak, yaitu: kerusakan lahan pertanian akibat 

penggunaan pupuk kimia, penggunaan pembasmi hama kimia, dan penggunaan bibit hasil 

rekayasa genetika. Abbas (2009) mengemukakan bahwa varietas kedelai PRG (Pangan 

Rekayasa Genetik, GMO) menghasilkan panen lebih rendah dibanding dengan varietas 

non-PRG. Kedelai PRG yang juga mengandung Bt tidak secara nyata mengurangi 

penggunaan pestisida seperti halnya yang terjadi pada kapas GMO di Sulawesi Selatan. 

Begitu pula kasus kedelai RR terbukti tidak menurunkan pemakaian herbisida. Dari berbagai 

masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa biji GMO juga dapat menimbulkan masalah 

lingkungan. 

Adanya berbagai masalah yang ditimbulkan oleh biji GMO menyebabkan petani 

kembali beralih ke biji lokal. Petani berharap dengan menanam biji lokal, selain dapat 

memperbaiki lingkungan juga mampu menambah daftar kekayaan flora Indonesia. 

Diperlukan suatu usaha untuk dapat mensukseskan program tersebut, salah satu usahanya 

adalah dengan konservasi. Usaha konservasi biji lokal khususnya biji pangan telah 

dilakukan sejak dulu. Para petani khususnya di daerah pedalaman sampai sekarang masih 

melakukannya. Masyarakat Baduy di Jawa Barat, mempunyai 80 jenis padi lokal yang 

mereka lestarikan dan dibudidayakan pada lahan pertanian mereka. Jenis-jenis padi tersebut 

sudah jarang bahkan tidak dapat ditemui di luar Baduy, akibat proses seleksi masyarakat 

modern yang cenderung memilih benih padi dengan nilai ekonomi tinggi (Prihantoro 2006). 

Mereka menyimpan benih-benih padi lokal tersebut di dalam lumbung yang disebut leuit 

(Gambar 1). Panen dengan sistem ngahuma (berladang) dilakukan oleh masyarakat Badui 

sekali dalam setahun karena sistem perladangan mereka adalah tadah hujan. Hasil panen 

padi huma biasanya diikat per pocong (istilah untuk menyebut per ikat). Setelah itu, padi 

dibawa ke lembur (kampung) untuk dijemur tanpa membuka ikatan. Setelah kering, padi 

huma disimpan di lumbung padi yang disebut leuit. Leuit berbentuk seperti rumah panggung 

yang pintunya menghadap ke Timur dan dibangun secara bergotong royong oleh warga 

kampung (Khomsan & Wigna 2009). 
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Gambar 1. Lumbung padi (leuit) masyarakat Badui 

Masyarakat Badui terkenal akan pengolahan lahan yang masih menjaga kelestarian 

alam, Menurut masyarakat Badui sistem berladang yang mereka kerjakan sesuai dengan 

kepercayaan serta ideologi hidup mereka, yaitu untuk tidak membuat perubahan secara 

besar-besaran pada alam, karena justru akan menimbulkan ketidakseimbangan alam. 

Dengan sistem berladang mereka tidak melakukan perubahan bentuk alam, karena mereka 

menanam mengkuti alam yang ada (Prihantoro 2006).  

Masyarakat pedalaman lain yang menggunakan lumbung untuk menyimpan benih 

adalah suku Lio. Suku Lio adalah salah satu suku yang mendiami wilayah pantai selatan dan 

utara Kabupaten Ende. Secara tradisi masyarakat Lio yang berperan dalam menjaga benih 

tanah pertanian Suku Lio adalah kaum perempuan. Semua hasil panen khususnya pangan 

yang diperoleh disimpan di lumbung atau kebo ria (Gambar 2), hasil penyimpanan tersebut 

dipergunakan untuk konsumsi keluarga, kegiatan adat dan sosial, dan cadangan benih untuk 

masa tanam berikutnya. 

 
  

Gambar 2. Lumbung Suku Lio (kebo ria) 
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Perempuan Lio menyimpan semua benih penting di dapur.  Benih-benih terung, 

wijen, kacang-kacangan, timun, labu besi, sorgum yang sudah dikeringkan disimpan dalam 

bambu–bambu betho (sejenis bambu betung),yang telah kering. Bambu yang sudah berisi 

benih kemudian dilapisi dengan kelobot jagung atau sabut kelapa, lalu ditutup dengan 

tempurung kelapa. Tujuannya agar benih tetap kering dan tidak rusak karena lembab, serta 

aman dari gangguan tikus. Bambu-bambu ini kemudian disusun berjejer pada para-para di 

atas tungku api. Benih padi dan jagung diseleksi sejak tanaman mulai membentuk peranakan 

sampai saat panen. Padi disimpan di lumbung. Sedangkan jagung untuk benih digantung di 

atas tungku api untuk menghindari gangguan hama bubuk maupun tikus. Memasuki masa 

tanam, penyimpanan dibuka untuk dilakukan proses pemeriksaan apakah benih mempunyai 

kualitas bagus untuk ditanam pada lahan pertanian atau tidak (salam.leisa.info 2007).  

Tidak hanya dari suku pedalaman saja yang sudah berusaha untuk mengkonservasi 

biji pangan lokal. Beberapa petani juga mulai mengkonservasi biji pangan lokal, khususnya 

biji padi. Petani-petani lahan kering di Desa Parabubu Kecamatan Mego, Kabupaten 

Sikka-Flores pernah mengembangkan jenis-jenis varietas padi lokal. Mereka memiliki sekitar 

belasan padi (pare), seperti Pare Ndale, Pare Kea, Pare Gae Gesi, Pare Kodja Wanda, Pare 

Ae, Pare Tepu, Pare Korotua, Pare Mite, Pare Mnege, Pare Wulaura, Pare Ekodjara, Pare 

Odha (www.floresbangkit.com). Petani Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, sampai saat 

ini masih memilih menanam varietas padi lokal utan antu karena memiliki nilai ekonomi lebih 

tinggi dibandingkan jenis lain (portal.bangkabaratkab.go.id). 

Telah banyak pihak yang kembali berusaha untuk mengkonservasi biji lokal terutama 

biji pangan. Semakin berkembangnya jaman dan semakin canggih teknologi yang digunakan, 

semakin mudah mendapatkan biji yang berkualitas. Namun seiring dengan kemudahan yang 

didapat, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, baik itu dampak dalam bidang kesehatan 

maupun berdampak negatif terhadap kelestarian alam.  

Pemerintah dan masyarakat seharusnya berperan aktif untuk mencegah hal tersebut, 

jangan hanya untuk mendapatkan keuntungan, kelestarian alam Indonesia menjadi rusak 

dan kekayaan flora maupun fauna Indonesia menjadi hilang atau bahkan punah. 

 

SIMPULAN 

Usaha untuk mengkonservasi biji-biji lokal terutama biji pangan telah dilakukan sejak 

jaman dahulu. Suku-suku di Indonesia telah melakukan usaha konservasi biji lokal pangan 

dengan cara menyimpan benih di lumbung maupun tempat lain. Penyimpanan dilakukan 

dengan tujuan selain mendapatkan benih yang berkualitas, benih tersebut ditanam dengan 

tidak merusak alam.  

Konservasi biji pangan lokal mutlak dan secepatnya harus dilakukan. Kerusakan alam 

terutama lahan pertanian semakin luas, tidak hanya itu aja, bahaya kesehatan yang 
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ditimbulkan oleh biji hasil rekayasa genetika juga semakin mengancam penduduk Indonesia. 

Kembalinya biji-biji lokal ditanam pada lahan pertanian kita, diharapkan mampu memperbaiki 

kerusakan lahan tersebut, dan mengurangi dampak negatif kesehatan yang disebabkan oleh 

biji rekayasa genetika, dan mencegah hilangnya atau punahnya kekayaan flora dan fauna 

Indonesia.  
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ABSTRAK 
 

Transplantasi merupakan salah satu upaya konservasi ex-situ dan peningkatan produksi 
tanaman. Lereng gunung Lawu merupakan daerah yang berpotensi untuk transplantasi tanaman 
carica (Carica pubescens) karena memiliki kondisi agroklimat yang relatif sepadan dengan dataran 
tinggi Dieng.Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kesesuaian lahan untuk transplantasi tanaman 
carica pada berbagai ketinggian di lereng gunung Lawu. Penelitian disusun dalam Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan perlakuan ketinggian tempat (±1400, 1600, dan 1800) m dpl. Variabel yang 
diamati yaitu tinggi tanaman dan warna daun. Hasil pengamatan tinggi tanaman dianalisis 
menggunakan ANAVA. Apabila terdapat perbedaan nyata, dilakukan uji lanjut dengan menggunakan 
uji DMRTpada taraf uji 5%. Warna daun dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lereng gunung Lawu memenuhi persyaratan sebagai daerah tujuan 
transplantasi tanaman carica.Ketinggian berpengaruh secara signifikan terhadap pertambahan tinggi 
tanaman carica pada umur 9 dan 12 MST. Terjadi gejala klorosis pada daun tanaman carica pada 
semua ketinggian tempat.   
 
Kata kunci: Carica pubescens, gunung Lawu, ketinggian tempat, transplantasi 
 

 
ABSTRACT 

 

Transplantation is one of the ex-situ conservation efforts and increase crop production. The 
side of Lawu mountain is an area that has the potential to transplant Carica pubescens, because it 
has agroclimatic equivalent with the Dieng plateau, relatively. The purpose of this study is related to 
analysis of land suitability for transplantation Carica plant at various heights on the slopes Lawu. 
Research arranged in a randomized block design with treatment altitude (± 1400, 1600, 1800 m). 
Variables were observed that is height of plant and leaf color. Plant height observations were 
analyzed using ANOVA. If there is a real difference, to do further study using DMRT test level of 5%. 
The color of the leaves were analyzed by descriptive qualitative. The results showed that the 
mountain slopes Lawu qualify as transplant destination carica. The altitude significantly affect plant 
height increment carica at the age of 9 and 12 MST. Chlorosis symptoms showed on leaves of the 
carica plant at all altitudes. 
 
Keywords: altitude, Carica pubescens, mountain Lawu, transplantation. 
 

PENDAHULUAN 

Aspek penting dalam konservasi maupun peningkatan produksi tanaman dapat 

dilakukan melalui transplantasi. Tujuan dan manfaat transplantasi di antaranya sebagai 

upaya konservasi ex-situ untuk tanaman endemik dan peningkatkan produksi untuk 

tanaman yang berdaya guna tinggi (Fadli 2009). Salah satu tanaman yang perlu 

ditransplantasikan adalah carica (Carica pubescens). Carica merupakan tanaman endemik 

di dataran tinggi Dieng yang berdistribusi pada ketinggian 1400-2400 m dpl (Budiyanti et al. 

2005; Fitriningrum et al. 2012; Laily et al. 2012; Sumaryono et al. 2012). Potensi carica 

cukup besar tetapi produksinya masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar (Hidayat 

2000). 
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Daerah tujuan transplantasi harus memiliki kesesuaian dengan kondisi lingkungan 

yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa aspek penting seperti kondisi klimatik, geografis, 

edafik, biotik dan budaya di suatu daerah perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan 

transplantasi (Samanhudi et al. 2011).  Menurut Sugiyarto (2012), lereng gunung Lawu 

merupakan daerah yang berpotensi untuk transplantasi tanaman carica karena memiliki 

kondisi agroklimat yang relatif sepadan dengan dataran tinggi Dieng. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan analisis kesesuaian lahan untuk transplantasi tanaman carica pada berbagai 

ketinggian di lereng gunung Lawu. Pemilihan lokasi dan teknik budidaya yang tepat 

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman carica, sehingga dapat mendukung 

upaya budidaya, konservasi maupun pemenuhan ketersediaan bahan baku carica sebagai 

bahan olahan pangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014. 

Penanaman carica dilakukan di lereng Gunung Lawu pada tiga ketinggian, yaitu: (±1400, 

1600 dan 1800m dpl) (Gambar 1). Pengamatan karakter keragaan vegetatif tanaman carica 

dilakukan di lokasi penelitian. Analisis kandungan hara tanah dilaksanakan di Laboratorium 

Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Tanah diambil dari 

Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu  (±1400 m dpl). Rumah tanam yang digunakan 

berukuran (3x3x1,5) m. Pemeliharaan dilakukan selama 12 minggu. Pengamatan keragaan 

vegetatif tanaman carica dilakukan setiap 3 minggu sekali sebanyak 4 kali pengamatan. 

Parameter keragaan vegetatif tanaman carica yang diamati, yaitu: 

a. Tinggi tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada umur (3, 6, 9, dan 12) 

MST. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dari pangkal batang sampai ujung daun 

tertinggi.  

b. Warna daun. Perbedaan warna daun pada masing-masing ketinggian diamati dan 

didokumentasikan pada umur 12 MST.  

Hasil pengamatan tinggi tanaman dianalisis menggunakan ANAVA. Apabila terdapat 

perbedaan nyata, dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji DMRT pada taraf uji 5%. 

Warna daun dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Geografis dan Klimatik 

Transplantasi tanaman carica dilakukan pada tiga ketinggian di lereng gunung 

Lawu, yaitu: (1)  ketinggian 1 ± 1400 m dpl, S 7o39’42”, E 111o10’58” ; (2) ketinggian 

2 ± 1600 m dpl, S 7o40’03”, E 111o09’47”; (3) ketinggian 3 ± 1800 m dpl, S 7o39’42”, E 

user
Highlight
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Tabel 1. Hasil pengukuran faktor lingkungan di lokasi penelitian di lereng 
gunung Lawu 
 

Faktor Lingkungan 

Ketinggian Tempat (m 

dpl) 

1400 1600 1800 

Intensitas cahaya 

(lux) 

220,3 195,1 175,3 

Suhu udara (oC) 26,42 23,92 21,17 

Kelembapan udara 

(%) 

64,92 67,42 69,42 

Kecepatan angin 

(knot) 

0,392 0,592 3,042 

Kelembapan tanah 

(%) 

41,83 66,83 90,25 

Suhu tanah (oC) 26,83 24,83 24,08 
 

 

 

Tabel 2. Hasil analisis kimia tanah tanah di Tawangmangu dan dataran tinggi  
Dieng  

 

Kandungan Kimia Tanah Tanah Tawangmangu Tanah Dataran Tinggi Dieng* 

C. Organik (%) 0,92 4,68 
BO (%) 1,59 8,06 
N total (%) 0,16 0,28 
P2O5 tersedia (ppm) 9,41 15,94 
K2O tertukar (me%) 0,21 0,29 
Ca (me%) 2,14 Tidak dianalisis 
Mg (me%) 0,62 Tidak dianalisis 
pH 5,63 5,84 
C/N ratio 5,75 16,71 

 

**Sumber: Nurhayati (2012). 

111o10’59”.  Ketinggian ± 1400 m dpl terletak di Kelurahan Kalisoro, sedangkan ketinggian 

±1600 m dpl dan ±1800 m dpl terletak di desa Gondosuli (Gambar 1). 

Berdasarkan hasil pengukuran, ketinggian ± 1800 m dpl memiliki intensitas cahaya 

dan suhu udara terendah (175,3 lux; 21,17oC) dengan kelembapan udara tertinggi 69,42% 

dibandingkan ketinggian ±1400 m dpl dan ±1600 m dpl (Tabel 1).  

Kandungan kimia tanah yang digunakan dalam penelitian yaitu C-organik 0,92%, BO 

1,59%, N total 0,16%, P2O5 tersedia 9,41 ppm, K2O tertukar 0,21 %. Menurut Tim Balitbang 

Pertanian (2005), apabila kandungan N total berkisar antara 0,1-0,2 me% tergolong rendah, 

kandungan P2O5 <10 ppm tergolong sangat rendah, kandungan K2O tertukar berkisar antara 

0,1-0,3 me% tergolong rendah. Kandungan kimia tanah di Tawangmangu relatif lebih rendah 

dibandingkan di dataran tinggi Dieng (Tabel 2). 
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Tabel 3. Pengaruh ketinggian terhadap rata-rata pertambahan tinggi tanaman carica 
(cm)  

 
 

Ketinggian Tempat 
(m dpl) 

Umur (MST) 

3 6 9 12 

± 1400 0,08b 0,2b 0,68c 1,3c 

± 1600 0a 0,12
a 

0,42b 1,14b 

± 1800 0a 0,1a 0,2a 0,74a 
 

Keterangan: Angka-angka pada lajur yang sama yang 
diikuti oleh huruf kecil yang sama berbeda 
tidak nyata menurut uji Duncan pada taraf 

nyata 5%. 
 

Di dataran tinggi Dieng, tanaman carica terdistribusi pada ketinggian 1400-2400 m dpl. 

Pada daerah yang lebih tinggi dan lebih dingin, buah carica yang dihasilkan juga akan lebih 

besar dan lebih tebal daging buahnya (Distan Kabupaten Wonosobo 2008). Tanaman carica 

mampu hidup di daerah bersuhu dingin yaitu 10-200C dengan curah hujan 2000-3000 mm 

per tahun. Tanaman carica dapat tumbuh dan berbuah dengan baik pada tanah yang subur, 

gembur, mengandung humus, banyak menahan air dengan pH tanah 6,0-6,5 (Fatimah 

2012).  

 

Keragaan Vegetatif Tanaman Carica 

Upaya untuk mengevaluasi keberhasilan transplantasi dapat ditinjau dari berbagai 

aspek, salah satunya adalah pertumbuhan yang dapat diamati melalui keragaan vegetatif 

tanaman. Parameter keragaan vegetatif yang diamati, antara lain: 

Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman merupakan variabel yang sangat sensitif terhadap ketersediaan hara 

dalam tanah. Tinggi tanaman merupakan variabel yang paling sering diamati untuk 

mengukur pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman (Sitompul & Guritno 1995).  

Ketinggian berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata pertambahan tinggi 

tanaman carica pada umur 9 dan 12 MST (Tabel 3). Rata-rata pertambahan tinggi tanaman 

carica tertinggi terdapat pada ketinggian ±1400 m dpl, sedangkan rata-rata pertambahan 

tinggi tanaman carica terendah terdapat pada  ketinggian ±1800 m dpl (Gambar 2).   

 
Pertambahan tinggi tanaman carica semakin lambat seiring dengan bertambahnya 

ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara dan intensitas cahaya 

semakin rendah. Hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan karena proses fotosintesis 

menjadi terganggu. Daerah yang memiliki elevasi tinggi jumlah konsentrasi CO2 relatif lebih 

kecil dibandingkan pada daerah yang lebih rendah. hal ini menyebabkan laju fotosintesis 

menjadi lambat dan karbohidrat untuk pertumbuhan menjadi berkurang sehingga 

pertambahan tinggi tanaman menjadi lebih lambat (Muthumani et al.  2013). 
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Gambar 3.Pengaruh ketinggian terhadap warna daun tanaman carica. a. 
Ketinggian ±1400 m dpl, b. Ketinggian ±1600 m dpl, c. Ketinggian 
±1800 m dpl (Dokumentasi Pribadi, 2014). 

 

 

Warna Daun 

 Secara visual dapat dilihat bahwa perbedaan ketinggian tempat  menyebabkan 

perbedaan warna daun pada tanaman carica. Pada ketinggian ±1800 m dpl warna daun 

carica menjadi lebih tua (Gambar 3). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kandungan 

klorofil per unit luas daun dan rasio klorofil b/a, sehingga warna daun menjadi semakin hijau 

(Levitt  1980; Musyarofah et al. 2007; Marjenah & Panduwinata 2008).  

Selain perbedaan warna daun, dapat dilihat juga adanya gejala kekurangan hara 

nitrogen (N). Daun tanaman carica pada ketiga ketinggian tersebut umumnya mengalami 

klorosis. Gejala ini diwali dengan munculnya bercak kuning dengan bentuk tidak beraturan 

pada helaian daun dan warna daun menjadi hijau kekuningan. Gejala ini terus berlanjut, 

sehingga memperlihatkan warna kuning yang semakin banyak pada helaian daun dan 

akhirnya seluruh permukaan daun berwarna kuning, termasuk tulang daun dan daun yang 

gugur. Daun merupakan organ fotosintesis yang menghasilkan senyawa organik untuk 

pertumbuhan tanaman, sedangkan klorofil berfungsi sebagai pigmen penangkap cahaya 

 
 

Gambar 2...Pengaruh ketinggian terhadap rata-rata 
pertambahan tinggi tanaman carica  
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untuk fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat sebagai sumber energi pada proses 

respirasi, sehingga tanaman dapat melangsungkan hidupnya (Marschner 1995; Halvin et al. 

1999). Apabila tanaman kekurangan hara N, maka pertumbuhannya akan terhambat 

(Hernita et al. 2012). 

 

Analisis Kesesuaian Lahan untuk Transplantasi Tanaman Carica 

Berdasarkan hasil pengukuran faktor klimatik, geografis dan edafik serta pengamatan 

karakter keragaan vegetatif tanaman carica dapat diketahui bahwa lereng gunung Lawu 

merupakan daerah yang tepat untuk transplantasi tanaman carica. Pada penelitian ini, 

keberhasilan transplantasi tanaman carica pada berbagai ketinggian di lereng gunung Lawu 

cukup tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sugiyarto (2012), yang 

menyatakan bahwa lereng gunung Lawu merupakan salah satu daerah yang berpotensi 

untuk transplantasi tanaman carica. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan di daerah 

tersebut relatif sepadan dengan dataran tinggi Dieng. Apabila kondisi lingkungan di habitat 

baru memiliki kesesuaian dengan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman, maka upaya transplantasi dapat berhasil (Samanhudi et al. 

2011). 

Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pertumbuhan tanaman carica di lereng gunung Lawu. Pemilihan lokasi dan teknik budidaya 

yang tepat diharapkan nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi carica, 

sehingga dapat mendukung upaya budidaya, konservasi maupun pemenuhan ketersediaan 

bahan baku carica sebagai bahan olahan pangan. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lereng gunung Lawu memenuhi persyaratan 

sebagai daerah tujuan transplantasi tanaman carica. Ketinggian berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertambahan tinggi tanaman carica pada umur 9 dan 12 MST, dan 

ditemukan gejala klorosis pada daun tanaman carica.   
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian mengenai sifat mekanik edible film pati sorgum-kitosan dengan 
modifikasi konsentrasi plasticizer sorbitol PVA. Metode yang dilakukan yaitu preparasi pati sorgum-
kitosan kulit udang mengacu pada Marisa et al. (2012) dengan modifikasi sorbitol PVA 1ml, 1,5ml, 
2ml, 2,5ml, 3ml, dan 3,5ml, dengan formulasi terbaik yang digunakan 70wt% pati dan 30wt% kitosan, 
kemudian dilakukan pemanasan, pengadukan, dan pencetakan bioplastik. Pengujian karakterisasi 
edible film bioplastik terdiri dari uji biodegradasi, ketahanan air, uji mekanik, Scanning Electron 
Microscope (SEM), dan gugus FTIR. Hasil karakterisasi edible film menunjukkan dengan 
bertambahnya sorbitol maka kuat tarik dan ketahanan air cenderung meningkat. Hasil terbaik edible 
film pada penambahan sorbitol 2,5 ml dengan nilai water uptake 96,47%, nilai kuat tarik 80,625 MPa, 
nilai elongasi 12,58% dan modulus Young sebesar 6,40 MPa. Lamanya biodegradasi yang dihasilkan 
adalah 16 hari untuk terurai keseluruhan (100%) pada medium Efective Microorganism 4. Hasil 
analisis SEM edible film menunjukkan permukaan polimer bioplastik terlihat homogen dengan ikatan 
silang pati-kitosan namun masih terdapat gelembung udara, pori dan retakan. Berdasarkan uji FTIR 
menunjukkan plastik yang dihasilkan memiliki sifat hidrofilik yang dapat dilihat adanya gugus OH- 
pada bilangan gelombang 2630,30 cm

-1
. Selain gugus hidroksida (OH), terdapat juga ester (COOH). 

Adanya gugus fungsi tersebut menunjukkan film plastik dapat terdegradasi dengan baik di tanah.  
 
Kata kunci: kitosan, pati sorgum, plasticizer sorbitol PVA, plastik biodegradable 

 
 

ABSTRACT 
 

This research is about the mechanical properties of sorghum starch edible film-modified 
chitosan with sorbitol PVA plasticizer concentration. The method of sorghum starch preparation- 
referring to Marisa et al. (2012) with modifications sorbitol PVA 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, and 3,5ml, 
the best formulation used 70wt% starch and 30wt% chitosan, and then do the heating, stirring, and 
molding of bioplastic. The characterization of edible film is biodegradation test, water uptake, 
mechanical testing, Scanning Electron Microscope (SEM), and FTIR. The result showed that with 
increasing sorbitol showed the increasing tensile strength and water uptake. The best results in the 
addition of sorbitol edible film is 2.5 ml sorbitol PVA with water uptake 96.47%, tensile strength 80.625 
MPa, elongation 12.58% and a Young's modulus of 6.40 MPa. The length of the resulting 
biodegradation is 16 days to degraded by microorganis(100%) in Efective Microorganism 4. Results 
of SEM analysis showed the surface of the edible film looks homogeneous with bioplastic polymer 
crosslinked starch-chitosan but there are still air bubbles, pores, and cracks. Based on FTIR testing 
showed the resulting plastic has hydrophilic properties which can be seen on the presence of OH 
groups at wave number 2630.30 cm

-1
, hydroxide group (OH), and esters (COOH). The presence of 

these functional groups showed the plastic has good degradable characteristic.  
 
Keywords: biodegradable plastic, sorghum starch, chitosan, sorbitol PVA plasticizer. 

 
PENDAHULUAN

Permintaan plastik di seluruh dunia terus meningkat, hampir setiap produk 

menggunakan plastik sebagai kemasan. Setiap tahun sekitar 100 juta ton plastik diproduksi 
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dunia untuk digunakan pada berbagai sektor industri (Sanjaya & Tyas 2012). Plastik yang 

digunakan saat ini merupakan polimer sintetis dari minyak bumi yang terbatas jumlahnya 

dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif bahan plastik dari bahan 

yang mudah didapat dan tersedia di alam dalam jumlah besar dan murah tetapi mampu 

menghasilkan produk dengan kekuatan yang sama yaitu bioplastik (Sumarto 2008). 

Bioplastik atau plastik dapat terdegradasi secara alamiah adalah plastik atau polimer yang 

secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi melalui penguraian mikroorganisme. 

Bahan dasar pembuatan plastik ini sendiri adalah senyawa-senyawa tanaman seperti pati, 

selulosa, dan lignin serta bahan-bahan dari hewan seperti protein, kasein, lipid. Di Indonesia 

penggunaan pati sebagai bahan baku untuk plastik mempunyai potensi besar, karena di 

Indonesia banyak tumbuh tanaman penghasil pati, misalnya sorgum. Komponen utama 

penyusun pati sorgum adalah amilosa dan amilopektin. Pada penelitian ini digunakan 

sorbitol sebagai plasticizer. Pada penelitian ini akan dicari kondisi optimum konsentrasi 

plasticizer pada pembuatan bioplastik. Selain itu, plastik tersebut juga diharapkan 

mempunyai sifat mekanis yang baik sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung makanan 

terhadap pengaruh mekanik dari lingkungan. 

Kulit udang dan cangkang limbah kulit udang merupakan sumber potensial 

pembuatan khitosan, yaitu biopolimer yang secara komersil berpotensi dalam berbagai 

bidang industri (Marganov 2003). Secara umum, penambahan sorbitol sebagai plasticizer, 

molekul plasticizer di dalam larutan tersebut terletak di antara rantai ikatan antar ikatan 

biopolimer dan dapat berinteraksi dengan membentuk ikatan hidrogen dalam rantai ikatan 

antar polimer, sehingga menyebabkan interaksi antara molekul biopolimer menjadi semakin 

berkurang. Plastik kitosan dengan penambahan bahan tambahan plasticizer mempunyai 

sifat lebih fleksibel dari pada film tanpa plasticizer (Butler et al. 2010). Beberapa penelitian 

yang berkaitan dengan daya regang (tensile strenght) dan elongasi plastik kitosan telah 

dilakukan. Nadarajah (2005), menyatakan plastik kitosan memiliki persen pemanjangan 25-

45%. Nilai ini lebih rendah dari nilai persen elongasi polimer sintesis low-density 

polyethylene dengan persen pemanjangan 500% maupun high-density polyethylene dengan 

persen pemanjangan sebesar 300% (Nadarajah  2005). Solusi tepat yang dapat diberikan 

dengan memperhatikan permasalahan di atas adalah terobosan riset inovatif yang mampu 

meningkatkan daya tarik plastik berbahan dasar pati sorgum dan kitosan dan mengetahui 

persen pemanjangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variasi 

konsentrasi sorbitol dan PVA terhadap lama degradasi, daya serap air, elongasi, tensile 

strength, dan modulus Young plastik dari pati sorgum dan kitosan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik dan Kimia Fisika Jurusan 

Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang untuk sintesis bioplastik dan preparasi 

tepung sorgum dan kitosan dari limbah kulit udang serta di Laboratorium terakreditasi LPPT 

Universitas Gajah Mada (UGM) dan Laboratorium Teknik Mesin UGM untuk karakterisasi 

Biodegradable Sorgum-Chitosan Plastic. Waktu penelitian selama bulan April sampai 

November 2014. 

Sampel yang diujicobakan adalah penambahan konsentrasi PVA dan sorbitol pada 

plastik biodegradable sorgum-kitosan dengan konsentrasi PVA dan sorbitol masing-masing 

1%, 1,5%, 2% dan 2,5%, 3%, dan 3,5%. Variabel yang diukur meliputi water uptake, 

karakter gugus OH dengan FTIR, kekuatan plastik dengan uji tensil-strenght, uji permukaan 

dengan SEM, dan kemampuan biodegradasi bioplastik. Variabel terkontrol adalah suhu 

gelatinisasi pati, kecepatan pengadukan magnetik stirer, suhu pengovenan, perbandingan 

sorgum-kitosan, waktu pengadukan, konsentrasi prekursor, dan pH.  

Penelitian menggunakan seperangkat alat gelas (Pyrex), water bath, hot plate stirer, 

pH indikator universal, gelas ukur, erlenmeyer, pipet ukur, pipet volume, labu ukur, gelas 

beaker, corong, ayakan ukuran 100 mesh, ayakan 60 mesh, drying oven, desikator, 

termometer, saringan vakum, neraca analitik digital balance kapasitas maks 220 gram 

dengan akurasi 0,0001, pengaduk stirer, termometer, cetakan, zipbag lock, tempat 

penyimpanan sampel, pipet, stopwatch, spatula, cawan petri, tempat bahan baku untuk 

ditimbang, botol sampel, alat penghancur, mesin sosoh Satake Grain Testing Mill No. 

553391. Peralatan instrumen yang digunakan adalah spektrofotometer fourier transform 

inframerah (FTIR) Shimadzyu, SEM (Scanning Electron Microscope), uji kuat tarik (tensile-

strenght).  Bahan yang digunakan adalah sorgum, limbah kulit udang, HCl, HCl 7N, asam 

asetat (CH3COOH) 2%, NaOH 60%, perak nitrat (AgNO3), aseton, etanol 70%, asam sulfat, 

sorbitol, serbuk PVA, akuades, NaOH 1 N, kertas whattman, Larutan Biuret, I2-KI 1%, NaOH 

3,5 %, aseton (Merck), H2SO4 1 M. 

Prosedur Kerja  

Penepungan biji sorgum (mengadopsi penelitian Budijanto 2011). Cara sorgum 

disosoh menggunakan  mesin sosoh Satake Grain Testing Mill  untuk memisahkan kulit dari 

biji sorgum.  Penyosohan dilakukan pada 1000 g biji  sorgum selama 1 menit dan dilakukan 

hanya satu kali sosoh untuk mendapatkan rendemen biji sorgum sosoh maksimum (Marissa 

2012). Sebelum proses penepungan biji sorgum mengalami pengkondisian untuk  

meningkatkan rendemen tepung sorgum. Proses ini dilakukan dengan menambahkan air 

sebesar 25% dari berat sorgum sosoh. Air yang ditambahkan harus  diaduk agar 

terdistribusi secara merata pada seluruh biji sorgum. Selanjutnya biji sorgum  disimpan 

user
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dalam kemasan alumunium selama 12 jam agar terjadi kesetimbangan kadar air pada biji 

sorgum. Proses berikutnya  biji sorgum sosoh digiling menggunakan Pin Disc Mill. 

Pembuatan kitosan 4% (Butler et al. 2010). Kitosan dengan derajat deasetilasi (DD) 

92,14% yang diperoleh dari Laboratorium IPB dilarutkan dalam asam lemah (asam asetat 

1%). Pembuatan asam asetat 1% dilakukan dengan melarutkan asam asetat (25%) dengan 

akuades dengan 1:24 sehingga dihasilkan berupa asam asetat 1%. Selanjutnya melarutkan 

kitosan ke dalam asam asetat 1% hingga menghasilkan kitosan 4% (dalam 1 liter asam 

asetat 1% dibutuhkan 40 gram kitosan). Lalu larutan kitosan dihomogenkan dengan 

magnetik stirer selama 1 jam. 

Tahap variasi penambahan masing-masing sorbitol dan PVA. Pembuatan 

bioplastik mengikuti metode Ban et al. (2005), melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pati 

sorgum dan kitosan ditimbang dengan perbandingan massa 7:3 (gr/gr). Larutan pati serta 

larutan kitosan dibuat melalui penambahan akuades sesuai dengan jumlah volume yang 

telah dihitung pada gelas ukur yang terpisah, larutan pati pada gelas ukur 500 ml dan 

larutan kitosan 20% dengan penambahan asam asetat pada gelas ukur 50 ml hingga 

volume 15 ml. Larutan pati-kitosan tersebut kemudian dilakukan penambahan plastisizer 

sorbitol yang diukur dengan variasi 1%, 1,5 , 2% 2,5%, 3%, dan 3,5% dari volume  

campuran pati kitosan 100 ml. Water bath dipanaskan temperatur yang digunakan adalah 

95OC. Gelas ukur 500 ml berisi larutan pati dan kitosan diletakkan pada water bath 

kemudian stirer. Larutan kitosan ditambahkan dan diaduk (mix) selama 25 menit dengan 

kecepatan 50 rpm. Setelah 25 menit, ditambahkan sorbitol pada larutan pati–kitosan dan 

diaduk sampai homogen. Gelas ukur berisi larutan dikeluarkan, kemudian didinginkan 

sebelum dicetak. Sebanyak 50 ml larutan dituangkan ke dalam cetakan, kemudian cetakan 

diletakkan di dalam oven pada suhu 60OC selama 6 jam. Setelah dikeringkan dalam oven, 

plastik dilepaskan dari cetakannya.  

Pengujian dan karakterisasi. Uji Ketahanan Air Edible Film dengan metode Ban et 

al. (2005) dilakukan dengan cara menimbang berat awal sampel (Wo), kemudian dimasukan 

ke dalam wadah yang berisi akuades selama 10 detik. Sampel diangkat dari wadah yang 

berisi akuades setelah itu baru dilakukan penimbangan. Sampel dimasukkan kembali ke 

dalam wadah yang berisi akuades selama 10 detik. Kemudian sampel diangkat dari wadah 

dan ditimbang kembali. Prosedur perendaman dan penimbangan dilakukan kembali sampai 

diperoleh berat akhir sampel konstan (Ban et al. 2005).  Selanjutnya air yang diserap oleh 

sampel dihitung melalui persamaan:  

Air (%) =  …………………(1) 

Keterangan: W = berat edible film basah Wo = berat edible film kering.  
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Uji Biodegradasi (kemampuan bioplastik dapat terurai) dilakukan dengan 

merendam sampel bioplastik dalam Effective Microorganism 4 (EM4). Bakteri EM4 yang 

digunakan adalah bakteri yang digunakan untuk fermentasi bahan organik tanah. EM4 

mengandung bakteri fermentasi, dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi, actinomycetes 

bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat, dan ragi.  Analisis morfologi terhadap penampang 

atas film bioplastik dilakukan dengan menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy) 

JEOL JSM-6360LA. Sampel edible film ditempelkan pada set holder dengan perekat ganda, 

kemudian dilapisi dengan logam emas dalam keadaan vakum. Setelah itu, sampel 

dimasukkan pada tempatnya di dalam SEM, kemudian gambar topografi diamati dan 

dilakukan perbesaran 5000 kali.  

Uji Mekanik Bioplastik meliputi kekuatan tarik (tensile strength), perpanjangan 

(elongation at break), dan elastisitas (modulus Young). Proses pengujian kekuatan tarik 

dilakukan dengan menggunakan alat Mes dan Lab strength tipe Tensolab 5000 di 

laboratorium Teknik. Uji kekuatan tarik dilakukan pada tiga sampel edible film yang 

kemudian dihitung rata-ratanya. Kekuatan tarik bioplastik dihitung dengan persamaan:  

 …………………. (3) 

Keterangan 

τ  =kekuatan tarik (MPa)   Fmax  =tegangan maksimum (N)  

A  =luas penampang melintang (mm2)  

 

Pengukuran perpanjangan putus dilakukan dengan cara yang sama dengan pengujian kuat 

tarik.  Perpanjangan dinyatakan dalam persentase, dihitung dengan cara:  

Elongasi (%) =  X 100%................. (4) 

 

Elastisitas (modulus Young) diperoleh dari perbandingan kuat tarik dengan elongasi. 

Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Analisis 

gugus fungsi dengan FTIR bertujuan untuk mengetahui proses yang terjadi pada 

pencampuran apakah secara fisik atau kimia. Sampel ditempatkan ke dalam set holder, 

kemudian dicari spektrum yang sesuai. Hasilnya akan didapatkan difraktogram hubungan 

antara bilangan gelombang dengan intensitas. Spektrum FTIR direkam menggunakan 

spektrofotometer pada suhu ruang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Film Plastik  

Hasil implementasi bioplastik dengan enam variasi konsentrasi sorbitol tersaji pada 

Gambar 1. Semakin banyak konsentrasi sorbitol warna plastik semakin terlihat kekuningan. 
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Hal ini disebabkan sorbitol merupakan plastisizer yang berwarna kekuningan. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darni et al. (2009) dimana plastik yang 

dihasilkan berwarna putih transparan tanpa ada warna kecoklatan.  

          

                                        (a).          b)                     (c).    

               

                                                (d)       (e).    (f) 

Gambar 1. Hasil sintesis bioplastik dengan berbagai variasi penambahan sorbitol-PVA (a) 
1% (b) 1,5% (c) 2% (d) 2,5% (e) 3% (f) 3,5% 
 

Hasil Uji Biodegradasi 

Pada pengujian biodegradasi (kemampuan bioplastik dapat terurai) dalam tanah 

dilakukan dengan merendam sampel bioplastik dalam Effective Microorganism 4 (EM4). 

Berdasarkan hasil uji biodegradasi diperoleh dari hasil pengamatan sampai seluruh bagian 

bioplastik terurai berkisar antara 16 hari. Biodegradasi yang diperoleh dari penelitian ini 

hampir sama dibandingkan dengan penelitian Sanjaya dan Tyas (2012) yaitu selama 16 hari 

untuk dapat terurai keseluruhan (100%) Jika dibandingkan dengan standar plastik 

internasional (ASTM5336) lamanya terdegradasi (biodegradasi) untuk plastik PLA dari 

Jepang dan PCL dari Inggris. Hal ini dikarenakan EM4 mengandung bakteri yang digunakan 

untuk fermentasi dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi, actinomycetes bakteri 

fotosintetik, bakteri pelarut fosfat, dan ragi. Proses biodegradasi ini melalui proses secara 

anaerobik dan aerobik.  

 

Hasil Uji Air Terserap (Water Uptake) 

Berdasarkan uji yang dilakukan didapat, kondisi terbaik penyerapan air pada 

konsentrasi plasticizer 2,5%. Berdasarkan data yang didapat dapat disimpulkan bahwa 

kitosan telah mampu memodifikasi sifat dari pati namun belum sepenuhnya baik karena 

plastik masih cenderung menyerap 96,7% air, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya gugus 

hidroksida OH- pada plastik yang menyebabkan bioplastik ini masih bersifat hidrofilik. Bahan 

pendukung pada penelitian ini yaitu kitosan yang menyebabkan bioplastik memilki 

ketahanan terhadap air, hal ini karena kitosan adalah senyawa yang bersifat hidrofobik.  
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Gambar 2. Grafik hubungan modifikasi konsentrasi sorbitol-PVA plastik biodegredable 
berbahan dasar pati sorgum dan kitosan kulit udang terhadap air terserap (%) 
 

Karakterisasi Mekanik Edible Film  

Kuat tarik adalah salah satu uji untuk mengetahui tegangan maksimum suatu bahan. 

Kuat tarik pada bioplastik dipengaruhi oleh konsentrasi plasticizer, adapun plastisizer yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu sorbitol. Pengaruh konsentrasi plasticizer terhadap kuat 

tarik bioplastik pada penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 3. Dari penelitian diperoleh 

lembaran bioplastik dengan hasil uji sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Karakteristik mekanik bioplastik yang diteliti 

Persentase 
sorbitol (%) 

Kuat tarik (Mpa) Perpanjangan (%) 
Modulus Young 

(Mpa) 

1 52,525  15,98 3.29 
1,5 50,85  18,04 2.81 

2 62,250  11,69 5.32 
2,5 80,625  12,58 6.40 

3 46,95  13,58 3.45 
3,5 30,625  18,975 1.62 
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Gambar 3. Grafik hubungan antara formulasi pati sorgum-kitosan-sorbitol dengan modulus 
Young dan elongasi terhadap kuat tarik edible film 

 

Gambar 3 menunjukkan hasil uji modulus Young, kekuatan tarik, dan tensile strength 

bioplastik pati sorgum kitosan dengan modifikasi plastisizer sorbitol. Berdasarkan Gambar 3 

didapat bahwa modulus Young tertinggi adalah pada konsentrasi plasticizer 2,5% dan 
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modulus Young tersebut mengalami penurunan dengan bertambahnya konsentrasi 

plasticizer namun pada konsentrasi 3% terjadi penurunan modulus Young. Sedangkan 

kondisi optimum kekuatan tarik tertinggi dari bioplastik didapat pada konsentrasi plasticizer 

sorbitol lebih besar dari 2,5% dan kuat tarik tersebut mengalami penurunan seiring dengan 

penambahan konsentrasi plasticizer sorbitol. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi 

optimum plasticizer adalah pada 2,5% sorbitol dan modulus Young mengalami penurunan 

apabila jumlah sorbitol terlalu banyak hal ini disebabkan karena plasticizer sorbitol adalah 

zat yang ditambahkan untuk menambah elastisitas dari suatu bahan bioplastik, maka 

semakin besar konsentrasi plasticizer maka semakin elastis bahan tersebut namun 

sebaliknya semakin kecil derajat kekakuan atau modulus Young bahan tersebut. 

Konsentrasi sorbitol yang tinggi menyebabkan kekurangan pada kekuatan tarik dan modulus 

Young bioplastik, namun menyebabkan elastisitas yang baik bagi bioplastik (Sirikhajornnam  

& Panu 2004). Hasil tersebut sudah lebih baik dibandingkan penelitian Darni et al. (2009), 

Sanjaya dan Tyas (2012), dan Sumarto (2008) dengan bioplastik tanpa penambahan 

plastisizer sorbitol PVA. 

 

Analisis Morfologi Permukaan Edible Film dengan SEM (Scanning Electron 
Microscope)  
 

Hasil analisis morfologi permukaan edible film pati sorgum-kitosan dapat dilihat pada 

Gambar 4. Berdasarkan hasil uji SEM dengan komposisi variabel pati sorgum-kitosan-

sorbitol (7:3:2,5) terlihat bahwa permukaan struktur molekul edible film pati sorgum terlihat 

tidak rapat. Retakan yang terjadi pada edible film tersebut diduga diakibatkan oleh serat 

kitosan yang ukuran partikelnya cukup besar yaitu 20-30 mesh sehingga tidak terlarut 

sempurna. Dengan kurang rapatnya struktur atau retakan dari serat-serat tersebut 

menyebabkan air akan terserap lebih banyak. Gambar tersebut juga menunjukkan 

permukaan yang kurang halus dan berpori. Permukaan yang tidak halus tersebut 

mengindikasikan bahwa film kurang homogen. Selain itu terdapat pula permukaan yang 

bergelombang dari bioplastik dan juga gelembung udara yang terbentuk akibat pengadukan 

yang kurang homogen. 
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Gambar 4. Penampang edible film pati sorgum-kitosan formulasi 7:3, konsentrasi sorbitol 
2,5% dengan perbesaran 10.000X, 5000X, dan 500X 
 

Analisis Gugus Fungsi Bioplastik (FTIR) 

Uji FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) sebagai analisis yang dilakukan 

untuk menentukan gugus fungsi pada polimer. Contoh spektrum FTIR yang dihasilkan 

disajikan dalam Gambar 4.  

 

Gambar 5. Hasil uji FTIR bioplastik 

 

Identifikasi gugus fungsi dalam sampel berdasarkan posisi pita serapan dalam 

spektrum disajikan dalam Gambar 4. Dari hasil FTIR menunjukkan bahwa proses 

pembuatan edible film merupakan proses pencampuran secara fisik dengan adanya 

interaksi hidrogen antar rantai. Ikatan hidrogen ini terjadi ketika sebuah molekul atom O 

ataupun N yang terdapat dalam kitosan berinteraksi dengan atom H dari amilosa, 

amilopektin, ataupun dari kitosan itu sendiri. Interaksi hidrogen ini juga dapat terjadi antara 

amilosa maupun amilosa dengan amilopektin. Kitosan dapat meningkatkan sifat mekanik 

edible film dengan membentuk ikatan hidrogen antar rantai sehingga edible film menjadi 

lebih rapat dan kaku. Berdasarkan Gambar 4 dapat terlihat bahwa gugus fungsi pada 

bioplastik merupakan gabungan dari gugus fungsi spesifik yang terdapat pada masing-

masing komponen penyusun bioplastik tersebut. Gugus gabungan tersebut terbentuk akibat 

adanya proses modifikasi pati yang disebut dengan grafting atau pencangkokan dimana 

terjadi perubahan letak gugus fungsi, gugus OH- putus dan berganti posisi dengan gugus 

dari kitosan dan sorbitol. Berdasarkan hal tersebut terlihat dengan jelas bahwa bioplastik 

yang dihasilkan memiliki gugus yang relatif sama dengan komponen penyusunnya sehingga 

dapat disimpulkan pula bahwa plastik yang terbentuk masih tetap memiliki sifat hidrofilik 

seperti komponen penyusunnya. Sifat hidrofilik dari bioplastik ini juga dapat dilihat dari 

adanya gugus OH- pada bioplastik yang terdapat pada bilangan gelombang 2630,30 cm-1. 

Pori 
Permukaan 

bergelombang 
Retakan 
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Selain gugus hidroksida (OH), terdapat juga ester (COOH). Adanya gugus fungsi tersebut 

menunjukkan film plastik dapat terdegradasi dengan baik ditanah (Teo et al. 2006) dan 

Weiping (2005).  

 

SIMPULAN 

Konsisi optimum terbaik bioplastik berbahan dasar pati sorgum dan kitosan kulit 

udang terdapat pada penambahan 2,5% sorbitol dengan water uptake 96,47% dengan nilai 

kuat tarik 80,625 MPa, nilai elongasi 12,58% dan modulus Young sebesar 6,40 MPa. 

Lamanya biodegradasi yang dihasilkan adalah 16 hari untuk terurai keseluruhan (100%) 

pada medium Efective Microorganism 4. Hasil analisis SEM edible film menunjukkan 

permukaan polimer bioplastik terlihat homogen dengan ikatan silang pati-kitosan namun 

masih terdapat gelembung udara, pori, dan retakan. Berdasarkan uji FTIR menunjukkan 

plastik yang dihasilkan memiliki sifat hidrofilik yang dapat dilihat adanya gugus OH- dan 

ester (COOH). 
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EVALUASI IN VITRO AKTIVITAS ANTIBAKTERI MINYAK ASIRI ARTEMISIA VULGARIS  
TERHADAP BAKTERI PATOGENIK 

In Vitro Evaluation Antibacterial Activity of Artemisia vulgaris Essential Oil towards 
Pathogenic Bacteria 
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ABSTRAK  
 

Artemisia merupakan salah satu marga tumbuhan yang secara turun temurun banyak 
digunakan dalam mengatasi berbagai gangguan kesehatan akibat aktivitas bakteri. Artemisia vulgaris 
merupakan salah satu spesies yang banyak terdapat di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode destilasi yang menghasilkan rendemen minyak asiri 
A. vulgaris terbanyak dan kemampuannya menghambat pertumbuhan bakteri patogenik. Ekstraksi 
minyak asiri menggunakan tiga jenis metode destilasi, yaitu destilasi air (hidrodestillation), destilasi 
uap-air (water and steam distillation), dan destilasi uap (direct steam distillation). Uji aktivitas 
antibakteri menggunakan metode Bioautografi menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial 
(RALF). Bakteri uji patogenik meliputi Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa (Gram negatif), 
serta Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus (Gram positif). Rendemen destilasi air 0,17%, 
destilasi uap-air 0,15%, dan destilasi uap 0,03%. Aktivitas antibakteri ditunjukkan melalui nilai Rf yang 
dianalisis menggunakan IBM SPSS 20.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode destilasi tidak 
berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri (Sig. 0,998 >0,05), tetapi setidaknya ada satu jenis bakteri 
yang dihambat pertumbuhannya oleh minyak asiri A. vulgaris secara berbeda nyata (Sig. 0,045 
<0,05), yaitu B. subtilis. Selain itu, tidak ada interaksi yang nyata antara metode destilasi dengan jenis 
bakteri patogenik (Sig. 1 >0,05). 
 
Kata kunci: aktivitas antibakteri, Artemisia vulgaris, metode bioautografi, metode destilasi, minyak 
asiri 

 
 

ABSTRACT 
 

Artemisia is a genus of plants that have been widely used in dealing with various health 
problems due to bacterial activity. Artemisia vulgaris is found in Indonesia, especially in Central Java. 
This study aims to determine method of distillation that produces the highest A. vulgaris essential oil 
and its ability to inhibit the growth of pathogenic bacteria. Three methods of distillation were used 
include water distillation (hidrodistillation), water–steam distillation, and direct steam distillation. 
Antibacterial activity test used Bioautography method with Factorial Experiment of Completely 
Randomized Design. Pathogenic bacteria test used Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa 
(Gram negative), Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus (Gram positive). The yields are 0.17 % 
hidrodistillation, 0.15 % water–steam distillation, and 0.03% direct steam distillation. Antibacterial 
activity was showed by Rf, analyzed using IBM SPSS 20.0. The analysis showed that the distillation 
method did not affect antibacterial activity (Sig. 0.998 > 0.05), but there was at least one species of 
bacteria that had been inhibited by the A. vulgaris essential oil differently (Sig. 0.045 < 0.05), namely 
B. subtilis. In addition, there was no significant interaction between method with the type of 
pathogenic bacteria (Sig. 1 > 0.05). 

 
Keywords: antibacterial activity, Artemisia vulgaris, bioautography method, distillation method, 
essential oil 

 
PENDAHULUAN 

Tanaman aromatik yang mengandung minyak asiri merupakan salah satu sumber 

obat herbal. Minyak asiri dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk pengobatan penyakit 
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infeksi (Prabuseenivasan et al. 2006; Parwata & Dewi 2008; Adeleye et al. 2011). Minyak 

asiri merupakan hasil metabolit sekunder dari berbagai jenis tumbuhan yang berasal dari 

bagian daun, bunga, kayu, biji-bijian, bahkan putik bunga (Vasinauskiene et al. 2006; 

Gunawan et al. 2011). 

Artemisia sp. (barucina: Melayu; suket gajahan: Jawa Tengah) dari famili 

Asteraceae, merupakan tanaman potensial yang mengandung minyak asiri. Menurut 

Alzoreky & Nakahara (2003) yang juga dikonfirmasi oleh Ody (2009), Artemisia sp. telah 

lama digunakan oleh bangsa Cina untuk pengobatan tradisional berbagai macam penyakit 

secara turun temurun, terutama untuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. 

Beberapa jenis Artemisia sp. yang dapat tumbuh di Indonesia yaitu A. annua, A. cina, A. 

vulgaris, dan A. sacrorum. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan 

kebenaran khasiat dari Artemisia sebagai obat tradisional (Prabuseenivasan et al. 2006; 

Vasinauskiene et al. 2006; Guangrong et al. 2008; Parwata & Dewi, 2008; Adeleye et al. 

2011).  Namun, di Indonesia kajian penelitian tentang A. vulgaris sebagai antibakteri masih 

terbatas. 

Penelitian Nugroho (2009) membuktikan bahwa ekstrak heksana A. vulgaris memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap Eschericia coli dan Serratia sp. Selanjutnya, Puspitasari (2010) 

menambahkan bahwa minyak asiri A. vulgaris yang diperoleh dari metode hydrodistillation 

juga menunjukkan kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan 

Staphylococcus aureus. Tan et al. (1998) menunjukkan bahwa A. cina memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Bacillus subtilis dan Bacillus cereus dengan α-santonin sebagai 

senyawa aktif antibakteri. Penelitian potensi antibakteri minyak asiri A. vulgaris terhadap 

jenis bakteri patogen lain, misalnya Pseudomonas aeruginosa berdasarkan penelusuran 

publikasi penelitian, masih belum dijumpai. 

Penelitian ini mengkaji tentang kemampuan antibakteri minyak asiri A. vulgaris. Hasil 

diperoleh dari tiga jenis metode destilasi (destilasi air, destilasi uap dan air, serta destilasi 

uap). Jenis bakteri yang digunakan dalam penelitian ini tergolong dalam bakteri patogen 

yang umum dijumpai pada manusia yang berasal dari Gram negatif (E. coli, P. aeruginosa) 

maupun Gram positif (S. aureus, B. subtilis). Uji kemampuan antibakteri dari minyak asiri A. 

vulgaris dilakukan melalui bioautografi langsung. Metode bioautografi menggabungkan 

penggunaan teknik kromatografi lapis tipis (KLT) dengan respons dari mikroorganisme yang 

diuji berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang dapat berupa antibakteri, 

antikapang, atau antiprotozoa (Colorado et al. 2007). 

Penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi aktivitas antibakteri minyak asiri A. 

vulgaris terhadap bakteri Gram negatif dan Gram positif dalam kondisi in vitro. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi tentang potensi A. vulgaris 

sebagai agen antibakteri alami terhadap dua jenis bakteri, yaitu masing-masing dua spesies 
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dari jenis bakteri Gram negatif dan Gram positif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

alternatif bagi pengembangan penggunaan antibiotik alami dalam pencegahan dan 

pengobatan berbagai penyakit infeksi. 

 

METODE PENELITIAN 

Preparasi Minyak Asiri 

Materi tanaman A. vulgaris diperoleh dari Tawangmangu, Jawa Tengah. Daun dan 

batang A. vulgaris yang segar dicuci dan dikeringanginkan, kemudian dirajang kecil. 

Ekstraksi minyak asiri dilakukan melalui tiga metode penyulingan (distillation) sebagai 

berikut. 

1. Destilasi Air/D.A. (hydrodistillation) (Armando & Asman 2009 dengan beberapa 

modifikasi). Sebanyak 340 g A. vulgaris dimasukkan ke dalam labu didih dan ditambah 

dengan air hingga materi tanaman terendam, kemudian dirangkaikan pada seperangkat 

alat destilasi dan clavenger apparatus. Sampel dan air dalam labu didih direbus 

mengunakan hot plate hingga mendidih. Minyak atsiri akan terkumpul dalam clavenger 

apparatus.  

2. Destilasi Uap-Air/D.U.A. (water and steam distillation) (Sastrohamidjojo 2004; dengan 

beberapa modifikasi). Destilasi ini menggunakan sistem pengukusan. Alat didih berupa 

wadah bertutup dengan lempeng berlubang pada bagian tengahnya. Air dimasukkan ke 

dalam wadah hingga sekitar tiga perempat bagian dari dasar wadah ke lempeng 

berlubang. Sebanyak 340 g A. vulgaris diletakkan pada lempeng berlubang. Wadah 

disambungkan dengan selang ke clavenger apparatus yang berhubungan dengan 

kondensor yang dialiri air secara bersinambungan. Wadah sampel dipanaskan 

menggunakan api bunsen. Minyak asiri akan terkumpul dalam clavenger apparatus. 

3. Destilasi Uap/D.U. (steam distillation) (Sastrohamidjojo 2004; dengan beberapa 

modifikasi). Sebanyak 340 g A. vulgaris dimasukkan ke dalam labu didih dan 

dirangkaikan pada seperangkat alat destilasi dengan selang dan clavenger apparatus. 

Air dalam wadah tersendiri dididihkan dengan hot plate, uap airnya dialirkan melalui 

selang sampel. Minyak asiri yang terangkut bersama uap air dipisahkan dalam clavenger 

apparatus. 

Minyak asiri akan terkumpul dalam clavenger apparatus. Minyak asiri ditempatkan 

dalam microtube Eppendorff (Eppendorff–5418) dan disimpan pada suhu 4OC. Rendemen 

minyak asiri dihitung menggunakan rumus (Armando & Asman  2009): 

  

 

 

Rendemen minyak asiri (%v/w) Volume minyak asiri (ml) 

Berat materi tanaman (g) 

X   100% = 

user
Highlight
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Uji Antibakteri in vitro dengan Metode Bioautografi Langsung (Hamburger 1987; dengan 

beberapa modifikasi) 

Satu cuplikan bakteri uji digoreskan secara zig zag pada medium agar miring 

Nutrient Agar (NA) dalam tabung reaksi, lalu diinkubasi selama 24 jam. Sebelum digunakan, 

stok bakteri uji disimpan dalam lemari es. Ketika akan dilakukan uji antibakteri, bakteri uji 

dikulturkan dalam medium cair Nutrient Broth (NB) dan diinkubasi selama 2x24 jam dengan 

di-shaker (Thermolyne–Big Bill) hingga mencapai OD 0,4–0,5 pada 550 nm yang ideal 

untuk digunakan dalam bioautografi langsung (Choma & Grzelak 2011). Minyak asiri 

dianalisis dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menggunakan fase diam plat KLT 

silica gel 60 F254 (Merck) dan fase gerak yang sesuai, yaitu hexan:etil asetat (19:1).  

Plat kromatogram direndam dalam bakteri uji, kemudian diinkubasi pada suhu 37oC 

selama 2x24 jam dalam bejana tertutup yang bagian bawahnya diberi kapas basah. Proses 

bioautografi dilakukan dengan dua kali ulangan untuk tiap bakteri. Visualisasi kromatogram 

dilakukan dengan menyemprotkan pewarna bakteri iodonitrotetrazolium (INT) 5 mg/ml pada 

kromatogram. Permukaan kromatogram yang ditumbuhi bakteri berwarna merah 

keuunguan, sedangkan permukaan yang mengandung senyawa bioaktif antibakteri 

berwarna terang. Pengukuran Rf dilakukan pada daerah berwarna terang. 

 

Analisis Data Antibakteri 

Nilai Rf dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) yang 

dioperasikan dengan IBM SPSS Statistics 20.0 untuk mengetahui ada/ tidaknya pengaruh 

perbedaan jenis metode destilasi dan jenis bakteri uji terhadap aktivitas antibakteri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil destilasi memperlihatkan bahwa daun dan batang A. vulgaris mengandung 

minyak asiri dengan aroma spesifik. Minyak asiri A. vulgaris hasil dari tiga metode destilasi 

menghasilkan rendemen yang berbeda-beda (Gambar 1). Namun, perbedaan metode 

tersebut secara statistika tidak berbeda nyata (Sig. 0,998 >0,05). Metode destilasi air 

tampak sebagai metode yang menghasilkan rendemen minyak asiri paling optimal. Menurut 

Armando & Asman (2009), pada dasarnya ketiga tipe penyulingan tersebut memiliki 

kesamaan yaitu sistem dua fase yaitu uap dan air. Perbedaan cara pemrosesan 

berpengaruh terhadap hasil rendemen yang didapatkan. Sastroamidjojo (2004) menyatakan 

bahwa setiap tanaman memerlukan metode destilasi tertentu untuk mendapatkan rendemen 

minyak atsiri paling optimal.  

Pada destilasi air, bahan tanaman A. vulgaris terendam air langsung dan bergerak 

bebas dalam air yang mendidih (prinsip perebusan). Keuntungan metode ini adalah kualitas 

minyak atsiri baik karena suhu yang tidak terlalu tinggi, serta alatnya paling sederhana. 
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Kontak langsung antara sampel dengan air menyebabkan ekstraksi minyak atsiri A. vulgaris 

lebih efektif, sehingga hasil rendemen terbesar. Efektivitas tersebut diduga karena 

komponen-komponen metabolit sekunder pada A. vulgaris cenderung memiliki kelarutan 

yang rendah terhadap air sehingga tidak terlarut dalam air, melainkan dapat terekstraksi 

menjadi minyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perbandingan rendemen (%) minyak asiri A. vulgaris menggunakan tiga 
metode destilasi berbeda   

 

Metode destilasi uap–air menyebabkan bahan A. vulgaris hanya terkena uap, tidak 

terkena air yang mendidih. Ciri khas model ini yaitu uap selalu dalam keadaan basah (wet 

steam), jenuh, dan tidak terlalu panas. Bahan tanaman yang akan disuling hanya 

berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas (Sastrohamidjojo 2004). Minyak asiri 

yang dihasilkan tidak mudah menguap karena pembawanya adalah air yang tidak mudah 

menguap pada suhu kamar. 

Metode destilasi uap memiliki ciri khas uap yang selalu dalam keadaan kering (dry 

steam), tidak jenuh, lebih panas dibandingkan metode destilasi uap–air karena uap 

langsung dialirkan dari sumber uap panas ke A. vulgaris. Menurut Armando & Asman 

(2009), jika permulaan penyulingan dilakukan pada tekanan tinggi, maka komponen kimia 

dalam minyak akan mengalami dekomposisi. 

Kisaran nilai Rf yang diperoleh sebelum plat direndam bakteri uji berbeda dengan 

nilai Rf yang diperoleh setelah plat direndam bakteri uji (Tabel 1). Spot yang muncul sebagai 

hasil bioautografi menunjukkan zona penghambatan minyak asiri A. vulgaris terhadap 

bakteri-bakteri uji, sedangkan spot yang semula tampak pada visualisasi UV tetapi tidak 

tampak sebagai zona terang setelah bioautografi mengandung senyawa yang tidak memiliki 

aktivitas antibakteri. 
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Tabel 1. Nilai Rf sebelum dan sesudah bioautografi minyak asiri A. vulgaris 

Metode 
Spot 
no 

Nilai Rf 
sebelum 

bioautografi 

Nilai Rf senyawa antibakteri 

E. coli P. aeruginosa B. subtilis S. aureus 

D.A. 1 0,16–0,23 0,23 0,20 0,16 0,17 
 2 0,84–0,99 – – 0,93 – 
D.U.A. 1 0,18–0,29 0,29 0,20 0,18 0,20 
 2 0,84–0,99 – – 0,90 – 
D.U. 1 0,19–0,21 0,21 0,20 0,21 0,21 
 2 0,80–0,99 – – 0,90 – 

 

Bioautografi langsung berperan sebagai uji in vitro potensi antibakteri minyak asiri A. 

vulgaris. Tan et al. (1998) dan Liu et al. (2001) menyebutkan bahwa minyak asiri 

mengandung senyawa utama berupa terpenoid dan terpena, yang merupakan senyawa 

kimia yang berperan sebagai antibakteri pada tanaman Artemisia. Minyak asiri yang 

diperoleh dari hasil tiga metode destilasi yang berbeda masih mengandung senyawa-

senyawa yang tidak spesifik sebagai antibakteri. Isolasi senyawa spesifik tersebut dapat 

dilakukan melalui Bioautografi. Metode tersebut diawali dengan KLT untuk memisahkan 

senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak asiri A. vulgaris. Kemampuan minyak 

asiri A. vulgaris dalam menghambat pertumbuhan bakteri bergantung pada besarnya 

konsentrasi dan jenis senyawa aktif yang terlarut dalam ekstrak. Minyak asiri merupakan 

suatu zat berbau khas yang dihasilkan oleh tanaman dan mudah menguap (Burt 2004). 

Perbedaan bakteri uji memberikan hasil nilai Rf yang berbeda nyata secara statistika (Sig. 

0,045 < 0,05), yaitu pada bakteri uji B. subtilis. Akan tetapi, secara statistika tidak terdapat 

interaksi antara jenis metode destilasi dengan jenis bakteri uji dalam mempengaruhi nilai Rf 

senyawa bioaktif antibakteri yang teramati (Sig. 1 >0,05). 

Senyawa bioaktif minyak asiri A. vulgaris dari ketiga jenis metode destilasi yang 

terdapat pada spot 1 (Rf 0,17–0,29) menunjukkan kemampuan antibakteri terhadap seluruh 

strain bakteri uji. Perbedaan metode destilasi tidak berpengaruh terhadap nilai Rf di akhir 

bioautografi. Spot tersebut memisahkan senyawa-senyawa polar dari minyak asiri, sehingga 

sifat dari senyawa bioaktif pada spot 1 cenderung polar.  Akan tetapi, senyawa bioaktif pada 

spot 2 (Rf 0,90–0,93) hanya menunjukkan kemampuan antibakteri terhadap B. subtilis. Spot 

2 tersebut memisahkan senyawa-senyawa non polar dari minyak asiri. 

Berdasarkan prinsip kelarutan like dissolve like, maka pelarut polar akan melarutkan 

senyawa polar, sebaliknya pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar (Cotton & 

Wilkinson 1989; Chang  2006). Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka Rf II (0,88) bersifat 

kurang polar dan terjadi interaksi dengan EtOAc yang bersifat polar. Sedangkan untuk Rf I 

(0,22) bersifat lebih polar dibandingkan Rf II dan ketika terjadi interaksi dengan hexan 

(nonpolar), akan terpisahkan sesuai dengan prinsip like dissolve like. Bintang (2010) yang 
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menyatakan bahwa golongan lipid dan minyak yang tak bermuatan/netral dipisahkan 

dengan pelarut-pelarut non polar, sedangkan yang bermuatan dipisahkan dengan pelarut 

polar, sehingga dapat dikatakan bahwa minyak asiri A. vulgaris merupakan minyak yang 

bersifat netral. 

Perbedaan terjadi pada perlakuan bakteri uji B. subtilis dibandingkan tiga perlakuan 

lainnya, yang secara statistika terdapat perbedaan yang signifikan (Sig. 0,045 <0,05). 

Dengan kata lain, minyak asiri A. vulgaris memberi penghambatan yang berbeda pada 

perlakuan bakteri uji B. subtilis dibandingkan ketiga bakteri uji lain. Namun, pada metode 

destilasi yang berbeda, nilai Rf untuk masing-masing bakteri uji tidak berbeda nyata (Sig. 

0,998 >0,05).  

Walaupun analisis statistika menunjukkan bahwa nilai Rf senyawa antibakteri 

berdasarkan perbedaan metode destilasi dapat diasumsikan sama, tetapi kadar tiap 

senyawa bioaktif dari ketiga metode destilasi belum tentu sama. Kahriman et al. (2010) 

melaporkan adanya perbedaan komposisi senyawa dan aktivitas antibakteri dari minyak asiri 

dengan metode destilasi yang berbeda. 

 

SIMPULAN 

Minyak asiri A. vulgaris hasil destilasi air, destilasi uap–air, dan destilasi uap 

menunjukkan jumlah rendemen yang berbeda, yaitu berturut-turut 0,17%, 0,15%, dan 

0,03%.  Semua senyawa dalam setiap minyak asiri mempunyai kemampuan antibakteri 

terhadap bakteri B. subtilis; sedangkan terhadap E. coli, P. aeruginosa, dan S. aureus, 

kemampuan antibakteri hanya ditunjukkan oleh senyawa-senyawa yang cenderung bersifat 

sangat polar. 
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ABSTRAK 
 

Artifisial poliploidi adalah suatu teknik yang digunakan untuk meningkatkan jumlah kromosom 
suatu tanaman secara buatan dengan agen penginduksi sehingga menjadi tanaman poliploid. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 
benziladenin dan waktu aplikasinya terhadap tanaman poliploid yang terbentuk pada tanaman 
Artemisia cina secara kultur pucuk. Perlakuan yang dicobakan adalah konsentrasi 2,4-D 1; 1.5; 2; 3 
mg/l yang dikombinasikan dengan konsentrasi BA 1; 1.5; 2; 3 mg/l dengan waktu aplikasi 21 dan 28 
hari. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan zat pengatur tumbuh dengan waktu aplikasi 21 dan 28 
hari dapat menghasilkan tanaman poliploid. Pada perlakuan waktu aplikasi 21 hari persentase 
tanaman poliploid tertinggi pada perlakuan 2.4-D 3 mg/l yang dikombinasikan dengan BA 1.5 mg/l 
dan 2.4-D 3 mg/l yang dikombinasikan dengan BA 2 mg/L yaitu 19.2%, sedangkan perlakuan waktu 
aplikasi 28 hari, persentase tanaman poliploid tertinggi pada perlakuan 2.4-D 2 mg/L yang 
dikombinasikan dengan BA 1 mg/L yaitu 23.8%. Set kromosom yang dihasilkan bervariasi yaitu 
2n=2x=18, 2n=3x=27, 2n=4x=36, 2n=5x=45, 2n=6x=54. Persentase level ploidi tertinggi pada 
perlakuan zat pengatur tumbuh dengan waktu aplikasi 21 hari adalah 2n=3x=27 (triploid) yaitu 31 % 
sedangkan pada perlakuan waktu 28 hari adalah level ploidi 2n=4x=36  (tetraploid) yaitu  29%. 
 
Kata Kunci: 2,4-asam diklorofenoksiasetat, artifisial poliploid, benzyladenine, poliploidi, zat pengatur 
tumbuh 
 

ABSTRACT 
 

Artificially polyploidy is a technique used to increase the number of chromosomes in an 
artificial plant with inducer agents that become polyploid plants. The purpose of this study was to 
determine the effect of combinations of growth regulators 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 
benzyladenine  and application period  to the polyploid plants that form on Artemisia cina in shoots 
culture. The treatments of 1; 15; 2; and 3 mg/L of 2.4-D combined with 1; 1.5; 2; 3 mg/L of BA with 
application period for 21 and 28 days was attempted to induce polyploidy of A. cina. Chromosome 
determination shows that 2,4-D treatment combined with BA with application period 21 and 28 days 
was able to produce  polyploidy of A. cina. At application period for 21 days, polyploidy percentage of 
the highest induction result reached 19.2% at 3 mg/L 2,4-D with 1.5 mg/L BA and 2 mg/L 2,4-D with 1 
mg/L BA, while the treatment application period for 28 days, the highest percentage of polyploid 
plants at 2 mg/L  2,4-D combined with 1 mg/L BA was  23.8%. The conducted  set of chromosomes 
varied , comprising 2n = 2x  = 18, 2n = 3x = 27, 2n = 4x = 36, 2n = 5x = 45, 2n = 6x = 54. The highest 
percentage of ploidy levels on plant growth regulator treatment with 21-day application period was 2n 
= 3x = 27 (triploid) 31% while the 28-day application period was  2n = 4x = 36 (tetraploid) 29%. 
 
Keywords:  2,4-dichlorophenoxyacetic acid, artificial polyploidy, benzyladenine, growth regulators 
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PENDAHULUAN 

Berbicara tentang pemanfaatan tanaman obat atau bahan obat alam pada umumnya 

sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Manusia mulai mencoba memanfaatkan 

alam sekitarnya untuk memenuhi keperluan kehidupannya, termasuk keperluan akan obat-

obatan dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Tumbuhan 

dan mikrobia merupakan sumber utama metabolit sekunder (Hayashi et al. 1997; Armaka et 

al. 1999; Lin et al. 1999; Basso et al. 2005), dan secara konsisten menjadi sumber utama 

obat-obatan terbaru (Harvey 2000), baik berupa senyawa fenolat, alkaloid, terpenoid, 

maupun asam amino non protein (Smith 1997). Menurut Nasim et al. (2010), pada dunia 

pengobatan modern, tanaman/tumbuhan digunakan sebagai sumber agen pengobatan 

langsung, sebagai model untuk senyawa-senyawa sintetik baru dan sebagai marker 

taksonomi untuk penelitian senyawa baru. 

Sejak ditemukan resistensi Plasmodium falciparum terhadap kuinin pada tahun 1957, 

artemisinin merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh Artemisia sp.  

menjadi pusat perhatian dunia farmasi dan peneliti. Artemisinin dari Artemisia menjanjikan 

sebuah harapan baru sebagai sumber alternatif obat malaria.  

Artemisia merupakan salah satu marga tumbuhan yang telah diekplorasi 

kegunaannya dalam dunia pengobatan terutama sebagai sumber artemisinin. Artemisinin 

adalah senyawa seskuiterpen lakton endoperoksida, senyawa yang aktif sebagai obat 

malaria yang efektif  untuk melawan  strain Plasmodium yang resisten terhadap kloroquin. 

Selama ini marga Artemisia yang banyak diekplorasi kandungan artemisininnya 

adalah Artemisia annua. Distribusi tanaman A.  annua di Indonesia masih terbatas yaitu di 

Jawa Tengah (di daerah Tawangmangu) dan  Wamena Irian Jaya. Namun demikian kerabat 

sejenis yang banyak tumbuh sebagai gulma di dataran tinggi Indonesia berdasarkan hasil 

penelitian juga mengandung artemisinin adalah Artemisia cina Berg ex Poljakov (Aryanti 

2001; Herawati  2003; Supardiyanti & Herawati 2005; Hidayat & Herawati 2007; Manoppo & 

Herawati 2006). Kandungan metabolit sekunder artemisinin pada A. cina masih rendah 

berkisar 0,0075%-0,66%. Upaya peningkatan kandungan metabolit sekunder artemisinin 

pada A. cina perlu dilakukan. Produksi metabolit sekunder di lapang mengalami kendala 

karena sulit dilakukan pengendalian kualitas yaitu dalam mengindentifikasi dan mengukur 

bahan aktifnya selain itu juga masih sangat tergantung oleh musim dan kondisi tanah. 

Sistem in vitro  dan perbaikan klon melalui manipulasi genetik dapat menjadi solusi dalam 

produksi metabolit sekunder (Banyai et al.  2010). 

Artifisial poliploid atau poliploid buatan adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

meningkatkan jumlah kromosom suatu tanaman secara buatan, sehingga menjadi tanaman 

poliploid. Induksi poliploidi pada A. annua mampu meningkatkan produksi artemisinin 

(Banyai et al. 2010; Huang et al. 2010). Artifisial poliploid selain menggunakan kokhisina 
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sebagai agen penginduksi juga dapat menggunakan zat pengatur tumbuh yang 

ditambahkan ke dalam media kultur in vitro. Zat pengatur tumbuh yang dapat digunakan 

dalam menginduksi poliploidi adalah kombinasi antara jenis auksin dan sitokinin. Jenis 

auksin yang dapat digunakan dalam menginduksi poliploidi adalah jenis 2,4-asam 

diklorofenoksiasetat ( 2,4-D ) dan jenis sitokinin yang digunakan adalah benziladenin (6-BA) 

atau kinetin. Penggunaaan zat pengatur tumbuh sebagai senyawa yang menginduksi 

poliploidi dilaporkan oleh Franz &  Maluszynska (2003) pada tanaman Arabidopsis taliana  

dan Sulistyaningsih et al. (2006) pada tanaman bawang merah.  

 Konsentrasi sitokinin dan auksin yang tidak seimbang mampu menginduksi poliploidi 

(Swartz 1991). Secara alami poliploid sering lebih besar penampakan morfologi dari spesies 

diploid seperti permukaan daun lebih luas, organ bunga lebih besar, batang lebih tebal dan  

tanaman lebih tinggi. Fenomena ini diistilahkan sebagai gigas atau jagur (Kuckuck et al. 

1991). Menurut Poehlman & Sleper (1995)  poliploid juga memberi peluang untuk merubah 

karakter suatu tanaman melalui perubahan jumlah genom dan kontribusi gen-gen alelik 

pada karakter tertentu. Jenis manipulasi genetik seperti ini sering digunakan dalam 

pemuliaan tanaman secara komersial (Otto & Whiton  2000). 

Induksi poliploidi buatan secara in vitro untuk produksi metabolit sekunder dapat 

dilakukan dengan metode kultur kalus (Franz & Maluszynska 2003) dan metode kultur pucuk  

(Nilanthi et al. 2009; Kun-Hua et al. 2010; Banyai et al. 2010; Lin X et al. 2011).  

 Penggunaan metode kultur pucuk banyak digunakan dalam induksi poliploidi 

dikarenakan metode ini dapat digunakan untuk  produksi metabolit sekunder yang 

diproduksi baik di akar maupun di daun atau pucuk secara in vitro, Sumber eksplan yang 

digunakan dalam induksi poliploidi buatan secara kultur pucuk dapat berasal dari biji yang 

dikecambahkan secara in vitro dapat pula berasal dari tumbuhan lengkap yang kemudian 

diperbanyak secara in vitro yaitu melalui kultur pucuk. Bahan awal yang digunakan dalam 

kultur pucuk (shoot tip) berukuran 0,3–1,0 cm. Pucuk awal ini dalam media yang tepat akan 

membentuk pucuk-pucuk baru yang jumlahnya tergantung dari jenis berkisar dari 4–20 

pucuk (Winata 1988). 

Induksi poliploidi dengan zat pengatur tumbuh sebagai agen penginduksi pada 

tanaman A. cina secara kultur pucuk masih belum banyak diteliti. Pada penelitian ini 

dilakukan induksi artifisial poliploidi melalui perlakuan zat pengatur tumbuh yaitu kombinasi 

2,4-D dan benziladenin dengan waktu perlakuan 21 hari dan 28 hari untuk memperoleh 

tanaman poliploid yang pada akhirnya untuk meningkatkan produksi tanaman termasuk 

kandungan metabolit sekunder. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari–Juli 2013 di laboratorium Fisiologi 

dan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 

Tahapan penelitian meliputi penggandaan pucuk, proses induksi poliploid, penetralan, 

induksi akar dan aklimatisasi di laboratorium dan rumah kaca hingga diperoleh tanaman 

poliploid (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram alur produksi A. cina poliploid melalui artifisial poliploidi 

 

Penggandaan Pucuk 

Eksplan yang digunakan untuk induksi poliploid berupa pucuk tanaman A. cina hasil 

perbanyakan secara in vitro. Penggandaan pucuk menggunakan propagul potongan pucuk 

tanaman A. cina  yang memiliki 3 ruas batang dan 2 buku, diambil dari bagian pucuk 

tanaman A. cina pada ruas 1 hingga ruas 6. Propagul ditanam pada media perbanyakan 

pucuk, yaitu medium MS yang ditambah kinetin 10 ppm dan NAA 1 ppm. Penggandaan 

pucuk dilakukan dengan menumbuhkan 1 eksplan pucuk/botol, menggunakan botol selai 

dengan diameter 7 cm dan tinggi 12 cm. Setiap 4 minggu dilakukan sub kultur dengan 

memotong sepanjang 3 ruas batang di tanam kembali pada media segar. Perbanyakan 

dilakukan hingga jumlah eksplan yang dibutuhkan telah terpenuhi untuk kemudian dilakukan 

induksi poliploidi.  

Induksi Poliploidi 

Induksi poliploidi dilakukan dengan cara menanam eksplan pada media MS yang 

ditambah 2,4-D dan BA sesuai perlakuan. Perlakuan ZPT yang dicobakan adalah 2,4-D 1; 

1.5; 2; 3 mg/L dan BA  1; 1.5; 2; 3 mg/L dengan waktu aplikasi 21 dan 28 hari. Eksplan yang 

digunakan adalah pucuk pada ruas 2–4, pucuk apikal dihilangkan. Setelah ditanam selama 

periode aplikasi selanjutnya eksplan dipindahkan ke dalam media MS tanpa zat pengatur 

tumbuh atau tahap penetralan. Jumlah sampel setiap perlakuan sebanyak 5 botol setiap 

botol berisi satu eksplan diulang 3 kali. Pengamatan pada tahap ini adalah jumlah eksplan 

yang hidup setelah induksi. 

 

Perbanyakan Eksplan 

Induksi Poliploidi 

Penetralan Induksi Akar Aklimatisasi 
Determinasi 

Jumlah 

Kromosom 

Planlet 

Poliploid 
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Tahap Penetralan 

Tahap penetralan dilakukan selama 14 hari setelah itu eksplan dipindahkan ke dalam 

media pertumbuhan. Media pertumbuhan yang digunakan adalah media MS yang ditambah 

dengan 10 mg/L kinetin dan 1 mg/L NAA. Eksplan ditumbuhkan di dalam media 

pertumbuhan selama 8 minggu. 

Induksi Akar 

Pada tahap ini setelah tahap netralisasi selanjutnya eksplan dipindahkan ke dalam 

media induksi akar. Media yang digunakan adalah Media ½ MS ditambah IBA 3 mg/L. 

Periode induksi akar selama 28 hari selanjutnya masuk ke dalam tahap aklimatisasi. 

Aklimatisasi 

Aklimatisasi dilakukan selama 12 minggu dengan tahapan sebagai berikut: planlet 

dikeluarkan dari media agar dipindah ke media arang sekam yang ditempatkan pada cup 

plastik disiram dengan media MS  0  dan diletakkan di dalam laboratorium tahap ini selama 

2 minggu pada tahap ini akar sudah terbentuk, tahap berikutnya planlet diletakkan di green 

house, planlet masih ditanam pada media arang sekam dan disiram pupuk cair dengan 

konsentrasi 2 ml /L selama 2 minggu. Pada tahap ini dilakukan determinasi kromosom untuk 

mengetahui level ploidi dari proses induksi. Setelah 2 minggu selanjutnya planlet 

dipindahkan ke dalam media tanah yang dicampur pupuk kandang dengan perbandingan 

1:1 di dalam polibag diameter 30 cm selama  8 minggu. Pada tahap ini 2 minggu setelah 

tanam dilakukan pemupukan N, P, K. Pada tahap ini planlet mulai membentuk anakan yang 

selanjutnya dilakukan penyetekan untuk perbanyakan tanaman.  

Determinasi Jumlah Kromosom 

Pengamatan kromosom dilakukan dengan cara ujung akar planlet yang aktif tumbuh 

dipotong ± 1 cm pada saat pembelahan metafase (pada Artemisia cina pada jam 10.45–

11.30 siang) dan dilakukan pra perlakuan dengan air dan dimasukkan ke dalam refrigerator 

pada suhu 4oC selama 24 jam. Setelah 24 jam Tahap selanjutnya adalah tahapan fiksasi 

dengan cara  akar hasil pre treatment dimasukkan ke dalam larutan Carnoy/larutan fiksasi  

(3 etanol:1 asam asetat glasial), simpan di kulkas 4OC selama 24 jam. Selanjutnya dibilas 

dengan air destilasi satu kali dan ditransfer ke larutan HCL 1 N  selanjutnya dipanaskan di 

dalam waterbath pada suhu 60OC selama 15 menit, dicuci lagi setelah itu diwarnai dengan 

larutan Fucshin dan biarkan ± 24 jam hingga akar terwarnai selanjutnya diamati di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 1000x.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbanyakan Pucuk 

Perbanyakan pucuk secara in vitro pada penelitian ini dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan eksplan pada saat tahap induksi. Perbanyakan pucuk secara in vitro 
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menggunakan pucuk tanaman Artemisia cina yang ditanam pada medium MS yang 

ditambah kinetin 10 ppm dan NAA 1 ppm dapat diperoleh pucuk baru dengan kelipatan 

berkisar 4-12 setiap 28 hari setelah kultur (lihat Gambar 2A). Pucuk baru yang muncul 

berasal dari pertumbuhan pada bagian buku, yaitu akan tumbuh tunas aksiler. Selain 

terbentuk tunas aksiler pada buku–buku eksplan juga terbentuk kalus dan sebagian kalus 

akan membentuk pucuk ( Gambar 2B). 

 

\ 

Gambar 2. Hasil penggandaan pucuk A. cina secara in vitro pada eksplan umur 28 
hari (A) dan pucuk yang terbentuk dari kalus  (B). 

 

Artifisial Poliploidi menggunakan Zat Pengatur Tumbuh secara in Vitro 

Artifisial poliploidi selama ini lebih banyak menggunakan kolkhisina sebagai agen 

penginduksi sedangkan penggunaan zat pengatur tumbuh sebagai agen penginduksi belum 

banyak digunakan, apalagi penerapannya pada tanaman Artemisia cina. Penggunaan agen 

penginduksi dalam artifisial poliploidi yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi agen 

penginduksi dan waktu aplikasi sehingga dapat menghasilkan tanaman poliploid. Melalui 

proses studi pustaka yang sangat terbatas dan penelitian pendahuluan akhirnya ditetapkan  

konsentrasi auksin (2,4-D) yang dicobakan 1; 1.5; 2; 3 mg/l  dikombinasikan dengan BA 

pada konsentrasi 1; 1.5; 2; 3 mg/l dengan waktu aplikasi 21 dan 28 hari.  

Pertumbuhan dan perkembangan eksplan pucuk hasil induksi poliploid menggunakan  

zat pengatur tumbuh diamati yaitu pertumbuhan pucuk pada waktu aplikasi 21 hari dan 28 

hari (Tabel 1). Eksplan pucuk hasil penggandaan in vitro selanjutnya dikultur  pada medium 

perbanyakan pucuk dengan ditambahkan berbagai konsentrasi dan periode waktu sesuai 

perlakuan. Pertumbuhan dan perkembangan eksplan menunjukkan bahwa selain 

menghasilkan pucuk dari perkembangan tunas aksiler pucuk juga dapat diperoleh dari 

perkembangan kalus yang terbentuk di sekitar eksplan (Gambar 3A dan 3B) 

A B 
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Gambar 3. Pertumbuhan dan Perkembangan eksplan setelah induksi. Pucuk dari 
perkembangan tunas aksiler (A); Pucuk yang diperoleh dari perkembangan kalus (B). 

 

Berdasarkan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pucuk setelah induksi 

menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BA  

dan waktu aplikasi 21 hari dan 28 hari mempengaruhi pertambahan jumlah pucuk eksplan   

(Tabel 1).  

 

Tabel 1. Persentase pucuk yang muncul setelah induksi dengan perlakuan kombinasi 2,4-D 
dan BA  pada waktu aplikasi 21 hari dan 28 hari. 

Perlakuan % pucuk yang muncul setelah 
induksi waktu aplikasi 21 hari 

% pucuk yang muncul setelah 
induksi waktu aplikasi 28 hari 2,4-D (mg/l) BA (mg/L) 

1 1 82 76 
1.5 66 70 
2 84 69 
3 71 68 

1.5 1 53 55 

1.5 61 75 

2 59 68 

3 74 62 

2 1 73 65 

1.5 45 63 
2 52 38 
3 67 70 

3 1 56 62 

1.5 43 38 

2 60 42 

3 55 20 

 
Pertambahan pucuk pada perlakuan kombinasi zat pengatur tumbuh dengan waktu 

aplikasi 21 hari berkisar 43%-84%, sedangkan perlakuan kombinasi zat pengatur tumbuh 

dengan waktu aplikasi 28 hari berkisar 20%-76%. Pertumbuhan pucuk tertinggi pada 

perlakuan 2,4-D 1 mg/l yang dikombinasikan dengan BA 2 mg/l pada waktu aplikasi 21 hari. 

 
 

A 
B 
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Level Ploidi Tanaman A. Cina Hasil Induksi dengan 2,4-D yang Dikombinasikan 
dengan BA pada Waktu Aplikasi 21 Hari dan 28 Hari secara In Vitro 
 

Pertumbuhan dan morfogenesis tanaman secara in vitro dipengaruhi oleh 

keseimbangan dan interaksi zat pengatur tumbuh di dalam tanaman. Auksin dan sitokinin 

secara luas digunakan di dalam media pertumbuhan kultur jaringan tanaman. Auksin dan 

sitokinin dapat menginduksi pembelahan sel, perkembangan kloroplas, pertumbuhan pucuk, 

dan tunas samping. Benziladenin merupakan sitokinin esensial untuk tanaman. Sitokinin 

jenis ini mampu menstimulasi beberapa hal termasuk pembelahan sel, munculnya pucuk, 

dan pembentukan pucuk. Senyawa 2,4-D adalah salah satu auksin yang memegang 

peranan penting dalam pembentukan kalus. Hasil determinasi kromosom menunjukkan 

bahwa kombinasi 2.4-D dan BA mampu menginduksi poliploid pada tanaman A. cina (Tabel 

2). Konsentrasi auksin dan sitokinin yang tidak seimbang memiliki kemungkinan yang tinggi 

untuk menginduksi poliploid (Swartz 1991). Perlakuan 2,4-D 3 mg/l yang dikombinasikan 

dengan BA 1.5 mg/l dan perlakuan 2,4-D 3 mg/l yang dikombinasikan dengan BA 2 mg/l 

pada waktu perlakuan 21 hari menghasilkan persentase tanaman poliploid tertinggi yaitu 

19.2%. Perlakuan 2,4-D 2 mg/l yang dikombinasikan dengan BA 1 mg/l menghasilkan 

persentase tanaman poliploid tertinggi yaitu 23.8% (Tabel 2). 

Tabel 2. Persentase tanaman poliploid hasil induksi dengan perlakuan kombinasi 2,4-D dan 
BA pada waktu aplikasi 21 hari dan 28 hari 

Perlakuan % tanaman poliploid pada 
waktu aplikasi 21 hari 

% tanaman poliploid pada 
waktu aplikasi 28 hari 2,4-D ( mg/l) BA ( mg/l) 

1 

1 0.0 0.0 

1.5 0.0 0.0 

2 11.5 9.5 

3 0.0 4.8 

1.5 

1 11.5 0.0 

1.5 0.0 4.8 

2 0.0 0.0 

3 7.7 9.5 

2 

1 15.4 23.8 

1.5 7.7 0.0 

2 0.0 0.0 

3 3.8 4.8 

3 

1 0.0 19.0 

1.5 19.2 14.3 

2 19.2 4.8 

3 3.8 4.8 

 

Hasil determinasi kromosom secara mikroskopis menunjukkan bahwa level ploidi 

hasil induksi dengan perlakuan kombinasi konsetrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BA 

pada waktu aplikasi 21 hari dan 28 hari bervariasi yaitu 2n=3x=27; 2n= 4x=36;  2n=5x=40; 

2n=6x=54; 2n=7x=63 dan 2n=8x=72. Level ploidi yang bervariasi sebagai hasil induksi 

diduga karena kecepatan pembelahan sel yang tidak sama pada saat penggandaan 



Seminar Nasional Biologi 2014, Artifisial Poliploidi Dengan Perlakuan Waktu Aplikasi Dan Kombinasi  | 439 

kromosom (Gambar 4). Gambar 5  menunjukkan persentase level ploidi yang muncul karena 

perlakuan induksi zat pengatur tumbuh. Pada perlakuan waktu induksi 21 hari persentase 

ploidi tertinggi adalah triploid (2n=3x=27)  yaitu 31% dan pada perlakuan waktu 28 hari, 

tertinggi adalah tetraploid (2n=4x=36) yaitu 29%. 

Modal dasar dari kromosom (n) adalah 9, sehingga diploid (2n) = 18. Artemisia cina 

mempunyai jumlah kromosom yang unik dengan jumlah kromosom dasar x = 8 dan x = 9. 

Pada tanaman normal spesies ini mempunyai jumlah kromosom diploid 2n = 2x = 18 (dari 

jumlah kromosom dasar x = 9) atau kromosom poliploid 2n = 4x = 32 (dari jumlah kromosom 

dasar x = 8) ( Darlington & Wylie  1956; dePadua et al. 1999). 

  

Gambar 4. Kromosom tanaman A. cina; Diploid 2n=2x=18(A), Tetraploid 2n=4x=36 (B) 
 

 

Gambar 5. Persentase level ploidi pada A. cina hasil induksi pada waktu aplikasi  
21 hari dan 28 hari 

 

SIMPULAN 

Perlakuan 2,4-D yang dikombinasikan dengan BA dengan waktu aplikasi  21 dan 28 

hari mampu menginduksi poliploidi pada A. cina.  Persentase tanaman poliploid tertinggi 

pada perlakuan 2,4-D 3 mg/l yang dikombinasikan dengan BA 1,5 mg/l dan 2,4-D 3 mg/l 
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yang dikombinasikan dengan BA 2 mg/L pada waktu aplikasi 21 hari yaitu 19.2%, 

sedangkan perlakuan waktu aplikasi 28 hari, persentase tanaman poliploid tertinggi pada 

perlakuan 2,4-D 2 mg/L yang dikombinasikan dengan BA 1 mg/L yaitu 23.8%. Set 

kromosom yang dihasilkan bervariasi yaitu 2n=2x=18, 2n=3x=27, 2n=4x=36, 2n=5x=45, 

2n=6x=54.  Persentase level ploidi tertinggi pada perlakuan zat pengatur tumbuh dengan 

waktu aplikasi 21 hari adalah 2n=3x= 27 (triploid) yaitu 31% sedangkan pada perlakuan 

waktu 28 hari adalah level ploidi 2n=4x=36 ( tetraploid ) 29%. 
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ABSTRAK 
 

Optimasi konsentrasi ragi mikroba lokal pada fermentasi biji kakao dilakukan untuk 
mengetahui konsentrasi ragi yang terbaik meningkatkan mutu kakao. Ragi mikroba lokal merupakan 
gabungan tiga jenis mikroba yang diisolasi dari biji kakao terfermentasi, yaitu Candida tropicalis KLK4 
(kelompok khamir), Lactobacillus sp. KSL2 (bakteri asam laktat) dan Acetobacter KSL1 (bakteri asam 
asetat). Fermentasi biji kakao dilakukan pada skala laboratorium  selama 5 hari dengan empat 
perlakuan konsentrasi ragi yaitu.0,5; 1,0; 1,5 dan 2,0 % (g/g). Fermentasi kakao secara alami tanpa 
penambahan ragi dilakukan sebagai pembanding. Parameter kualitas biji kakao yang diukur 
merupakan kualitas secara fisik berdasarkan standar Nasional Indonesia (SNI 2323-2008) yang 
meliputi kadar air, kadar biji tidak terfermentasi, kadar biji berjamur, kadar biji berkecambah dan kadar 
lemak (SNI 3747-2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi ragi mikroba sebanyak 1% 
merupakan konsentrasi yang terbaik digunakan pada fermentasi kakao dengan karakteristik biji kakao 
kering memenuhi syarat mutu yang ditetapkan pada SNI. Penambahan ragi mikroba lokal dengan 
konsentrasi 1% juga dapat mempersingkat waktu fermentasi dari 5 hari menjadi 3 hari fermentasi 
dengan mutu biji kakao sesuai SNI. 
 
Kata kunci: fermentasi, kakao, konsentrasi ragi, mikroba lokal, optimasi  

 
ABSTRACT 

 
Optimization of local microbial “ragi” concentration in cocoa fermentation studies have been 

carried out to obtain the best “ragi” concentration was increased cocoa quality. The local microbial 
“ragi” consisted of three microorganisms type were isolated from fermented cocoa bean, namely 
Candida tropicalis KLK4 (yeast), Lactobacillus sp. KSL2 (lactic acid bacteria) and Acetobacter KSL1 
(acetic acid bacteria). The fermentation was conducted at laboratory scale under the following four 
experimental of “ragi” concentration, namely: 0.5; 1.0; 1.5 and 2.0 % (w/w). The spontaneous 
fermentation (without any inoculums addition) was using as control. The quality parameters measured 
were physical characteristics of cocoa bean based on the Indonesian cocoa bean standard (SNI, 
2323:2008), consisted of moisture content, unfermented beans content, moldy beans, germinated 
beans and fat content (SNI 3747:2009). The result showed that the best “ragi” concentration for cocoa 
bean fermentation that could increased the cocoa quality was 1 % (w/w). Cocoa bean was fermented 
with 1% local microbial “ragi” might also shorten the fermentation time of the beans from 5 days to 3 
days with the cocoa beans quality is the same as the Indonesian cocoa bean standard.  
 
Keywords: cocoa, fermentation, local microbial, optimization, “ragi” concentration 

 

PENDAHULUAN 

Petani kakao di Indonesia, khususnyadi Sulawesi Tenggara sebagian besar tidak 

melakukan proses fermentasi pada biji kakaonya karena membutuhkan waktu yang lama. 

Sementara itu, proses fermentasi merupakan tahapan penting yang sangat menentukan 

mutu kakao. Fermentasi biji kakao menyebabkan perubahan secara fisik maupun kimia 

pada biji bagian dalam maupun bagian luar (Doume et al.  2013), sehingga membentuk 
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warna dan cita rasa maupun aroma coklat yang khas. Selain itu pula, fermentasi dapat 

mematikan biji kakao sehingga mencegah terjadinya perkecambahan (Afoakwa et al. 2012). 

 Proses fermentasi kakao umumnya dilakukan secara alami dengan waktu beragam 

dan menghasilkan mutu kakao yang beragam pula. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

para peneliti untuk meningkatkan mutu kakao melalui proses fermentasi dengan 

menambahkan inokulum mikrobia (Schwan 1998; Kustyawati & Setyani 2008). Namun 

demikian, penambahan inokulum mikrobia dianggap kurang praktis jika diaplikasikan untuk 

fermentasi kakao di lapangan, karena membutuhkan persiapan starter sertalingkungan yang 

steril dan kondisi yang aseptis. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi tepat guna untuk 

menyediakan inokulum mikroba yang praktis digunakan di lapangan. 

 Pembuatan inokulum mikroba dalam bentuk ragi merupakan salah satu cara yang 

praktis dan efektif untuk dimanfaatkan oleh petani kakao di lapangan. Agung (1997) telah 

menggunakan ragi tape untuk mempersingkat waktu fermentasi biji kakao. Yanti et al. 

(2014) dan Jamili et al. (2014) telah memperoleh mikrobia lokal dari biji kakao yang 

difermentasi oleh petani kakao di Sulawesi Tenggara dengan aktivitas yang baik dalam 

fermentasi kakao. Konsorsium mikrobia tersebut telah dipersiapkan dalam bentuk ragi untuk 

dimanfaatkan sebagai inokulum pada fermentasi kakao. 

 Keberhasilan fermentasi biji kakao menggunakan inokulum mikrobia sangat 

ditentukan oleh konsentrasi inokulum (Agung 1997). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui konsentrasi ragi mikroba lokal yang terbaik meningkatkan mutu kakao 

yang sesuai standar mutu Indonesia. Dengan demikian, penggunaan ragi mikroba lokal 

untuk fermentasi kakao diharapkan dapat memudahkan petani kakao untuk meningkatkan 

mutu kakaonya sehingga nilai jual kakao dapat meningkat pula. 

 
METODE PENELITIAN 

Preparasi Ragi Mikrobia Lokal  

Mikroba lokal yang digunakan untuk membuat ragi adalah gabungan dari tiga jenis 

mikroba, yaitu a) Candida tropicalis KLK 4 yang merupakan kelompok khamir, b) 

Lactobacillus sp. KSL2 yang merupakan kelompok bakteri asam laktat (BAL) dan 3) 

Acetobacter sp. KSL1 yang merupakan kelompok bakteri asam asetat (BAA). Ketiga jenis 

mikroba tersebut diisolasi dari biji kakao yang difermentasi secara alami oleh petani kakao di 

kabupaten Kolaka dan Konawe selatan, Sulawesi Tenggara. 

 Ragi mikroba lokal dibuat dengan menggunakan bahan pengisi tepung beras dan 

tepung terigu dengan perbandingan 1:1. Kultur mikrobia yang telah diketahui jumlahnya, 

dikombinasikan  dengan perbandingan  khamir:bakteri asam asetat:bakteri asam laktat 

(1:2:1), kemudian dicampur dengan bahan pengisi untuk membuat adonan ragi. Adonan ragi 

yang telah ditumbuhi mikrobia dikeringkan dengan cara menjemurnya di bawah terik 

user
Highlight
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matahari selama 2 hari. Adonan yang telah kering merupakan ragi yang siap untuk 

digunakan. Ragi yang telah diperoleh, disimpan pada tempat yang kering.  

Fermentasi Biji Kakao menggunakan Ragi mikroba 

Penelitian ini menggunakan kakao varietas Lindak yang berasal dari kebun kakao 

rakyat di desa Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Perlakuan fermentasi 

yang dilakukan yaitu variasi konsentrasi ragi yang terdiri dari: (a) 0,5 %,  (b) 1,0 %, (c) 1,5%, 

(d) 2,0% (g/g) dan fermentasi alami (tanpa penambahan ragi mikroba) digunakan sebagai 

pembanding. Fermentasi dilakukan dalam kotak fermentasi berkapasitas 3 kg, 

menggunakan biji kakao segar 2 kg, pada suhu ruang (33-35oC), selama 5 hari. Sampling 

dilakukan setelah 2 hari fermentasi dan selanjutnya di-sampling setiap 24 jam. Proses 

fermentasi dilanjutkan dengan tahap pengeringan biji (penjemuran di bawah sinar matahari) 

selama ± 2 hari. 

Pengukuran Parameter Mutu Kakao 

Variabel yang diamati meliputi mutu fisik biji kakao sesuai dengan standar Nasional 

Indonesia (SNI) No 2323-2008 seperti kadar air, kadar biji berjamur, kadar biji berkecambah 

dan kadar biji tak terfementasi serta kadar lemak (SNI 3748-2009). Kadar air dianalisis 

dilakukan dengan metode gravimetri (BSN  2008) dan dilakukan pula uji Belah (Cut Test) 

untuk mengetahui kadar biji tak terfermentasi dan terfermentasi. Uji Belah mengikuti 

prosedur yang ditentukan oleh the International Organization for Standard (ISO, 

Senanayake et al. 1996; Kustyawati & Setyani 2008; Yanti et al. 2014). Pengukuran kadar 

lemak dilakukan dengan metode soxhlet (BSN 2009). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mutu/Kualitas Biji Kakao Kering setelah Fermentasi 

Hasil analisis mutu fisik biji kakao yang meliputi kadar air, kadar biji tak terfermentasi, 

kadar biji berjamur, kadar biji berkecambah, dan akadar lemak secara umum menunjukkan 

bahwa biji kakao hasil fermentasi oleh inokulum ragi mikroba lokal, kualitasnya lebih baik 

daripada fermentasi spontan/alami. Berdasarkan hasil optimasi konsentrasi ragi mikroba 

lokal pada fermentasi kakao, diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan biji kakao yang 

difermentasi menggunakan ragi mikroba lokal dengan konsentrasi 1%  dapat menghasilkan 

mutu biji kakao yang terbaik dengan waktu fermentasi yang lebih singkat yaitu 3 hari. 

Kadar Air 

Hasil pengukuran kadar air biji kakao setelah difermentasi menggunakan inokulum 

ragi dari berbagai konsentrasi ditampilkan pada Tabel 1.  Data tersebut menunjukkan bahwa 

kadar air biji kakao yang difermentasi secara alami/spontan (kontrol) masih lebih besar dari 

7,5% pada hari kedua fermentasi namun setelah difermentasi selama 3 hari, kadar airnya 

sudah kurang dari 7,5%. Kadar air biji kakao kering yang difermentasi oleh ragi mikroba 
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lokal dengan berbagai konsentrasi menunjukkan kadar air yang lebih kecil dari 7,5% sejak 

fermentasi  hari ke-2  hingga  hari ke-5. 

 

Tabel 1. Kadar air biji kakao kering setelah difermentasi menggunakan ragi mikrobia lokal  
dengan berbagai konsentrasi 
 

No. 
Konsentrasi 

ragi (%) 

Kadar Air (%) Standar 
mutu 

maks. (%) 
Fermentasi  

hari 2 
Fermentasi 

hari 3 
Fermentasi 

hari 4 
Fermentasi 

hari 5 

1. 0,5 7,32 6,73 6,68 5,79 7,5 

2. 1,0 6,62 6,22 5,97 5,11  

3. 1,5 6,62 6,44 6,42 4,80 

4. 2,0 6,75 6,62 5,51 4,67  

5. 0 (kontrol) 7,58  7,32 6,72 6,34 

 

Dengan demikian, kadar air biji kakao kering hasil fermentasi oleh ragi mikroba lokal 

telah memenuhi standar mutu biji kakao sesuai yang ditetapkan oleh SNI 2323-2008, yang 

mensyaratkan kadar air biji kakao maksimal 7,5% (Tabel 1).  Doume et al. (2013) dan 

Towaha et al. (2012) menyatakan bahwa kadar air biji kakao yang lebih dari 8% 

menyebabkan biji mudah diserang jamur dan serangga, sehingga meningkatkan  risiko 

terhadap kerusakan biji, akan tetapi bila kadar air biji kurang dari 5% akan menyebabkan biji 

mudah pecah. 

Kadar Biji Tak Terfermentasi 

Hasil pengukuran kadar biji tak terfermentasi (slaty) biji kakao kering setelah 

difermentasi menggunakan inokulum ragi dari berbagai konsentrasi ditampilkan pada Tabel 

2.  

Tabel 2. Kadar biji tak terfermentasi setelah difermentasi menggunakan ragi mikrobia lokal 
dengan berbagai konsentrasi 
 

No. 
Konsentrasi 

ragi (%) 

Kadar biji tak terfermentasi (%) 
Standar mutu 

(%) 

Fermenta
si  hari 2 

Fermenta
si hari 3 

Fermenta
si hari 4 

Fermenta
si hari 5 

I II III 

1. 0,5 9 4 4 2 3 8 20 
2. 1,0 8 3 2 1 
3. 1,5 8 3 3 1 
4. 2,0 10 5 3 1 
5. 0 (kontrol) 21 15 8 5 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi akan menghasilkan 

kadar biji tak terfermentasi semakin sedikit, pada semua perlakuan fermentasi. Kadar biji tak 

terfermentasi dari biji kakao yang difermentasi secara alami pada hari ke-2 (21%) belum 

memenuhi  mutu biji kakao, namun setelah hari ke-3 (15 %) telah memenuhi  standar mutu 

biji kakao kategori III, dan setelah hari ke-4 telah memenuhi standar mutu kategori II, yaitu 
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sebanyak 8% (Tabel 2). Berdasarkan Tabel 2 diketahui juga bahwa kadar biji tak 

terfermentasi untuk biji kakao yang difermentasi menggunakan ragi dengan konsentrasi 1,0 

dan 1,5% telah memenuhi standar mutu biji kakao kategori I setelah fermentasi hari ke-3 

sedangkan biji kakao yang difermentasi menggunakan ragi mikroba lokal dengan 

konsentrasi 0,5 dan 2,0%  telah memenuhi standar mutu biji kakao kategori II setelah 

fermentasi hari ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi ragi 1 dan 1,5% lebih baik 

digunakan untuk fermentasi kakao dibandingkan konsentrasi ragi 0,5 dan 2,0%, 

berdasarkan kadar biji tak terfermentasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa biji 

kakao yang difermentasi oleh ragi mikroba lokal dapat mempercepat proses fermentasi serta 

mengurangi jumlah biji kakao yang tidak terfermentasi.  Biji kakao yang tidak terfermentasi 

akan menyebabkan timbulnya rasa sepat dan pahit serta aroma yang kurang tajam pada 

produk olahan kakao (Doume et al. 2013) sehingga menurunkan kualitas kakao. 

Kadar Biji Berjamur 

Hasil pengukuran kadar biji berjamur biji kakao kering setelah difermentasi 

menggunakan inokulum ragi dari berbagai konsentrasi ditampilkan pada Tabel 3.  

 
Tabel 3. Kadar biji berjamur  setelah difermentasi menggunakan ragi mikrobia lokal dengan 
berbagai konsentrasi 
 

No 
Konsentra
si ragi (%) 

Kadar biji  berjamur (%) 
Standar mutu 

(%) 

Fermenta
si  hari 2 

Fermenta
si hari 3 

Fermenta
si hari 4 

Fermenta
si hari 5 

I II III 

1. 0,5 0 0 0 0 2 4 4 
2. 1,0 0 0 0 0 
3. 1,5 0 0 0 0 
4. 2,0 0 0 0 0 
5. 0 (kontrol) 0 0 0 0 

 

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh data yang menunjukkan bahwa tidak ada biji yang 

berjamur pada biji kakao yang difermentasi, baik secara alami maupun yang difermentasi 

menggunakan ragi dengan berbagai konsentrasi. Tidak ditemukannya biji yang berjamur 

pada biji kakao yang difermentasi karena terdapatnya bakteri asam laktat pada ragi mikrobia 

campuran dan pada biji kakao yang difermentasi secara alami karena bakteri asam laktat 

merupakan salah satu bakteri yang berperan dalam fermentasi kakao. Pada umumnya 

bakteri asam laktat diketahui dapat menghambat pertumbuhan jamur. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Sony & Susijahadi (2007) yang menemukan beberapa jenis bakteri 

asam laktat dari fermentasi biji kakao menghasilkan senyawa anti jamur (anti kapang) dan 

mampu menghambat pertumbuhan kapang yang tumbuh pada biji kakao yang berjamur.  

Berdasarkan kadar biji berjamur pada Tabel 3, diperoleh informasi bahwa biji kakao 

yang difermentasi secara alami maupun dengan penambahan ragi telah memenuhi syarat 

mutu kakao berdasarkan SNI 2323-2008. Dengan demikian, fermentasi biji kakao mampu 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Optimasi Konsentrasi Ragi Mikroba Lokal  | 447 

meningkatkan mutu biji kakao dengan menghambat pertumbuhan jamur (kapang) yang 

mungkin menghasilkan mikotoksin. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrul (2009) 

menemukan bahwa biji kakao yang terkontaminasi oleh jamur mengandung aflatoxin yang 

tinggi yaitu 104,798 ppb, jauh di atas batas maksimum yang ditetapkan oleh FHO dan 

UNICEF (30 ppb). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas biji kakao yang berjamur sangat 

rendah karena adanya toksin yang berbahaya bagi konsumen kakao. 

Kadar Biji Berkecambah 

Hasil pengukuran kadar biji berkecambah biji kakao kering setelah difermentasi 

menggunakan inokulum ragi dari berbagai konsentrasi ditampilkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kadar biji berkecambah  setelah difermentasi menggunakan ragi mikrobia lokal 
dengan berbagai konsentrasi 
 

No. 
Konsentrasi 

ragi (%) 

Kadar biji  berkecambah (%) 
Standar mutu 

(%) 

Fermentasi  
hari 2 

Fermentasi 
hari 3 

Fermentasi 
hari 4 

Fermentasi 
hari 5 

I II III 

1. 0,5 0 0 0 0 2 3 3 

2. 1,0 0 0 0 0 

3. 1,5 0 0 0 0 

4. 2,0 0 0 0 0 

5. 0 (kontrol) 0 0 0 0 

 
Tabel 4 menunjukkan bahwa biji kakao yang difermentasi secara alami dan yang 

difermentasi oleh ragi mikrobia lokal tidak ditemukan biji yang berkecambah. Dengan 

demikian kualitas biji kakao yang difermentasi telah memenuhi syarat mutu kakao untuk 

kategori I. 

Kadar biji berkecambah yang tidak ditemukan pada biji kakao difermentasi, 

menunjukkan bahwa biji kakao telah mengalami kematian biji. Biji kakao yang difermentasi 

dengan ragi mikrobia lokal dimatikan oleh aktivitas bakteri asam asetat Acetobacter sp. yang 

terdapat dalam campuran inokulum mikrobia. Hasil penelitian Kustyawati & Setyani (2008) 

diperoleh informasi bahwa bakteri asam asetat berperan dalam pembentukan asam, 

peningkatan suhu dalam substrat fermentasi, dan difusi asam ke dalam kotiledon sehingga 

menyebabkan kematian biji. Dengan demikian, proses fermentasi mampu mencegah biji 

kakao berkecambah sehingga dapat meningkatkan kualitas biji kakao. 

Kadar Lemak 

Hasil pengukuran kadar lemak biji kakao kering setelah difermentasi menggunakan 

inokulum ragi dari berbagai konsentrasi ditampilkan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Kadar lemak biji kakao kering setelah difermentasi menggunakan ragi mikrobia 
lokal dengan berbagai konsentrasi 

 

No. 
Konsentrasi inokulum 

(%) 

Kadar Lemak (%) 
Standar mutu 

(%) 
Fermentasi 
hari ke-3 

Fermentasi 
hari ke-5 

1. 0,5 50,13 52,15 Min. 48 
2. 1,0 50,98 52,49 
3. 1,5 50,27 50,57 
4. 2,0 50,68 52,39 
5. 0 (kontrol) 46,36 47,31 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa kadar lemak biji kakao yang difermentasi menggunakan 

ragi mikroba lokal lebih tinggi dibandingkan kadar lemak biji kakao yang difermentasi secara 

alami (kontrol). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar lemak biji kakao yang 

difermentasi menggunakan ragi dengan berbagai konsentrasi, telah memenuhi SNI 3749-

2009 yang mensyaratkan kadar lemak pada pasta kakao minimal 48% setelah difermentasi 

selama 3 hari, sedangkan kadar lemak biji kakao yang difermentasi secara alami (kontrol) 

belum memenuhi SNI hingga hari ke-5 fermentasi. Hal ini mengindikasikan bahwa 

fermentasi biji kakao menggunakan ragi mikroba lokal mampu meningkatkan mutu kakao 

dan sangat baik digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai olahan coklat. Fermentasi 

kakao menggunakan ragi dengan konsentrasi 1% yang menghasilkan kadar lemak biji kakao 

yang tertinggi dibandingkan konsentrasi ragi lainnya,yaitu 50,98% pada hari ke-3 dan 

52,49% pada fermentasi hari ke-5. Puslitkoka (2008) mensyaratkan kandungan lemak 50-

51% untuk biji kakao yang dipergunakan sebagai bahan baku produk cokelat, dan biji kakao 

hasil fermentasi menggunakan ragi mikrobia lokal pada penelitian ini memenuhi syarat 

tersebut. Menurut Towaha et al. (2012) lemak kakao relatif tidak mudah tengik, selain 

mempunyai kadar air yang sangat rendah yaitu <0,2%, juga karena adanya kandungan 

polifenol dalam biji kakao sekitar 5-6%. 

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa waktu fermentasi mempengaruhi kadar lemak biji 

kakao, yakni semakin lama waktu fermentasi maka kandungan lemak semakin tinggi. Hal ini 

disebabkan karena pada proses fermentasi terjadi penurunan kandungan bahan bukan 

lemak seperti protein, polifenol, dan karbohidrat yang terurai (Camu et al. 2008) sehingga 

kadar lemak relatif akan meningkat. Selain itu pula, selama proses fermentasi terjadi 

pembentukan senyawa aldehid, keton, alkohol, ester yang bersifat mudah menguap 

(Campos et al.  2012). 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: (1) fermentasi biji 

kakao dengan penambahan ragi mikroba lokal dengan konsentrasi 1% menghasilkan mutu 
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biji kakao terbaik; (2) fermentasi biji kakao dengan penambahan ragi mikrobia lokal dengan 

konsentrasi 1% dapat mempersingkat waktu fermentasi dengan kualitas yang sesuai 

dengan persyaratan mutu SNI 2323- 2008 dan SNI 3749-2009. 
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ABSTRAK 
 

Tanaman patah tulang (Euphorbia tirucalli Linn.) dapat digunakan sebagai antimikrobia 
terhadap Propionibacterium acnes dan Candida albicans penyebab penyakit kulit yaitu jerawat dan 
kandidiasis. Serbuk ranting patah tulang dilarutkan aseton, kemudian diekstraksi menggunakan 
Soxhlet selama 8 jam. Ekstrak dibuat konsentrasi 10, 20, 40, 60, 80, 100% dalam dimetilsulfoksida 
(DMSO), lalu diuji daya hambatnya menggunakan metode difusi agar terhadap Propionibacterium 
acnes dan Candida albicans. Timol 0,5% sebagai kontrol positif. Hasilnya ekstrak 100% yang 
terbesar daya hambatnya dan konsentrasi 10% memiliki daya hambat terkecil. Selanjutnya dilakukan 
Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) pada konsentrasi 10, 9, 8, 7, 6, 5%, hasil KHM sebesar 10% 
untuk P. bacterium acnes  dan  6% untuk C. albicans . Konsentrasi ekstrak sebesar  9 dan 10 % 
dicampurkan pada basis krim tipe minyak/air (M/A) dan diuji daya hambat krimnya terhadap P. acnes, 
sedangkan  konsentrasi ekstrak sebesar  5 dan 6% dicampurkan pada kream basis tipe M/A dan diuji 
daya hambatnya terhadap C. albicans. Pada pengujian krim ekstrak digunakan basis krim sebagai 
kontrol negatif, krim timol 0,5% sebagai kontrol positif P. acnes, dan ketokonazol 2% sebagai kontrol 
positif C. albicans. Hasil krim ekstrak ranting patah tulang 10% memiliki kemampuan hambat paling 
efektif untuk P. acnes dan krim konsentrasi 6% untuk C. albicans. 
 
Kata kunci: Candida albicans, DMSO, Euphorbia tirucalli, krim, potensi antimikrobia, 
Propionibacterium acnes, timol 
 
 

ABSTRACT 
 

Patah tulang (Euphorbia tirucalli Linn.) can be used as antimicrobial against 
Propionibacterium acnes and Candida albicans cause of skin disease specifically acne and 
candidiasis. The Aaetone extracts ot twigs made concentration 10, 20, 40, 60, 80, 100% in 
dimetilsulfoxide, then antimicrobial potency was tested with diffusion method. Timol 0.5% as positive 
control. The results showed that 100% extract has the largest inhibitory zone and concentration of 
10% has the smallest inhibitory zone. The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was tested at 
concentrations 10, 9, 8, 7, 6, 5%. The result of MIC for P. acnes was 10% and C.  albicans was 6%. 
The best concentration was mix on cream base oil/water (O/W).  Two extract contration (9 and 10%) 
were tested for  P. acnes and two extract concentration 5 and 6% were tested for C. albicans. The 
Cream base used as negative control and timol cream 0.5% as positive control for P. acnes, and 
ketokonazol 2% as positive control for C. albicans. The 10% cream extract were effective for P. acnes 
and 6% cream extract were effective for C. albicans. 
 
Keywords: Candida albicans, cream, Propionibacterium acnes, the antimicrobial potency, timol, twigs 

 
PENDAHULUAN 

Sebagian bakteri dan jamur diketahui merupakan mikrobia penyebab penyakit bagi 

manusia, misalnya Propionibacterium acnes menyebabkan timbulnya jerawat sedangkan  
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Candida albicans menyebabkan candidiasis (Absor 2006; Gaspari & Tyring 2008; Corwin 

2008). Pada umumnya obat sintetis digunakan untuk mengobati penyakit ini dan sering 

menimbulkan efek samping dan ketergantungan pada pasien. Hal ini memunculkan 

kesadaran untuk beralih dari obat-obatan sintetik ke obat-obatan herbal yang dianggap lebih 

aman. Indonesia kaya tanaman sebagai bahan baku obat herbal yang bisa dijadikan obat 

tradisional. Tanaman obat diyakini memiliki komponen senyawa aktif yang berpotensi 

sebagai obat, di antaranya bersifat antimikrobia (Prasad et al. 2011). 

Tanaman patah tulang jarang sekali digunakan oleh masyarakat, karena dianggap 

sebagai racun yang berbahaya sehingga hanya digunakan sebagai pestisida (Absor 2006). 

Padahal tanaman ini ini mengandung alkaloida, tanin, steroida, flavonoida, triterpenoida, 

serta hidroquinon dan saponin yang berpotensi memiliki aktivitas antimikrobia (Nurhanifah 

2009; Robinson 1995; Upadhyay et al. 2010; Toana & Natsir 2011). Hasil penelitian 

Wardhani (2005), memperoleh bahwa konsentrasi paling efektif menghambat pertumbuhan 

jamur sebesar 10% ekstrak. Penelitian Absor (2006) menunjukkan bahwa pemanasan filtrat 

akan mengurangi daya antimikrobia ekstrak tanaman ini, sedangkan serbuk ranting patah 

tulang sebesar 500 mg/ml memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus substilis dan 

Escherechia coli, dan lebih besar daripada ampisilin. Hasil ini dikuatkan oleh Prasad et al. 

(2011), yang menunjukkan konsentrasi hambat terkecil ekstrak patah tulah adalah 500 µg.  

Oleh sebab itu diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut mengenai potensi  

tanaman patah tulang agar dapat menjadi obat tradisional yang berkhasiat dan aman 

terutama dalam pengolahannya untuk bahan sediaan obat kulit, yang mampu menghambat 

pertumbuhan mikrobia patogen penyebab penyakit kulit. Selain itu perlu diketahui juga daya 

antibiotik ekstrak murni berubah atau tidak bila dicampur menjadi obat sejenis krim. Menurut 

Kusumaningtyas et al. (2008), daya antibiotik kream lebih kecil dibandingkan ekstrak murni 

sirih.  

Sampai saat ini belum pernah diteliti tentang potensi antimikrobia ekstrak ranting 

patah tulang dalam bentuk krim seperti yang dilakukan oleh Kusumaningtyas et al.(2008) 

terhadap daun sirih. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui daya hambat  ekstrak ranting patah tulang terhadap mikrobia P. acnes dan C. 

albicans dan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak untuk pembuatan  krim ekstrak ranting 

patah tulang yang efektif menghambat pertumbuhan mikrobia P. acnes dan C. albicans 

dengan cara mennetukan nilai konsentrasi hambat minimum yang akan digunakan sebagai 

acauan membuat krim untuk mengobati penyakit kulit. 
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METODE PENELITIAN 

Preparasi Simplisia Ranting Patah Tulang (DepKes RI, 1986 di modifikasi) 

Ranting patah tulang diambil dalam satu pohon dengan tinggi ± 2 m dan umur ± 6 

tahun, yang diambil di Yogyakarta (Jl. Mangga II No. 46 Depok Sleman DIY). Ranting yang 

tidak berkayu, yang tidak terlalu muda atau tua, berwarna hijau muda hingga hijau, ± 20 cm 

dari ujung ranting sebanyak 0,5 kg dipotong menggunakan pisau stainless steel.  Ranting 

dicuci air mengalir, ditiriskan, lalu dipotong kecil-kecil menggunakan pisau stainless steel 

ukuran 4-5 mm, dibungkus alumunium foil dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50OC 

selama 24 jam, ditimbang dan dihancurkan menggunakan blender. Serbuk simplisia 

disimpan dalam kantung plastik, pada suhu ruang yang tidak terkena cahaya matahari 

langsung (BPOM RI 2008). 

Ekstraksi  Ranting Patah Tulang (Prasad et al. 2011 di modifikasi) 

Serbuk simplisia sebanyak 150 gr dibungkus  kertas saring, dan  diikat  karet gelang 

diekstraksi/soxhletasi menggunakan pelarut aseton sebanyak 200 ml selama 8 jam. Lalu, 

dipekatkan menggunakan waterbath suhu 50OC selama ± 2 jam (hingga pekat). Ekstrak diuji 

aseton metode Rothera menurut Pudjaatmaka (2002), untuk mengamati aseton tertinggal. 

Lalu, dianalisis fitokimia untuk mengetahui kandungan senyawa aktif berupa alkaloida dan 

tanin (Marliana et al. 2005), glikosida dan saponin (DepKes RI, 1979), flavonoida,  

triterpenoida, dan steroida (Kristanti et al. 2008). 

Preparasi Konsentrasi Ekstrak 

Ekstrak sebanyak 0,5 g dilarutkan dalam DMSO sebanyak 5 mL (konsentrasi 10%), 

ekstrak sebanyak 1 gr dilarutkan dalam DMSO sebanyak 5 mL (konsentrasi 20%), ekstrak 

sebanyak 2 g dilarutkan dalam DMSO sebanyak 5 mL (konsentrasi 40%), ekstrak sebanyak 

3 g dilarutkan dalam DMSO sebanyak 5 ml (konsentrasi 60%), ekstrak sebanyak 4 g 

dilarutkan dalam DMSO sebanyak 5 ml (konsentrasi 80%), ekstrak sebanyak 5 g dilarutkan 

dalam DMSO sebanyak 5 ml (konsentrasi 100%). Konsentrasi ekstrak disimpan dalam suhu 

ruang. 

Preparasi Mikrobia Uji 

P. acnes ATCC (American Type Culture Collection) 11827 dari Laboratorium 

Mikrobiologi Universitas Islam Indonesia dan C. albicans ATCC 24433 dari Prof. J.K. Hwang 

dari Korea Selatan, berbentuk kultur padat 3 kali subkultur. Kedua kultur disubkultur 2 

minggu sekali pada media agar miring TSA (Trypthone Soya Agar) untuk P. acnes dan 

media agar miring PDA (Potato Dextrose Agar) untuk C. albicans. Pembuatan biakan 

dilakukan dengan menginokulasikan satu ose kultur dari agar miring ke dalam media 

Nutrient Broth, biakan diinkubasi 24 jam pada inkubator anaerob suhu 25°C untuk P. acnes 

dan inkubator aerob suhu 37°C untuk C. albicans. 
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Uji Potensi Antimikrobia Ekstrak Ranting Patah Tulang (Absor 2006 dan Prasad et al, 
2011 dimodifikasi) 
 

Biakan sebanyak 100 µl diinokulasikan ke dalam medium TSA dan PDA secara pour 

plate. Medium diberi lubang sebesar 5 mm menggunakan verporator. Filtrat Patah tulang 

dengan konsentrasi 10, 20, 40, 60, 80, 100% dimasukkan ke dalam lubang pertama masing-

masing petri sebanyak 40 µl dan lubang kedua diisi kontrol timol 0,5% sebanyak 40 µl, dan 

lubang ketiga diisi DMSO 40 µl. Selanjutnya, diinkubasi anaerob suhu 25°C selama 24 jam 

untuk P. acnes dan inkubasi aerob suhu 37ºC selama 2 hari untuk C. albicans. Potensi 

antimikrobia ditunjukkan dengan diameter zona hambat dikurangi diameter sumuran. 

Kekuatan antimikrobia ditentukan dengan metode David Stout dalam Suryawiria (1978). 

Penentuan Konsentrasi Hambat Minimum ekstrak ranting patah tulang (Parahita 2013) 

Biakan mikrobia sebanyak 0,5 ml diinokulasikan pada 4 ml medium NB, kemudian 

0,5 ml ekstrak masing-masing konsentrasi dimasukan dalam tabung. Tabung diinkubasi 

anaerob selama 24 jam suhu 25°C untuk P. acnes dan inkubasi aerob suhu 37ºC selama 2 

hari untuk C. albicans. Masing-masing tabung diambil satu ose dan dilakukan streak plate 

pada media TSA dan PDA steril. Nilai KHM ditentukan dari konsentrasi terkecil yang 

menunjukkan pertumbuhan bakteri yang paling sedikit. 

Pembuatan Basis Krim Ekstrak Ranting Patah Tulang (Yenti et al. 2011) 

Penimbangan bahan-bahan: paraffin liquidium (25 g), asam stearate (14,5 g), TEA 

(1,5 g), lanolin (3 g), nipagin (0,1 g), nipasol (0,05 g), akuades (add 100 ml). Fase minyak 

(paraffin liquidum, asam stearat, adeps lanae) dan fase air (nipagin, nipasol, TEA, dan 

aquadest) masing-masing dipanaskan di atas waterbath pada suhu 60-70OC sampai lebur. 

Campurkan fase air dan fase minyak sekaligus lalu gerus sampai dingin sampai terbentuk 

masa basis krim yang homogen. Masukkan ekstrak ranting patah tulang yang 

konsentrasinya telah dipilih paling baik ke dalam lumpang, tambahkan basis krim untuk 

masing-masing formula sedikit demi sedikit kemudian digerus hingga homogen. Lalu 

masing-masing  formula disimpan dalam wadah krim.  

Uji Potensi Antimikrobia Krim Ekstrak Ranting Patah Tulang (Parahita  2013) 

Pada cawan petri yang  telah  berisi TSA dan PDA agar dua lapis dibuat tiga lubang 

sumuran diameter 5 mm. Masing-masing sumuran diisi 50 mg sediaan krim ekstrak ranting 

patah tulang, 50 mg kontrol basis krim, 50 mg krim timol 0,5% untuk P. acnes dan 

ketokonazol 2% untuk C. albicans. Lalu, diinkubasi anaerob selama 48 jam pada suhu 25OC 

untuk bakteri dan inkubasi aerob pada suhu 37OC selama 3 hari. Potensi antimikrobia 

ditunjukkan dengan diameter zona hambat dikurangi diameter sumuran. Kekuatan 

antimikrobia ditentukan dengan metode David Stout (Suryawiria 1978). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Ekstraksi soklet ranting patah tulang menghasilkan ekstrak yang berwarna hijau 

kehitaman pekat menghasilkan rendemen ekstrak sebesar 4%, berat ekstrak 6 g yang 

bebas aseton ini dibuktikan dengan tes berdasarkan metode Rothera untuk aseton dan 

hasilnya larutan berwarna merah, yang berarti aseton negatif menurut Pudjaatmaka (2002). 

Ekstrak patah tulang ini mengandung aneka macam senyawa aktif. Hasil skrining fitokimia 

ekstrak aseton ranting patah tulang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil skrining fitokimia ekstrak aseton ranting patah tulang 

No Golongan Senyawa Hasil 

1 Flavonoida + 
2 Alkaloida + 
3 Steroida / Triterpenoida + (Steroida) 
4 Saponin + 
5 Tanin + 
6 Glikosida + 

Adanya aneka macam senyawa aktif yang tertera pada Tabel 1 membuktikan bahwa 

ranting patah tulang merupakan sumber senyawa aktif (Wal et al. 2013). Hasil ini 

mendukung pernyataan Dalimartha (2007), bahwa ranting patah tulang memiliki kandungan 

glikosida, sapogenin, dan asam elagat. Menurut Wal et al. (2013) semua golongan senyawa 

ini, flavonoida, saponin, steroida dan tanin, mengandung gugus hidroksil aromatis yang 

bersifat antimikrobia.  

Selanjutnya ekstrak diuji potensi antimikrobia. Hasil pengujian menunjukkan ekstrak 

memiliki daya hambat terhadap kedua mikrobia uji, karena zona yang dihasilkan adalah 

zona iradikal (zona hambat) bukan zona radikal (zona bunuh) (Sulistyowaty & Mulyati, 

2009). Kontrol negatif DMSO menghasilkan zona hambat 0 mm, sehingga pelarut tidak 

mempengaruhi proses penghambatan mikrobia P. acnes dan C. albicans. Dari keseluruhan 

konsentrasi diperoleh yang paling baik dalam menghambat adalah konsentrasi 100%. 

Menurut Suryawiria (1978), kekuatan antimikrobia (metode David Stout) dari ekstrak 100% 

terhadap P. acnes adalah antimikrobia kuat, sedangkan terhadap C. albicans memiliki 

kekuatan antimikrobia sedang. Menurut Parahita (2013), ekstrak dengan konsentrasi 100% 

tidak dimungkinkan menjadi dosis terapi karena dikhawatirkan dapat mengiritasi kulit di 

tempat penerapannya, misalnya terjadi hiperplasia (peningkatan ketebalan lapisan keratin 

pada epidermis) (Supriyanto & Luviana, 2010).  Menurut Prasad et al. (2011), aktivitas 

antimikrobia patah tulang semakin besar seiring dengan tingginya konsentrasi ekstrak. 

 Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa ekstrak ranting patah tulang lebih efektif 

dalam menghambat bakteri daripada jamur, hal ini mendukung dan sesuai penelitian Prasad 

et al. (2011) terkait daya antimikrobia patah tulang. Menurut Pelczar & Chan (1986), dinding 
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sel bakteri terutama bakteri Gram positif relatif sederhana, sehingga memudahkan senyawa 

antimikrobia masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja.  

Tabel 2. Potensi antimikrobia (𝝌 ± SD) dari ekstrak ranting patah tulang terhadap P. acnes 
dan C. albicans 

Konsentrasi 
ekstrak (%) 

Zona Hambat (mm) P. 
acnes 

Zona Hambat (mm) C. 
albicans 

DMSO 0 0 

Timol 0,5 13 ± 1,6 13 ± 2,1 
10 7 ± 1,1 2 ± 0 
20 6 ± 1,3 3 ± 0 
40 8 ± 0 3 ± 0,4 
60 11 ± 1,7 5 ± 0,4 
80 14 ± 2 6 ± 0 

100 17 ± 1,6 6 ± 3,5 

 Ranting patah tulang memiliki senyawa fitokimia flavonoida, asam elagat, dan 

sapogenin yang memiliki sifat antimikrobia (Nurhanifah 2009; Robinson 1995; Upadhyay et 

al. 2010). Senyawa fenolik (flavonoida dan tanin) dan saponin bersifat larut dalam air dan 

mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH), sehingga lebih mudah masuk ke dalam sel dan 

membentuk kompleks dengan protein membran sel (Setyowati et al. 2014).  

Ekstrak patah tulang juga mengandung  senyawa  flavonoida   dapat  mengganggu  

aktivitas transpeptidase peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel terganggu dan 

menyebabkan lisis sel. Akaloida bekerja dengan menghambat biosintesis asam nukleat 

pada khamir (McCharty et al. 1992) sedangkan flavonoida diperkirakan mengganggu 

pembentukan pseudohifa selama proses patogenesis C. albicans (Cushnie & Lamb  2005). 

 Konsentrasi ranting patah tulang yang paling efektif menghambat pertumbuhan 

mikrobia menurut hasil pengujian potensi antimikrobia adalah konsentrasi ekstrak 10%. 

Maka, dari konsentrasi ekstrak 10% tersebut dibuat konsentrasi untuk KHM ini dari kisaran 

10-5%. Metode yang digunakan adalah metode cair dan padat. Hasil dari tabung 

pengenceran, kemudian dilakukan streak plate pada agar plate hasil yang diperoleh 

ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Konsentrasi hambat minimum ekstrak rantik patah tulang  

 10% 9% 8% 7% 6% 5% K+ K- 

P.acnes - + + + + + + - 
C.albicans - - - - - + + - 

 Keterangan: +  = menunjukkan adanya pertumbuhan mikrobia 
      - = menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikrobia 

 Pada Tabel 3,  hasil KHM pada P. acnes adalah ekstrak 10% dan sedangkan untuk 

C. albicans adalah ekstrak 6%, karena pada konsentrasi tersebut sudah tidak terdapat 

pertumbuhan mikrobia, sehingga dapat disimpulkan antimikrobia masih dapat menghambat 

pertumbuhan mikrobia uji. Ekstrak yang terbaik dibuat krim dengan tipe krim m/a 
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(minyak/air). Pengujian daya antimikrobia krim ekstrak ranting patah tulang ini bertujuan 

untuk mengetahui ekstrak ranting patah tulang yang akan diformulasikan ke dalam sediaan 

yang mampu menghambat pertumbuhan mikrobia sehingga dapat menjadi alternatif 

pembuatan sediaan obat baru.  

 Hasil dari pengujian potensi krim antimikrobia terhadap P. acnes dan C. albicans 

ditunjukkan pada Tabel 4. Pengamatan terhadap krim ekstrak selama pengujian potensi 

antimikrobia, krim tersebut tidak mengalami perubahan warna, tidak berbau tengik, dan 

tetap homogen, sehingga dapat disimpulkan bahwa krim dalam keadaan baik saat diuji. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui krim 10% efektif untuk menghambat pertumbuhan P. 

acnes, sedangkan krim 6% efektif untuk menghambat pertumbuhan C. albicans. Aktivitas 

antimikrobia krim 10% dan krim 6% merupakan antimikrobia sedang menurut David Stout 

karena hanya memiliki diameter antara 5-10 mm (Suryawiria 1978). Pada pengujian potensi 

antimikrobia terhadap krim ekstrak ini sama-sama menghasilkan zona hambat atau zona 

iradikal.  

Tabel 4. Aktivitas antimikrobia krim ekstrak ranting patah tulang terhadap P. acnes. 

P. acnes  Zona hambat (mm) 

Krim 9% 2,7 ± 0,6 
Krim 10% 8,3 ± 1,2 
Kontrol positif 11,3 ± 1,2 
Kontrol negatif 0 

Tabel 5. Aktivitas antimikrobia krim ekstrak ranting patah tulang terhadap C. albicans. 
 

 

 

 

      

Dari Tabel 4. di atas diketahui bahwa kontrol positif krim timol 0,5% menghambat 

lebih tinggi dari krim ranting patah tulang 10%, hal ini menandakan bahwa krim timol 0,5% 

memberikan kemampuan yang lebih baik daripada krim ekstrak patah tulang 10% dalam 

menghambat bakteri P. acnes. Hal ini dapat disebabkan oleh pengunaan konsentrasi 

ekstrak yang memberikan daya hambat mimimum, selain itu dapat dipengaruhi oleh 

konsistensi krim yang kental menyebabkan proses difusi krim pada media menjadi lebih 

lama sehingga zona yang terbentuk kecil (Parahita 2013). Zat aktif paraffin juga dapat 

menjadi penyebab kecil dan tipisnya daya hambat yang dihasilkan karena paraffin 

melepaskan ekstrak perlahan sehingga membutuhkan waktu yang lama agar ekstrak dapat 

terlepas sempurna (Smolinske 1953). Krim dapat digunakan sebagai kandidat antijamur 

apabila diameter zona hambat kontrol positif lebih kecil daripada ekstrak, karena dianggap 

ekstrak lebih efektif daripada pembanding yang sudah beredar dipasaran, sehingga dapat 

C. albicans Zona hambat (mm) 

Krim 5% 1,5 ± 0,7 
Krim 6% 9,5 ± 0,7 
Kontrol positif 9,5 ± 0,7 
Kontrol negatif 0 
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disimpulkan krim ekstrak ranting patah tulang tidak dapat digunakan sebagai kandidat 

antibakteri karena diameter zona hambat ekstrak lebih kecil daripada kontrol positif 

(Kusumaningtyas et al. 2008). 

 Basis krim yang dipilih tidak menghasilkan daya hambat, sehingga basis krim yang 

dipilih sudah memenuhi syarat untuk pengujian. Hasil pengujian yang tertuang pada Tabel 5 

menunjukkan bahwa, krim ekstrak ranting patah tulang dapat digunakan sebagai kandidat 

antijamur karena memiliki diameter hambat yang sama dengan ketokonazol 2% 

(Kusumaningtyas et al. 2008). Dari hasil yang diperoleh, fitokimia yang dimiliki oleh ranting 

patah tulang tidak rusak saat dibuat menjadi sediaan krim. Saponin, flavonoida, dan tanin 

mudah bercampur dengan basis tipe minyak-air, sehingga tidak terjadi penggumpalan atau 

pemisahan fase (Setyowati et al. 2014). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak ranting patah tulang 

(Euphorbia tirucalli Linn.) memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan mikrobia uji 

Propionibacterium acnes dan Candida albicans. Konsentrasi ekstrak ranting patah tulang 

yang paling efektif untuk menghambat kedua mikrobia uji adalah 100%, krim ekstrak 10% 

merupakan krim ekstrak patah tulang yang paling efektif menghambat P. acnes, sedangkan 

konsentrasi krim ekstrak 6% merupakan krim ekstrak patah tulang yang paling efektif 

menghambat C. albicans. Disarankan seluruh reagen kimia sebaiknya menggunakan reagen 

yang Pro analisis, karena reagen Pro analisis memiliki kemurnian yang lebih tinggi, sehingga 

diharapkan dapat menunjang keberhasilan hasil uji. Demikian pula diperlukan pengujian 

klinis untuk krim ranting patah tulang sesuai dengan PERKBPOM No. 13 Tahun 2014 dan 

dilakukan pengujian daya alergi krim. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian bertujuan memperoleh isolat mikroorganisme khusus kelompok kapang Rhizopus 
yang memiliki kemampuan amilolitik dari “Wikau Maombo” terfermentasi. “Wikau Maombo” adalah 
salah satu makanan khas Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis ubi kayu dibuat melalui fermentasi 
umbi ubi kayu pahit secara tradisional tanpa penambahan ragi. Seleksi mikroorganisme yang tumbuh 
dari lingkungan terjadi secara spontan dan kondisi lingkungan tidak terkontrol. Kapang Rhizopus yang 
memiliki kemampuan amilolitik tertinggi akan dikembangkan untuk pembuatan inokulum kultur 
campuran. Penelitian bersifat eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima isolat kapang 
yang diperoleh dari “Wikau Maombo” terfermentasi, terdapat tiga isolat yaitu FT2.1, FT3.2, dan FT3.4 
yang memiliki ciri kapang Rhizopus. Satu isolat kapang Rhizopus yang memperlihatkan aktivitas 
amilolitik terbesar yaitu isolat FT3.4, dengan indeks amilolitik sebesar 1,5. 
 
Kata kunci: amilolitik, fermentasi, kapang Rhizopus, Wikau Maombo 

 
 

ABSTRACT 
 

Research aim to obtain special microorganism isolate of mould group of Rhizopus owning 
ability of amylolytic of "Wikau Maombo" fermented. "Wikau Maombo" is one of the typical food of 
South-East Sulawesi Province base on cassava, made from bitter cassava root without addition of 
yeast by traditionally fermentation. Select microorganism which grow from environment happened 
spontaneously and condition of environment do not be controlled. Mould of Rhizopus owning ability of 
highest amylolytic will be developed for the making of mixture culture inoculum. This was an 
explorative research. Result of research indicated that from five obtained mould isolates of "Wikau 
Maombo" fermented, there are three isolates that is FT2.1, FT3.2 and of FT3.4 owning mould 
characteristic of  Rhizopus. One mould isolate of Rhizopus showing activity of biggest amylolytic that 
is FT3.4 isolate, with index of amyloyitic equal to 1.5. 
 
Keywords: amylolytic, fermentation, Rhizopus, Wikau Maombo 

 
 

PENDAHULUAN 

 Salah satu makanan khas Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis ubi kayu 

terfermentasi adalah Wikau Maombo. Wikau Maombo merupakan makanan pokok sebagian 

besar masyarakat pedesaan terutama di kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Wikau 

Maombo dibuat dari umbi ubi kayu pahit melalui fermentasi secara alami tanpa penambahan 

ragi. Proses fermentasi hanya melibatkan campuran mikroorganisme yang ada di 

lingkungan secara spontan dengan jumlah dan jenis yang tidak diketahui dan kondisi 

lingkungan tidak terkontrol. Dengan cara ini maka  produk Wikau Maombo sering tidak 
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stabil. Kualitas dan kandungan nutrisi tergantung kondisi lingkungan selama proses 

fermentasi dan penyimpanan.  

Penelitian yang pernah dilakukan pada Wikau Maombo menunjukkan bahwa 

mikroorganisme yang terlibat selama proses fermentasi terdiri dari kelompok bakteri, 

kapang, dan khamir (Indradewi et al. 2007; Muhiddin 2011a; Muhiddin 2011b). Hasil 

fermentasi umbi ubi kayu menggunakan kultur tunggal mikroorganisme (Muhiddin 2011a; 

Muhiddin et al. 2013) menunjukkan bahwa isolat dari kelompok kapang yang teridentifikasi 

sebagai spesies Rhizopus oryzae dapat menurunkan kadar HCN umbi ubi kayu pahit 

menjadi 16,4039 ppm dari kadar HCN 103,8352 ppm. Namun isolat ini menurunkan kadar 

protein menjadi 0,5923% dari 0,6523%. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fermentasi umbi ubi kayu dengan 

inokulum kultur murni mikroorganisme tunggal belum mampu meningkatkan kandungan 

protein secara signifikan.  Isolat-isolat mikroorganisme yang digunakan sebagai inokulum 

belum diketahui daya amilolitiknya dan belum diuji kemampuannya memfermentasi umbi ubi 

kayu dalam kultur campuran. Industri fermentasi tradisional yang telah maju, mulai 

menggunakan kultur mikroorganisme hasil penelitian untuk menunjang penjaminan mutu 

produk. Mikroorganisme yang mampu tumbuh pada media tinggi pati memiliki kemampuan 

amilolitik dan berpotensi dimanfaatkan untuk proses fermentasi dengan substrat umbi ubi 

kayu mentah. 

 Proses fermentasi menggunakan kapang Rhizopus oryzae, dapat menghilangkan 

kadar sianida (HCN) ubi kayu pahit sebesar 18–100% serta meningkatkan kadar protein 

antara 0,5–2 kali tergantung varietas singkong (Center for Research and Development of 

Nutrition and Food, NIHRD 2003). Selanjutnya menurut Oboh & Oladunmoye (2007), bahwa 

fermentasi substrat padat tepung umbi ubi kayu menggunakan Rhizopus oryzae dan 

Saccharomyces cerevisiae secara signifikan meningkatkan kandungan protein dan lemak. 

 Produksi ubi kayu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 diperkirakan sebesar 

254.412 ton umbi basah yang berarti mengalami peningkatan sebesar 89.562 ton (54,33 

persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2011 sebesar 164.850 ton umbi basah. 

Meningkatnya produksi ubi kayu tahun 2012 diperkirakan terjadi karena meningkatnya luas 

panen sebesar 4.137 Ha, dan diperkirakan produktivitas meningkat sekitar 11,20 

kuintal/hektar (6,20%) (BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 2012). Ubi kayu yang 

dibudidayakan oleh masyarakat  ada dua jenis, yaitu jenis manis (Manihot utilissima Phol) 

dan jenis pahit (Manihot aipi Phol). 

 Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara telah lama mengolah umbi ubi kayu pahit 

secara tradisional melalui fermentasi menjadi Wikau Maombo. Keberhasilan dari fermentasi 

terutama fermentasi tradisional terletak pada jumlah dan jenis mikroorganisme yang 

berperan dalam proses fermentasi tersebut. Konsentrasi inokulum dan jenis mikroorganisme 
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yang berperan sangat menentukan hasil akhir produk fermentasi, seperti kandungan gizi, 

tekstur, flavor, dan aroma (McNeil & Harvey 1990; Sahlin 1999; Odoemelam 2005; Hidayat 

2007). Terkait dengan luasnya areal pertanaman ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tenggara 

serta pemanfaatannya sebagai komoditi pangan yang potensial, maka fermentasi tradisional 

ubi kayu perlu dieksplorasi. Mikroorganisme yang memiliki kemampuan amilolitik tinggi, 

dapat diaplikasikan pada fermentasi pati mentah umbi ubi kayu.  

  

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, meliputi isolasi dan seleksi isolat-

isolat mikroorganisme dari kelompok kapang Rhizopus yang memiliki kemampuan amilolitik. 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium Mikrobiologi FMIPA Universitas Halu Oleo. Wikau 

Maombo terfermentasi tradisional sebagai sumber isolat mikroorganisme diperoleh dari 

Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Isolasi Kapang dari Wikau Maombo Terfermentasi Tradisional 

 Isolasi mikroorganisme kelompok kapang dari Wikau Maombo terfermentasi 

tradisional dilakukan dengan metode spread plate pada medium Potatoes Dextrose Agar  

(PDA). Isolasi dilakukan setiap hari selama 4 hari fermentasi Wikau Maombo.  Setiap hari 

dicuplik sebanyak 10 gram sampel dan dibuat pengenceran bertingkat hingga 10-6.  

Sebanyak 0,1 mL dari setiap pengenceran dibiakkan pada medium PDA dan diinkubasi 

pada suhu ruang selama 2 x 24 jam. Koloni-koloni yang tumbuh dipisahkan dan 

diinokulasikan pada medium PDA miring. Biakan disimpan sebagai stok kultur murni untuk 

seleksi kapang Rhizopus amilolitik (Cappucino & Sherman 1987). 

Seleksi Kapang Rhizopus Amilolitik 

Stok kultur murni isolat kapang diremajakan pada medium PDA lalu dilakukan 

karakterisasi untuk seleksi isolat kapang Rhizopus dan uji aktivitas amilolitik. Isolat dengan 

ciri kapang Rhizopus (Malloch 1981; Koneman et al. 1987) dipisahkan dan dilakukan 

purifikasi. Pengamatan karakter koloni dan mikroskopis melalui metode  Slide Culture. 

Pengujian aktivitas amilolitik isolat kapang Rhizopus pada medium Potato Dextrose Agar 

(PDA) yang ditambahkan amilum 1%. Selanjutnya isolat diinokulasikan pada medium 

tersebut dan diinkubasi pada suhu 27OC selama 4 x 24 jam lalu ditetesi larutan lugol (0.5% 

kristal iodin dalam 1.5% larutan kalium iodida). Zona bening yang terbentuk disekeliling 

koloni menunjukkan bahwa isolat kapang tersebut memiliki aktivitas amilolitik. Aktivitas 

amilolitik diketahui dengan menghitung Indeks amilolitik. Indeks amilolitik dihitung 

berdasarkan hasil bagi diameter zona bening terhadap diameter koloni  (Mubarik et al. 2003; 

Amri  2004 dalam Kusnadi et al.  2009) sebagai berikut.  
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                               Rata-rata diameter zona bening - rata-rata diameter koloni 
Indeks Amilolitik = --------------------------------------------------------------------- 
     rata-rata diameter koloni 
  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aktivitas amilotik dan karakter hasil reisolasi isolat-isolat kapang disajikan pada    

Tabel 1. Data Tabel 1 menunjukkan bahwa dari lima isolat yang sudah dipisahkan, semua 

isolat  memiliki kemampuan amilolitik. Aktivitas amilolitik dari salah satu isolat kapang 

ditunjukkan pada Gambar 3 

Berdasarkan hasil seleksi pengujian aktivitas amilolitik isolat-isolat kapang lokal yang 

diperoleh dari Wikau Maombo pada Tabel 1 dan Gambar 3, menunjukkan bahwa dari lima 

isolat kapang yang diperoleh terdapat tiga isolat yaitu FT2.1, FT3.2, dan FT3.4 yang 

memiliki ciri kapang Rhizopus. Satu isolat yang memperlihatkan aktivitas amilolitik terbesar 

yaitu isolat FT3.4, dengan indeks amilolitik sebesar 1,5. Karakter isolat kapang FT3.4 

berdasarkan morfologi koloni dan pengamatan mikroskopis pada pengamatan slide culture 

yang merupakan karakter Rhizopus dapat dilihat  pada Gambar 4. 

Tabel 1. Indeks amilolitik dan karakter isolat-isolat kapang lokal dari Wikau Maombo 
terfermentasi secara tradisional 

No 
Kode 
Isolat 

Diameter (mm) 
Indeks 

Amilolitik 

Karakteristik Koloni Karakteristik Mikroskopis 

Zona 
bening 

koloni Warna Bentuk Tepi Septa 
Spora 

seksual 
Spora 

aseksual 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

FT2.1 
 
FT3.1 
 
FT3.2 
 
FT3.3 
 
FT3.4 

1,35 
 
4,32 
 
3,91 
 
4,42 
 
2,75 

0,9 
 
2,4 
 
2,3 
 
2,6 
 
1,1 

0,5 

 

0,8 

 

0,7 
 
0,7 
 
1,5 

Hitam 
 
Hijau 
 
Hitam 
 
Coklat 
 
Hitam 

Bulat 
berhifa 
Bulat 
berhifa 
Bulat 
berhifa 
Bulat 
berhifa 
Bulat 
berhifa 

Rata 
 
Rata 
 
Rata 
 
Tdak 
rata 
Rata 

asepta 
 
septa 
 
asepta 
 
septa 
 
asepta 

+ 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 

Sporangi
ospora 
Konidia 
 
Sporangi
ospora 
Konidia 
 
Sporangi 
ospora 

 

Karakteristik kapang genus Rhizopus adalah koloninya tumbuh sangat cepat dan 

kasar serta tersebar. Koloni Rhizopus berwarna putih atau abu-abu, sporangium berwarna 

hitam atau gelap dan berisi spora pucat, mempunyai kolumela yang besar. Miselium tanpa 

sekat dan miselium muda mempunyai sekat, hifa berkembang menjadi tiga tipe, yaitu rhizoid 

bercabang menembus substrat, stolon menyamping pada permukaan substrat dan 

sporangiofor yang tumbuh ke arah atas (Malloch 1981; Koneman et al. 1987). 

Menurut Gandjar et al. (2006) beberapa fungi yang mampu menghasilkan enzim 

amilase di antaranya; Penicilium, Cephalosporium, Mucor, Neurospora, dan Rhizopus. 

Enzim amilase merupakan enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang dihasilkan di dalam sel dan 

dilepaskan ke dalam medium fermentasi yang mengelilingi sel sehingga dapat 

menghidrolisis makromolekul pati, yang semula tidak larut menjadi larut dan dapat diserap 
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sel (Amri 2004). Selanjutnya  Kumar dan Shivakumar (2014) melaporkan bahwa beberapa 

anggota dari kapang Rhizopus amilolitik memiliki kemampuan menghasilkan asam laktat. 

Dengan demikian isolat Rhizopus amilolitik yang diperoleh pada penelitian ini diharapkan 

dapat dikembangkan menjadi inokulum campuran dengan Bakteri Asam Laktat (BAL) untuk 

fermentasi umbi ubi kayu mentah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. Aktivitas amilolitik isolat kapang lokal (isolat FT3.4) dari Wikau Maombo pada 
medium PDA pati ditunjukkan dengan zona perubahan warna biru di sekitar koloni. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Struktur sel isolat kapang lokal yang merupakan karakter Rhizopus   

SIMPULAN 

Hasil penelitian ini diperoleh lima isolat kapang dan dari Wikau Maombo yang 

terfermentasi secara tradisional. Tiga isolat kapang menunjukkan karakter kapang Rhizopus 

dan satu di antaranya yaitu isolat FT3.4 memperlihatkan aktivitas amilolitik tertinggi dengan 

indeks amilolitik 1,5. Isolat inilah yang akan dikembangkan untuk formulasi inokulum 

campuran. Disarankan agar dilakukan penelitian lanjut untuk identifikasi isolat kapang 

Rhizopus amilolitik dan pengaruhnya terhadap kandungan nutrisi umbi ubi kayu baik 

sebagai inokulum tunggal maupun sebagai inokulum campuran dengan kelompok Bakteri 

Asam Laktat (BAL) amilolitik. 

 

 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Isolasi Dan Seleksi Kapang  | 465 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya bantuan dan kerjasama 

berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ditlitabmas 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui skim Penelitian Hibah Bersaing yang telah 

memberikan kesempatan dan dana sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Ucapan terima 

kasih pula kami sampaikan kepada Rektor Universitas Halu Oleo, Ketua Lembaga Penelitian 

UHO, Dekan FMIPA UHO, Kepala Laboratorium Biologi FMIPA UHO serta semua pihak 

yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang tidak sempat kami 

sebutkan satu per satu. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 

[BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.  2012. Produksi Padi dan Palawija. 
Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, No. 01/11/74/Th.II, 01 November 
2012. 

Cappucino JC & Sherman N. 1987. Microbiology: Laboratory Manual. New York: The 
Benjamin Cummings Publishing Company. 

Gandjar I, Sjamsuridzal W, & Oetari A. 2006. Mikologi Dasar dan Terapan. Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia. 

Hidayat  N. 2007. Fermentasi. http://ptp.2007.word.press.com/ 
Indradewi  F,  Yanti NA, & Muhiddin NH. 2007. Komposisi Kimia dan Mikroorganisme Wikau 

Maombo. Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda-Dikti Tahun Anggaran 2006-2007. 
Kumar R. & Shivakumar S. 2014. Production of L-lactic acid from starch and food waste by 

amylolytic Rhizopus oryzae MTCC. Int J ChemTech Res, 6(1): 527-537. 
Kusnadi, Saefuddin, & Efrianti A. 2009. Keanekaragaman jamur selulotik dan amilolitik 

pengurai sampah organik dari berbagai substrat. Makalah PBI, Malang. 
Malloch D. 1981. Moulds: Their Isolation, Cultivation and Identification. London: University of 

Toronto Press. 
McNeil B & Harvey LM. 1990. Fermentation: A Practical Approach. New York: Oxford 

University Press. 
Muhiddin NH. 2011a. Evaluasi Kandungan Gizi Wikau Maombo Hasil Fermentasi 

Mikroorganisme Lokal dan Pengaruh Klinikopatologis pada Tikus Putih Wistar 
(Rattus norvegicus). Disertasi. Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin Makassar.  

Muhiddin NH. 2011b. Komposisi mikroorganisme pada fermentasi umbi ubi kayu pahit 
menjadi Wikau Maombo. Bionature. 12(1): 7-14. 

Muhiddin NH, Djide MN, & As’ad S. 2013. Kandungan protein dan HCN Wikau Maombo 
hasil fermentasi umbi ubi kayu pahit (Manihot aipi Phol) menggunakan isolat 
mikroorganisme lokal. J Sainsmat, 11(2): 161–172. 

Oboh G. 2005. Isolation and characterization of amylase from fermented cassava (Manihot 
esculenta Crantz) Waste-water.  African J Biotech, 4(10). 

Oboh G & Oladunmoye MK. 2007. Biochemical changes in micro-fungi fermented cassava 
flour produced from low-and medium-cyanide variety of cassava tubers. Nut Health, 
18(4): 355–367. 

Odoemelam SA. 2005. Studies on residual hydrocyanic acid (HCN) in garri flour made from 
cassava (Manihot spp.). Pak J Nut, 4(6).  

Sahlin P. 1999. Fermentation as a Method of Food Processing. Lund Institute of Technology. 



 

466 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Studi Aktivitas Imunostimulan Ekstrak Tomat 

STUDI AKTIVITAS IMUNOSTIMULAN EKSTRAK TOMAT PADA INFEKSI  
Plasmodium berghei 

Activity Study of the Tomato Extract Imunostimulant to the Plasmodium berghei 
 

Retno Sri Iswari dan R. Susanti 

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang  
Jalan Raya Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Jawa tengah 

E-mail: iswari_retno@yahoo.com; rsant_ti@yahoo.com 
 
 

ABSTRAK 
 

Berbagai usaha untuk memberantas malaria masih menghadapi kendala, perlu 
dikembangkan alternatif penanggulangan melalui peningkatan status imunitas tubuh. Ekstrak tomat 
merupakan salah satu senyawa yang berfungsi sebagai imunostimulan. Dilakukan penelitian 
untukmengetahui pengaruh penggunaan ekstrak tomat terhadap kadar IL-12 dan IFN-γ  pada mencit 
(Mus musculus) strain Swiss jantan umur 6-8 minggu dengan berat badan 26-30 gram yang diinfeksi 
Plasmodium berghei. Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan lima 
perlakuan. Kelompok kontrol negatif (K

-
) dan kelompok kontrol positif (K

+
) diberi pakan standar 

selama 14 hari. Kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3) berturut-turut diberi pakan standar dan ekstrak 
tomat 0,1mg/KgBB/hari, 1mg/KgBB/hari, dan 10 mg/KgBB/hari. Hari ke-17, semua mencit diinfeksi 
dengan 10

7 
P. berghei. Hari ke-18, mencit kelompok K

+ 
diberi larutan klorokuin sebanyak 0,3125 

mg/KgBB selama 3 hari. Hari ke-8 setelah diinfeksi, semua mencit dibunuh, kemudian dilakukan 
kultur makrofag, diperiksa kadar IL-12,dan IFN-γ. Data dianalisis dengan ANOVA satu jalan, 
dilanjutkan dengan LSD. Hasil uji LSD kadar IL-12dan IFN-γ menunjukkan perbedaan bermakna 
(p<0,05), kelompok yang diberi ekstrak tomat (P2 dan P3) dengan yang tidak diberi ekstrak tomat (K

-
 

dan K
+
)
 
.Kelompok yang diberi ekstrak tomat 0,1 mg/KgBB (P1) berbeda bermakna (p<0,05) dengan 

kelompok yang diberi 1 mg/KgBB (P2) dan 10 mg/KgBB (P3). Pemberian ekstrak tomat 10 mg/kgBB 
memiliki efek imunostimulan pada mencit strain Swiss yang diinfeksi P. berghei, ditunjukkan dengan 
terjadinya peningkatan kadar IL-12 dan IFN-γ. 
  
Kata kunci: ekstrak tomat, imunostimulan, malaria 

 
 

ABSTRACT 
 

Various attempts to eradicate malaria is still face obtacles, prevention alternatives need to 
increase of immune status of the body. Tomatos extract is one compound that functions as an 
imunostimulan. The study aimed to determine the effect of the tomatos extract as an immunostimulant 
on levels of IL-12 and IFN-γ  in mice (Mus musculus) of Swiss strain with aged 6-8 weeks with 26-30 
g weight infected by Plasmodium berghei. The study design using a completely randomized design 
with five treatments. Negative control group (K-) and a positive control group (K +) were fed a 
standard for 14 days. Treatment group (P1, P2, and P3) respectively fed standard and tomato extract 
with dose 0.1 mg/kgBW/day (for P1), 1 mg/kgBW/day (for P2), and 10 mg/kgBW/day (for P3).On day 
17, all mice infected  with 10

7
 of P. berghei. Group K+ given 0,3125 mg/KgW chloroquine for 3 days. 

On day 8 after infection, all mice were killed, then do macrophages culture and to be measured of IL-
12 and IFN-γ. Levels of IL-12 and  IFN-γ were analyzed by one way ANOVA, followed by LSD. 
Results of LSD test, levels of IL-12 and IFN-γ of  the group mice which given the extract of tomato (P2 
and P3) showed significant differences (p <0.05) with the group mice which not given the extract of 
tomato (K

-
and K

+
). Group P1 (given tomato extract 0.1 mg/kgBW/day) was significantly different (p 

<0.05) with the group P2 (given tomato extract 1 mg/kgBW/day) and P3 (given tomato extract 10 
mg/kgBW/day). Tomato extract dose 10 mg/kgBW/day have immunostimulatory effects in Swiss strain 
mice infected with P. berghei, indicated by the increased levels of IL-12 and IFN-γ. 
 
Keywords: immunostimulatory, malaria, tomato extract 
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PENDAHULUAN 

Plasmodium merupakan jenis parasit malaria yang menyerang vertebrata, termasuk 

manusia. Infeksi dan penularan parasit malaria pada manusia secara alami terjadi melalui 

tusukan probosis nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit malaria. Pada tahun 

2010 terdapat 219 juta kasus malaria di 17 negara dan 660 ribu kematian di 14 negara. 

Kematian akibat malaria terutama terjadi pada kelompok-kelompok yang mempunyai resiko 

tinggi seperti bayi, anak balita, dan ibu hamil, serta kelompok usia produktif, sehingga 

secara langsung dapat menurunkan produktivitas kerja. Angka kematian akibat malaria 

secara global telah berkurang lebih dari 25% sejak tahun 2000 (WHO  2012). 

Program upaya peningkatkan kesehatan masyarakat dengan menurunkan angka 

kesakitan malaria masih belum berjalan maksimal. Di daerah terpencil yang jauh dari tempat 

pengobatan menghadapi kendala transportasi, sehingga ketersediaan obat malaria yang 

disediakan pemerintah secara murah atau bahkan gratis  tidak terjangkau oleh masyarakat. 

Akibatnya, Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria masih tetap terjadi dan beban terbesar dari 

penyakit malaria adalah karena malaria merupakan penyakit endemik. 

Imunitas terhadap infeksi malaria sangat kompleks, melibatkan hampir seluruh 

komponen sistem imun. Respons imun alami merupakan pertahanan tubuh yang pertama 

dalam menghadapi parasit malaria, dilanjutkan oleh respons imun spesifik (Baratawijaya et 

al. 2009). Proteksi terhadap parasit malaria diperlukan kerjasama antara respons imun 

humoral (sel B dengan berbagai sub tipe antibodi yang diperlukan) dengan respon imun 

seluler (limfosit T, sel granulosit, monosit, makrofag, sel NK, dan lain-lain). Limfosit T terdiri 

atas beberapa sub tipe, di antaranya adalah sel limfosit T helper  (CD4+) dan sel limfosit T 

sitotoksik (CD8+). Sel limfosit T sitotoksik (CD8+) dapat membunuh parasit dengan 

melisiskan sel yang terinfeksi. Sel limfosit T helper  yang terpacu oleh parasit malaria akan 

memproduksi berbagai sitokin termasuk IFN-γ yang mengaktifkan berbagai sel efektor 

seperti sel makrofag, monosit, dan neutrofil (Kenyajui  2013).  

Makrofag dan monosit merupakan sel efektor penting dalam perlindungan terhadap 

infeksi malaria. Makrofag bekerja melalui berbagai cara yaitu fagositosis langsung terhadap 

Plasmodium, mensekresi interleukin-12 (IL-12) untuk merangsang sel Natural Killer (sel NK) 

menghasilkan interferon-γ (IFN- γ), mensekresi nitrit oksid (NO) untuk menghambat 

pertumbuhan parasit dan sel penyaji antigen pada limfosit T (Nugroho et al. 2010). 

Kemampuan fagositosis dan spesifitas makrofag dapat ditingkatkan oleh sitokin yang 

dihasilkan sel limfosit T helper (Th). Berdasarkan jenis sitokin yang dihasilkan, limfosit Th 

dibagi menjadi Th-1 dan Th-2. Th-1 menghasilkan sitokin proinflamasi TNF-α dan TNF-β 

(sekarang disebut limfotoksin), INF-γ, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, berfungsi mengaktifkan imunitas 

seluler dan non spesifik dan Th-2 menghasilkan sitokin anti-inflamasi IL-4 dan IL-10 yang 
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mengaktifkan imunitas humoral. Terdapat pengaturan silang dan bersifat antagonis antara 

Th-1 dan Th-2. Aktivitas IL-10 menghambat TNF dan INF-γ. 

Makrofag dan monosit dalam bekerjanya melalui beberapa cara yaitu fagosit 

langsung terhadap Plasmodium, mensekresi sitokin guna mengaktifkan makrofag lainnya, 

mensekresi IL-12 untuk merangsang sel NK menghasilkan IFN-γ, dan yang penting adalah 

sebagai sel penyaji antigen untuk  limfosit T. Selain itu, neutrofil dan fagositosit mononuklear 

juga akan berperan selama infeksi (Perlmman et al. 2002). Kemampuan fogositosis dan 

spesifitas makrofag dapat ditingkatkan oleh sitokin yang dihasilkan sel limfosit Th-1 yaitu 

IFN-γ dan IL-2 (Stoute et al. 1997). Leukosit PMN/neutrofil bekerja secara langsung 

terhadap parasit. Aktivitasnya akan meningkat jika dirangsang oleh sitokin IFN-γ dan TNF-α 

yang dihasilkan oleh makrofag dan sel Th. Neutrofil, monosit dan makrofag  membunuh 

parasit dengan cara mengeluarkan radikal bebas baik secara oksigen dependen (seperti 

superoksid) ataupun oksigen independen (seperti nitrit oksida). 

Kompleksnya sistem imun yang terlibat pada penyakit malaria, perlu dikembangkan 

alternatif penanggulangan kasus malaria melalui peningkatan status imunitas tubuh 

sehingga tidak terjadi penyakit karena infeksi Plasmodium atau untuk mengurangi bahkan 

membunuh parasit tersebut dalam tubuh. Ekstrak tomat merupakan salah satu senyawa 

yang berfungsi sebagai imunostimulan. 

Tomat merupakan salah satu jenis sayuran yang tidak asing lagi bagi masyarakat 

Indonesia, salah satunya adalah jenis Solanum lycopersicum Mill yang sekarang disebut 

Lycopersicum esculentum Mill. Jenis tomat ini enak dimakan dan banyak dijual di pasar 

sebagai tomat komersial. Dalam 100 gram tomat mengandung 12,70 mg likopen (Agarwal et 

al. 2003). Selain mengandung likopen, tomat juga mengandung -karoten (42,89 mg), 

thiamin (60 g), vitamin C (40 mg), besi (0,5 mg), seng (13 mg), dan asamfolat (14 mg). 

Semua senyawa  yang terkandung dalam tomat berkaitan dengan kekebalan terhadap 

penyakit infeksi, termasuk infeksi Plasmodium (Caufield et al. 2004). 

Kandungan tomat yang berkaitan dengan perannya sebagai imunostimulan adalah 

likopen. Likopen merupakan suatu karotenoid yang bersifat larut dalam lemak, dapat 

disintesis oleh tumbuhan dan beberapa mikroorganisme, tetapi tidak dapat disintesis oleh 

hewan dan manusia. Likopen merupakan pigmen merah dalam tomat, terdiri dari 40 karbon 

rantai terbuka (acyclic) dengan 13 ikatan rangkap (11 terkonyugasi dan 2 tidak 

terkonyugasi), dan mempunyai beberapa bentuk isomer in vivo yaitu trans dan cis. 

Pemrosesan dan pemanasan menyebabkan perubahan konfigurasi dari trans ke cis, 

sehingga meningkatkan persentase isomer cis-likopen. Selain itu, pH lambung yang rendah 

diduga menyebabkan isomerisasi likopen menjadi bentuk cis-likopen (Boileau et al. 2004). 
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Bentuk cis-likopen lebih mudah diabsorbsi dan bioavailabilitasnya lebih baik dibanding 

bentuk trans.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi tomat sebagai sumber 

likopen dapat meningkatkan IL-2 dan IL-4. IL-2 akan memacu  pertambahan sel T dan 

meningkatkan sekresi IFN-γ yang selanjutnya akan meningkatkan imunitas seluler yang 

dilakukan oleh makrofag. Meningkatnya produksi IL-4 akan meningkatkan IL-6 yang akan 

memacu IgG1 dan IgG3 yang selanjutnya akan meningkatkan fagositosis makrofag (Waltzl et 

al.1999). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi tomat, suatu 

sumber likopen, berhubungan dengan rendahnya angka kematian akibat infeksi pada anak-

anak di Sudan (Fawzi et al. 2000). Berangkat dari kenyataan tersebut, likopen tomat 

diharapkan mampu membantu melindungi tubuh terhadap infeksi malaria. Mencit strain 

Swiss jantan yang diberi ekstrak tomat dan diinfeksi P. berghei menunjukkan adanya 

aktivitas imunostimulan. Aktivitas tersebut ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan jumlah 

limfosit, kadar NO makrofag, dan indeks fagositosis (Iswari et al. 2012). Namun mekanisme 

terjadinya peningkatan jumlah limfosit, kadar NO makrofag, dan indeks fagositosis tersebut 

perlu dikaji lebih lanjut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk melengkapi mekanisme 

ekstrak tomat sebagai imunostimulan imunitas seluler terhadap infeksi Plasmodium, dari 

segi stimulasi sitokin. 

Respon imun terhadap infeksi P. berghei merupakan reaksi yang sangat kompleks 

yang melibatkan respon imun humoral yang diperankan antibodi dan respon imun seluler 

yang diperankan oleh imfosit T dan sel-sel efektor yang diaktivasi oleh limfosit T. Limfosit T 

bila dipacu dengan ekstrak tomat yang berperan sebagai imunostimulan akan mengalami 

aktivasi dan menghasilkan limfokin. Untuk mengetahui respon imun dari mencit yang 

diperankan limfokin yang dihasilkan oleh limfosit T dan makrofag adalah dengan mengukur 

kadar IFN-γ, dan IL-12. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak tomat 

sebagai imunostimulan terhadap kadar IL-12 dan  kadar IFN-γ pada mencit yang diinfeksi P. 

berghei. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik pada hewan coba 

mencit (Mus musculus). Hewan coba yang digunakan adalah mencit strain Swiss jantan 

yang diinfeksi P. berghei. Pemilihan hewan coba ini didasarkan bahwa mencit merupakan 

binatang rodentia yang termasuk vertebrata dan cukup sensitif  terhadap infeksi P. berghei, 

reaksi pengobatan cukup baik, ada kemungkinan dapat dilakukan manipulasi sehingga 

dapat dipelajari perubahan imunologis yang terjadi selama infeksi malaria (Suwarni et al. 

1993; Dewi et al. 1994). Pemilihan P. berghei didasarkan pada pertimbangan bahwa P. 

user
Highlight
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berghei merupakan hemoprotozoa yang menyebabkan penyakit malaria pada rodentia, 

terutama rodentia kecil. Di sisi lain, P. berghei mempunyai kesamaan dengan P. falsiparum 

yang menyerang manusia terutama dalam hal siklus hidup, genetik, genom, fungsi, dan 

struktur pada kandidat vaksin antigen yang sama (Darlina et al. 2008).  

Mencit (Mus musculus) strain Swiss diperoleh dari Laboratorium Parasitologi 

Fakultas Kedokteran UGM, umur 6-8 minggu dengan berat badan 26-30 gram. Jumlah 

sampel yang digunakan ditentukan besarnya dengan rumus Ferderer. Dalam penelitian ini 

jumlah perlakuan ada 5 sehingga jumlah sampel per kelompok perlakuan harus lebih besar 

dari 5. Pada penelitian ini menggunakan 7 ekor mencit per kelompok, sehingga jumlah yang 

dibutuhkan untuk penelitian eksperimental laboratorik sebanyak 35 ekor mencit. Sampel 

diambil dari mencit strain Swiss yang secara genetik sifatnya sama, jenis kelamin jantan, 

mencit dalam keadaan sehat, aktivitas dan tingkah laku normal. Untuk menghindari bias 

karena faktor variasi umur dan berat badan maka pengelompokan sampel dilakukan secara 

acak dan dilakukan penimbangan mencit sebelum dan sesudah perlakuan. 

Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan penelitian 

Posttest Only Randomized Controlled Group Design untuk menyelidiki kemungkinan adanya 

perbedaan. Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Negeri Semarang, Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran UGM 

Yogyakarta, PAU Gizi UGM Yogyakarta, dan Laboratorium GAKI UNDIP Semarang. 

Sebanyak 35 ekor mencit diadaptasikan selama 14 hari di laboratorium dengan 

dikandangkan secara memadai dan diberi pakan standar serta minum secara ad libitum. 

Selanjutnya, mencit dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 7 ekor 

mencit yang ditentukan secara acak sederhana kemudian dikandangkan. Kelompok kontrol 

negatif (K-), mencit hanya mendapat pakan standar, pada hari ke-17 diinfeksi  107 P. berghei 

secara intraperitoneal. Hari ke-8 setelah infeksi, mencit dikorbankan untuk dilakukan 

pemeriksaan IL-12 dan IFN-γ. Kelompok kontrol positif (K+), mencit hanya mendapat pakan 

standar, pada hari ke-17 diinfeksi 107 P. berghei secara intraperitoneal. Satu hari setelah 

infeksi, mencit disuntik dengan larutan yang mengandung klorokuin difosfat sebanyak 

0,3125 mg/KgBB secara intraperitoneal selama 3 hari berturut-turut. Hari ke-8 setelah 

infeksi, mencit dikorbankan untuk dilakukan pemeriksaan IL-12 dan IFN-γ.5. Kelompok 

perlakuan 1 (P1), mencit mendapat pakan standar dan diberi ekstrak tomat 0,1mg/KgBB per 

oral setiap hari selama 16 hari. Pada hari ke-17 diinfeksi 107 P. berghei secara 

intraperitoneal. Hari ke-8 setelah infeksi, mencit dikorbankan untuk dilakukan pemeriksaan 

IL-12 dan IFN-γ. Kelompok perlakuan 2 (P2), mencit mendapat pakan standar dan diberi 

ekstrak tomat 1mg/KgBB per oral setiap hari selama 16 hari. Pada hari ke-17 diinfeksi  107 

P. berghei secara intraperitoneal. Hari ke-8 setelah infeksi mencit dibunuh untuk dilakukan 

pemeriksaan IL-12dan IFN-γ. Kelompok perlakuan 3 (P3), mencit mendapat pakan standar, 
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dan diberi ekstrak tomat 10mg/KgBB per oral setiap hari selama 16 hari. Pada hari ke-17 

diinfeksi 107 P. berghei secara intraperitoneal. Hari ke-8 setelah infeksi mencit dibunuh untuk 

dilakukan pemeriksaan IL-12dan IFN-γ. Ekstrak tomat diberikan per oral dalam bentuk 

larutan dalam olive oil. 

Kadar IFN-γ diukur menggunakan KIT mouse IFNγ ELISA (Bender Med Systems). 

Larutan standar dimasukkan sebanyak 100 µl pada masing-masing pengenceran ke dalam 

mikrowell kosong. Sampel serum darah mencit ditambahkan sebanyak 50 µl pada sample 

well dan ditambahkan 50 µl antibodi monoklonal anti IFN-γ yang dikonjugasikan dengan 

biotin pada setiap sample well. Biotin conjugate berperan sebagai antibodi  sekunder yang 

akan mengikat antigen. Mikrowell kemudian ditutup dan inkubasi selama 2 jam pada suhu 

18O-25OC sambil di-shaker pada kecepatan 200 rpm. Setelah itu penutup dibuka, kemudian 

mikrowell dicuci dengan buffer pencuci dan diulangi sebanyak 3 kali. Streptavidin-HRP 

(Streptavidin yang berikatan dengan enzim horse radish peroksidase) ditambahkan 

sebanyak 100 µl pada setiap mikrowell. Mikrowell kemudian ditutup dan diinkubasi selama 1 

jam pada suhu 18O-25OC sambil di-shaker pada kecepatan 200 rpm. Penutup dibuka dan 

mikrowell dicuci dengan buffer pencuci, selanjutnya pencucian diulangi sebanyak 3 kali. 

Setelah itu ditambahkan 100 µl TMB (Tetrametyl benzidine) substrat solution pada setiap 

mikrowell dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 18O-25OC dan tidak terkena sinar 

matahari secara langsung. Setelah ditambahkan 100 µl stop solution  pada setiap well, well 

diketuk secara perlahan agar tercampur. Selanjutnya, mikrowell diperiksa absorbansinya 

menggunakan microplate reader pada panjang gelombang 450 nm. Nilai absorbansi dan 

kadar IFN-γ  akan langsung keluar. 

Kadar IL-12 diukur menggunakan KIT mouse IL-12 ELISA (Bender Med Systems). 

Microplate yang dilapisi antigen dicuci dengan PBS (buffer pencuci), dan pencucian 

dilakukan sebanyak 5 kali. Setelah pencucian, sisa-sisa buffer dibersihkan dengan cara 

aspirasi atau membalikkan mikroplate pada kain yang basah. Kemudian dilakukan 

pengenceran serum secara serial. Mikroplate selanjutnya ditutup dan diinkubasi selama 1 

jam pada suhu kamar. Setelah mikroplate dicuci, ditambahkan100 ul biotin konjugat pada 

semua well. Plate diinkubasi pada suhu ruang selama 2 jam. Setelah supernatan dari well 

diaspirasi, mikroplate dicuci dengan buffer pencuci. Selanjutnya ditambahkan 100 ul 

sterptavidin-HRP konjugat pada semua well. Plate kemudian diinkubasi pada suhu ruang 

selama 1 jam. Setelah supernatan dari well diaspirasi, mikroplate dicuci dengan buffer 

pencuci. Selanjutnya ditambahkan 100 ul cairan substrat TMB pada setiap well. Mikroplate 

diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruang. Selanjutnya ditambahkan 100 ul stop solution 

pada setiap well selama 1 jam. Absorbansi diukur menggunakan mikroplate reader pada 

panjang gelombang 450 nm setelah stop solution ditambahkan.  
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Data IL12dan IFNγ yang terkumpul masing-masing dilakukan cleaning, coding, dan 

tabulasi. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, dilakukan uji normalitas dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Data berdistribusi normal, selanjutnya data diuji  menggunakan One-

way Anova. Bila hasilnya signifikan, dilanjutkan dengan uji Least Significant Difference 

(LSD). Analisis statistik dibantu dengan program SPSS 12 windows (Santoso 2000). Nilai 

signifikansi dalam penelitian ini apabila variabel yang dianalisis memiliki P< 0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data pengukuran kadar IL-12 dan  kadar IFN-γ mencit setelah perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 1. Sebelum data diuji Anova, dilakukan uji normalitas data dengan Kolmogorov-

Smirnov test. Hasil uji menunjukkan semua data terdistribusi normal. 

Hasil uji Anova menunjukkan bahwa pemberian ekstrak tomat berpengaruh secara 

bermakna (p=0,000) terhadap rerata kadar IL-12 dan IFN-γ. Uji LSD kadar IL-12 

menunjukkan bahwa kelompok K-dan K+ berbeda nyata dengan kelompok P2 dan P3. 

Kelompok K+ berbeda dengan P1. Uji LSD kadarI FN-γ menunjukkan bahwa kelompok K- 

berbeda dengan kelompok P2 dan P3. Kelompok K+ berbeda dengan P2 dan P3 (Tabel 2). 

 

Tabel 1. Rerata hasil penghitungan kadar IL-12 dan  IFN-γ  

Kelompok Kadar IL-12 Kadar IFN-γ 

K-  (hanya diberi pakan standar)      1,065      5,021 
K+ (diberi pakan standar dan klorokuin)      1,003      5,305 
P1 (diberi ekstrak tomat 0,1 mg/KgBB)      1,276      6,106 
P2 (diberi ekstrak tomat 1 mg/KgBB)      3,226      7,605 
P3 (diberi ekstrak tomat 10 mg/KgBB)      4,009      9,657 

 

Tabel 2.  Hasil uji LSD rerata kadar IL-12 dan IFN-γ 

Kelompok Rerata IL-12 RerataIFN-γ 

K-  (hanya diberi pakan standar) 1,065a 5,021a 

K+ (diberi pakan standar dan klorokuin) 1,003a 5,305a 

P1 (diberi ekstrak tomat 0,1 mg/KgBB) 1,276ad 6,106ad 

P2 (diberi ekstrak tomat 1 mg/KgBB) 3,226b 7,605bde 

P3 (diberi ekstrak tomat 10 mg/KgBB) 4,009c 9,657ce 

Keterangan: Setiap rerataan yang mempunyai huruf yang berbeda dinyatakan berbeda 
nyata pada taraf 5 %. 

 

Hasil uji LSD kadar IL-12 menunjukkan perbedaan bermakna (p<0,05), antara 

kelompok mencit yang diberi ekstrak tomat (P2 dan P3) dengan yang tidak diberi ekstrak 

tomat (K- dan K+), kecuali kelompok yang diberi ekstrak tomat 0,1 mg/KgBB tidak 

menunjukkan perbedaan bermakna dengan yang tidak diberi ekstrak tomat (K- dan K+). 

Demikian juga pemberian ekstrak tomat dengan dosis yang berbeda menunjukkan 
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perbedaan bermakna (p<0,05). Kelompok yang diberi ekstrak tomat dosis 0,1 mg/KgBB (P1) 

berbeda dengan yang diberi dosis 1 mg/KgBB (P2) dan 10 mg/KgBB (P3). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dosis ekstrak tomat yang paling efektif terhadap kadar IL-12 adalah 

dosis 10 mg/KgBB. 

 Ekstrak tomat mengandung karotenoid likopen. Di dalam tubuh mencit, likopen 

merupakan karotenoid utama yang disimpan di hati, paru, kelenjar prostat, testis, kolon, dan 

kulit. Proses absorbsi likopen dari ekstrak tomat merupakan suatu proses yang kompleks, 

dimulai dari pelepasan likopen dari matriks makanan. Sesampainya di lumen usus halus, 

likopen tomat akan bergabung dengan asam lemak, monogliserida, dan garam empedu 

membentuk campuran misel. Selanjutnya likopen tomat dalam bentuk campuran misel 

diabsorbsi masuk ke dalam sel mukosa usus halus. Di dalam sel mukosa usus halus, 

likopen tomat bersama dengan lemak, kolesterol, fosfolipida, dan kolesterol membentuk 

kilomikron. Kilomikron akan keluar dari sel mukosa dan masuk ke sistem pembuluh limfe. 

Setelah bergabung dalam ductus thorasicus, kilomikron akhirnya masuk ke dalam sistem 

peredaran darah. Di dalam sistem peredaran darah, dengan bantuan lipase lipoprotein 

kilomikron dihidrolisis, sehingga likopen dan karotenoid yang lain dapat masuk ke berbagai 

jaringan secara pasif. Likopen dapat terakumulasi di hati, kemudian mengalami 

pengemasan kembali bergabung dalam Very Low Density Lipoprotein (VLDL). VLDL 

berfungsi membawa lemak dari hati ke jaringan adiposa. Dalam perjalanan menuju ke 

jaringan adiposa, VLDL akan dihidrolisis lipase lipoprotein menjadi trigliserida dan LDL. 

Pengambilan likopen ekstrak tomat dari VLDL dan LDL masuk ke jaringan diduga terjadi 

melalui reseptor LDL.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak tomat meningkatkan IL-12. 

Makrofag menghasilkan IL-12 sebagai respon adanya sporozoid (Abbas et al. 2012). IL-12 

yang terbentuk akan menstimulasi sel T menghasilkan IFN-γ, yang kemudian akan 

mengaktivasi makrofag untuk memfagosit sporozoid. Produksi IL-12 ini sangat penting pada 

imunitas seluler. 

Hasil uji LSD pada kadar IFN-γ  menunjukkan perbedaan bermakna (p<0,05), antara 

kelompok yang diberi ekstrak tomat (P2 dan P3) dengan kelompok yang tidak diberi ekstrak 

tomat (K- dan K+). Namun kelompok mencit yang diberi ekstrak tomat 0,1 mg/KgBB tidak 

menunjukkan perbedaan bermakna dengan kelompok yang tidak diberi ekstrak tomat. 

Kelompok mencit yang diberi ekstrak tomat dosis 0,1 mg/KgBB (P1) menunjukkan 

perbedaan bermakna (p< 0,05) dengan yang diberi dosis 1 mg/KgBB(P2) dan 10 mg/KgBB 

(P3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosis ekstrak tomat yang paling efektif adalah 

terhadap kadar IFN-γadalah 10 mg/KgBB. 

Peran IFN-γ terhadap derajat parasitemia terjadi secara tidak langsung melalui 

aktivasi imunitas humoral terhadap sel T atau secara tidak langsung terhadap sel B dengan 
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cara meregulasi fungsi sel B, di antaranya proliferasi dan perkembangan sel B, sekresi 

imunoglobulin dan switching rantai berat imunoglobulin. Pengamatan diferensiasi dan 

proliferasi pada sel B mencit menunjukkan bahwa IFN-γ menghambat induksi IL-4 

dependent dari ekspresi molekul MHC kelas II. IFN-γ juga dapat meningkatkan dan 

menghambat sekresi imunoglobulin oleh sel B mencit maupun manusia. Proses ini 

tergantung pada tingkatan diferensiasi dari sel B, waktu yang tepat dari stimulasi IFN-γ dan 

asal dari stimulus pengaktivasi (Tizard 2000). IgE merupakan satu-satunya isotipe yang 

dapat berikatan dengan reseptor Fc pada sel mast dan basophil, sehingga dapat 

memerantarai terjadinya reaksi hipersensitivitas tipe cepat dan reaksi alergi. IFN-γ 

mengaktivasi makrofag dengan cara menginduksi IgG2a untuk berikatan dengan afinitas 

sangat tinggi pada reseptor Fc di permukaan makrofag mencit. Makrofag yang telah 

teraktivasi dapat dengan efisien mempergunakan antibodi isotipe IgG2a untuk melakukan 

sitotoksisitas seluler yang diprakarsai oleh antibodi dependent seluler sitotoksisiti (ADCC). 

IgG3 dapat melakukan agregasi sendiri (self aggregate) sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas opsonisasi dan bersama dengan IgG2a dapat berikatan dengan reseptor IgG Cd 16 

pada sel NK dan menginduksi proses ADCC oleh sel NK. Melalui produksi IgG2a dan IgG3 

serta melalui hambatan terhadap produksi isotipe IgE, IFN-γ dapat memfasilitasi interaksi 

antara efektor seluler dan humoral di dalam respon imun serta meningkatkan pertahanan 

tubuh terhadap invasi parasit dan virus (Steven et al. 1988).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Mekanisme prevensi mencit yang diinfeksi Plasmodium berghei tergantung pada 

mekanisme kerja likopen tomat sebagai imunostimulan yang berperan meningkatkan jumlah 

sel limfosit. Peran likopen tomat adalah meregulasi diferensiasi sel T (Steven et al. 1988). 

Limfosit T ada 2 yaitu sel T helper (CD4+) dan sel T sitotoksik (CD8+). Sel T helper 

membantu produksi antibodi, mengaktifkan fungsi fagosit, dan mensekresi sitokin yang 

secara langsung menghambat pertumbuhan merozoit. Sel T sitotoksik berperan sebagai 

efektor langsung untuk fagositosis serta berperan dalam stadium hati (Harijanto 2000). 

Selain berpotensi sebagai imunostimulan, likopen tomat juga meningkatkan produksi IL-2 

dan IL-4. IL-2 meningkatkan aktivitas makrofag sementara IL-4 meningkatkan produksi IgG1 

dan IgG3.IgG1 dan IgG3 secara tidak langsung meningkatkan aktivitas makrofag, monosit, 

neutrofil dalam memakan parasit, termasuk Plasmodium (Waltzl et al. 1999). 

Sporozoit yang masuk darah segera dihadapi oleh sistem imun tubuh, mula-mula 

oleh sistem imun non-spesifik yang selanjutnya oleh sistem imun spesifik. Respon imun non 

spesifik ini penting karena merupakan efektor pertama dalam memberikan perlawanan 

terhadap infeksi, terutama dilaksanakan oleh beberapa sel sistem imun, sitokin dan limpa. 

Makrofag merupakan salah satu sel efektor dalam perlindungan terhadap malaria. 

Makrofag bekerja melalui beberapa cara yaitu fagositosis langsung terhadap Plasmodium, 

mensekresi sitokin guna mengaktifkan makrofag lainnya, mengeluarkan NO, mensekresi IL-
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12 untuk merangsang sel natural killer (sel NK), dan yang penting adalah sebagai sel 

penyaji antigen terhadap limfosit T. Kemampuan fagositosis dan spesifitas makrofag dapat 

ditingkatkan oleh sitokin yang dihasilkan oleh limfosit T helper yaitu IFN-γ dan IL-2 (White 

1996; Cruz et al. 1994). 

Respon imun protektif terhadap mikroorganisme intraseluler adalah imunitas seluler 

(cell-mediated immunity). Reaksi yang terjadi dalam respon imun tersebut adalah pertama, 

penghancuran Plasmodium yang difagositosis makrofag akibat aktivasi sitokin-sitokin yang 

diproduksi limfosit T, dan kedua, lisis terhadap sel terinfeksi oleh sel Th dan sel NK. Limfosit 

T akan merespon antigen Plasmodium yang difagosit makrofag yang berikatan dengan 

molekul MHC kelas II. Kemudian makrofag akan memproduksi IL-4 yang selanjutnya 

mengaktifkan sel B untuk menghasilkan imunoglobulin untuk proses opsonisasi sehingga 

aktivitas fagositosis meningkat. Parasit intraseluler akan menstimulasi makrofag untuk 

memproduksi IL-12 yang akan mengaktifkan sel NK. Sel NK yang teraktivasi akan 

mensekresi IFN-γ yang akan mengaktifkan makrofag. Makrofag juga akan terstimulasi untuk 

memproduksi TNF-α yang akan mengaktivasi makrofag lainnya. 

Pengaruh pemberian ekstrak tomat terhadap aktivitas makrofag mencit pada 

peningkatan sekret sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel imunokompeten, antara lain sel Th 

(CD4+). Mekanisme kerja likopen sebagai imunostimulan berperan dalam meningkatkan 

proliferasi limfosit T (Waltzl et al. 1999). Peran likopen adalah meregulasi diferensiasi sel T 

(Agarwal et al. 2003). Mikroorganisme intraseluler dapat diketahui oleh APC atau makrofag 

bersama dengan MHC kelas II untuk mengekspresikan antigen serta mensekresikan IL-1α  

yang dapat mempengaruhi proliferasi sel Th. Sel Th tipe 1 (Th1) pada saat infeksi malaria 

mensekresikan sitokin IFN-γ, IL-12 dan TNF-α. Sitokin yang secara langsung 

mempengaruhi fungsi fagositosis oleh makrofag adalah IFN-γ dan TNF-α. 

Mengkonsumsi tomat, suatu sumber likopen, dapat meningkatkan produksi IL-2 dan 

IL-4 (Waltzl et al. 1999). IL-2 meningkatkan aktivitas makrofag dan IL-4 meningkatkan 

produksi IgG1 dan IgG3 (4). IgG1 dan IgG3 secara tidak langsung meningkatkan aktivitas 

makrofag, monosit, dan neutrofil dalam memakan parasit, termasuk Plasmodium. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tomat, suatu sumber kaya likopen, berhubungan dengan 

rendahnya kematian anak-anak di Sudan (Fawzi et al. 1999). Hal ini menimbulkan kesan 

bahwa likopen yang terkandung dalam ekstrak tomat diperlukan untuk aktivitas fungsi sistem 

imun. Dengan demikian, program suplementasi ekstrak tomat dapat dilakukan dalam 

meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dalam usaha penanggulangan kasus 

malaria, khususnya di daerah-daerah endemis malaria. 
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SIMPULAN  

Pemberian ekstrak tomat dosis 10 mg/kgBB memiliki efek sebagai imunostimulan 

pada mencit strain Swiss yang diinfeksi Plasmodium berghei. Peningkatan imunitas seluler 

dan kemampuan makrofag ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan kadar IL-12 dan IFN-

γ, sebagai indikator peningkatan imunitas seluler. Perlu dipertimbangkan anjuran 

mengkonsumsi tomat sebagai makanan fungsional untuk menurunkan resiko terjadinya 

penyakit malaria di daerah endemis malaria.  
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ABSTRAK 
 

Penanganan lingkungan tercemar Cr(VI) yang saat ini banyak dilakukan adalah dengan 
memanfaatkan kemampuan mikroba pereduksi Cr(VI) untuk mendetoksikasi polutan Cr(VI) di 
lingkungan. Tiga isolat yang berhasil ditapis berdasarkan toleransinya terhadap Cr(VI) di medium, 
yaitu SpR3  & SpR17 (rhizosfer), dan SpP32 (penyamakan kulit), hanya SpR3  & SpR17 saja mampu 
tumbuh pada medium yang mengandung Cr(VI) 100 ppm. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa 
potensi kultur tunggal SpR17 (0,059 mg/mg biomassa) dalam mereduksi Cr(VI) lebih baik dibanding 
SpR3 (0,031 mg/mg biomassa). Pada kultur campur SpR17 dan SpR3, tampak bahwa keberadaan 
SpR17 dengan perbandingan yang sama maupun lebih banyak dibanding SpR3, memberikan potensi 
reduksi Cr(VI) lebih besar. Pada perbandingan SpR17:SpR3 1:1 dan 2:1 memberikan potensi reduksi 
Cr(VI) masing-masing sebesar 0,059 dan 0,057 (mg/mg biomassa). 

 

Kata kunci: Cr(VI), potensi reduksi, SpR3, SpR17 

 

 

ABSTRACT 
 

Handling of Cr(VI) contaminated environment which is currently done is to utilize the abilityof 
Cr(VI) reducing bacteria. Three isolates have been screened based on Cr(VI) tolerant, i.e. SpR3 & 
SpR17 (rhizosphere), and SpP32 (tannery), but only SpR3 & SpR17 which can grow on 100 ppm 
Cr(VI) containing medium. Based on the results, we concluded that SpR17 (0.059 mg/mg biomass) 
has better potency to reduce Cr(VI) than SpR3 (0.031 mg/mg biomass). In the mixed culture of 
SpR17 and SpR3 with same proportion or more than SpR3, gave more better potency to reduce 
Cr(VI). Inoculation with SpR17:SpR3 in proportion 1:1 and 2:1 gave Cr(VI) potential reduction of 
Cr(VI) are 0.059 and 0.057 (mg /mg biomass), respectively 
 
Keywords: Cr(VI), potential reduction, SpR3, SpR17 
 

PENDAHULUAN 

Kromat merupakan senyawa bersifat toksik, mutagenik, dan kemungkinan 

karsinogenik (Venitt & Levy 1974; Wetterhahn & Hamilton 1989). Senyawa ini banyak 

ditemukan pada limbah industri tekstil, pelapisan krom, pengawetan kayu, dan penyamakan 

kulit (Philip et al. 1998). Senyawa ini mudah larut sehingga dapat tidak berada di tempat 

awal kontaminasi terjadi (Park et al. 2000). Penanganan masalah pencemaran kromat di 

tanah umumnya dilakukan menggunakan teknik bioremediasi, yaitu teknologi yang 

memanfaatkan kemampuan mikroorganisme ataupun aktivitas enzimatiknya untuk 

mendegradasi atau mentransformasi polutan dari lingkungan yang tercemar (Diaz  2008).  
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Bioreduksi Cr(VI) dapat terjadi secara langsung sebagai akibat proses metabolisme 

(enzimatis) oleh mikroorganisme, atau secara tidak langsung melalui perantaraan produk 

metabolisme (misalnya H2S) (Losi et al. 1994). Beberapa bakteri mempunyai reduktase 

kromat yang dapat mengubah kromat menjadi Cr(III) yang kurang toksik dan kurang larut. 

Reduksi Cr(VI) oleh bakteri yang telah banyak dilaporkan berasal dari beberapa 

genera yang berbeda, seperti Enterobacter, Bacillus, Ochrobacterium, Escherichia, 

Pseudomonas, Arthrobacter, Streptomyces, Providencia, Exiguobaterium, Serratia 

(Mondaca & Gonzalez 2002; Cheung & Gu 2007; Sarangi & Krishnan 2008), Microbacterium 

(Pattanapipipaisal et al. 2001), Desulfovibrio (Michel et al. 2001), Enterobacter sp. (Wang &  

Mori 1990), Escherichia coli (Shen & Wang 1993), dan Bacillus spp. (Campos et al. 1995). 

Beberapa mikroorganisme pada kondisi ada atau tidak ada oksigen dapat mereduksi Cr(VI) 

ke bentuk trivalen yang tidak toksis (Polti et al. 2007; Francisco et al. 2002). Reduksi Cr(VI) 

oleh mikroorganisme, pada umumnya membutuhkan proton dalam jumlah yang sangat 

besar sebagai pereduksi, sehingga akan meningkatkan pH. Peningkatan pH mengakibatkan 

terjadinya presipitasi/pengendapan krom tereduksi dalam bentuk Cr(OH)3 (Zakaria et al. 

2007). 

Meitiniarti et al. (2012) melaporkan bahwa dari sampel limbah penyamakan kulit dan 

rhizosfer tanaman A. indica dapat diperoleh 3 (tiga) isolat yang mempunyai ketahanan 

terhadap krom, yaitu SpR3  & SpR17 (rhizosfer), dan SpP32 (penyamakan kulit). Isolat-

isolat ini telah diidentifikasi secara fisiologi dan molekuler. Bakteri dengan sandi SpR3 

mempunyai kesamaan urutan 100% dengan Microbacterium sp. Sedangkan isolat dengan 

sandi SpR17 mirip dengan Mesorhizobium dan SpP32 mirip dengan Ensifer dan 

Aminobacter. Baik SpR17 maupun SpP32 merupakan anggota Rhizobiaceae (Meitiniarti et 

al. 2014). Dalam pengamatan selama satu minggu, ketiga isolat menunjukkan kemampuan 

yang cukup tinggi (sekitar 60-90%) sehingga cukup menjanjikan untuk digunakan dalam 

bioremediasi.   

Dalam rangka memanfaatkan isolat-isolat bakteri untuk bioremediasi perlu diketahui 

secara pasti potensi isolat-isolat tersebut dalam mereduksi kromat. Molokwane et al. (2008) 

melaporkan bahwa reduksi Cr(VI) pada kondisi aerob selama 65 jam, mencapai 200 mg 

Cr(VI)/L, sedangkan pada kondisi anaerob mencapai 150 mg Cr(VI)/L selama 130-155 jam. 

Penelitian reduksi Cr(VI) menggunakan kultur murni dari masing-masing isolat bakteri 

menghasilkan reduksi Cr(VI) yang lebih rendah dibandingkan dalam bentuk konsorsium, 

hasil ini menunjukkan bahwa ada indikasi interaksi di antara species bakteri untuk proses 

reduksi Cr(VI) secara optimum. Oleh karena potensi ketiga isolat yang telah diperoleh belum 

diketahu, perlu dilakukan penelitian ini dengan tujuan menentukan potensi reduksi Cr(VI) 

oleh bakteri, baik dalam kultur murni, tunggal maupun campuran. 
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METODE PENELITIAN 

Kondisi Kultur Bakteri dan Perlakuan 

Untuk digunakan dalam penelitian reduksi Cr(VI), ketiga isolat bakteri (SpR3, SpR17, 

dan SpP32) dari media miring umur 48 jam ditumbuhkan dahulu pada media Luria Bertani 

(LB) cair yang mengandung Cr(VI) dengan konsentrasi 100ppm. Volume medium dibuat 

100mL agar mencukupi untuk digunakan sebagai inokulum dalam pertumbuhan selanjutnya. 

Kultur (disebut preculture) diinkubasi hingga umur 48 jam pada penggojok, atau hingga siap 

digunakan sebagai inokulum. 

Medium pertumbuhan yang akan digunakan dalam penentuan potensi reduksi Cr(VI) 

dibuat dengan volume sekitar 500 mL. Inokulum yang berasal dari prekultur diatur agar 

mempunyai konsentrasi sel yang sama saat diinokulasikan (sekitar 100-150 mg/L). 

Pengaturan ini dilakukan dengan cara mengukur konsentrasi sel masing-masing prekultur 

terlebih dahulu. Pengukuran konsentrasi dilakukan berdasarkan kekeruhan kultur 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nm. Optical density (OD) 

yang diperoleh dikonversikan ke berat biomassa.   

Perlakuan inokulasi yang diberikan adalah sebanyak 10% dari volume kultur, untuk 

inokulasi dengan kultur tunggal maupun campur. Untuk inokulasi dengan kultur campur 

dilakukan dengan tiga perbandingan yang berbeda antara isolat SpR17 dan SpR3, yaitu 1:1; 

1:2; dan 2:1. 

Analisis Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan setiap 2 jam pada awal pertumbuhan sampai 

pertumbuhan mencapai fase stabil. Pertumbuhan ditentukan berdasar peningkatan 

konsentrasi sel berdasarkan kekeruhannya (diukur menggunakan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 600nm).  

Selain dilakukan pengamatan peningkatan konsentrasi sel, juga dilakukan penentuan 

kadar Cr(VI) pada medium secara kolorimetrik menggunakan reagen diphenyl carbazide 

pada larutan asam. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 540nm menggunakan 

spektrofotometer. ReduksiCr(VI) dihitung dari perbedaan total krom awal (t0) dan saat 

diamati (tx) (He et al. 2009). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari grafik pertumbuhan ketiga isolat yang diuji, tampak bahwa isolat SpR17 dan 

SpR3 mampu tumbuh baik pada medium yang mengandung Cr(VI) 100ppm, sedangkan 

isolat SpP32 tidak mampu tumbuh dengan baik (Gambar 1). Hal ini kemungkinan 

disebabkan isolat SpP32 memang mempunyai ketahanan kurang dari 100 ppm. Isolat 

SpP32 diisolasi dari limbah penyamakan kulit dan mampu/toleran pada kadar Cr(VI) 75 

ppm.  

user
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Gambar 1. Pertumbuhan isolat SpR17, SpR3, dan SpP32 pada medium yang  
mengandung Cr(VI) 100ppm. 

Walaupun dari grafik pertumbuhan isolat SpP32 tampak paling rendah, namun dari 

perhitungan kecepatan pertumbuhan (Tabel 1) tampak bahwa isolat ini mempunyai 

kecepatan pertumbuhan spesifik yang paling tinggi. Namun karena fase logaritma isolat 

SpP32 lebih pendek dibanding isolat SpR17 dan SpR3 maka biomassa yang terbentuk oleh 

isolat SpR17 dan SpR3 menjadi lebih besar. Dengan biomassa yang lebih banyak, isolat 

SpR17 dan SpR3 diharapkan akan mampu mereduksi kandungan Cr(VI) dalam medium 

lebih banyak. Karena kemampuan tumbuhnya yang lambat, isolat SpP32 sulit diperbanyak 

sehingga butuh waktu panjang dalam pembuatan prekultur. Oleh karena kemampuan 

tumbuhnya yang rendah, maka untuk penelitian kemampuan reduksi Cr(VI) dan kultur 

campur hanya digunakan isolat SpR17 dan SpR3.  

Tabel 1. Kecepatan pertumbuhan spesifik, lama fase logaritma, dan biomassa yang dibentuk 
oleh isolat SpR17, SpR3, dan SpP32 

No Isolat Bakteri 
Kecepatan 

Pertumbuhan Spesifik 
(µ) 

Lama Fase 
Logaritma (jam) 

Biomassa yang 
Terbentuk (mg) 

1 SpR17 0,041 20 912,4 
2 SpR3 0,046 38 1502,8 
3 SpP32 0,170 8 180,9 

Hasil pengukuran konsentrasi Cr(VI) pada medium yang ditumbuhi isolat SpR17 dan 

SpR3 dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Pertambahan biomassa dan konsentrasi Cr(VI) dalam medium selama 
pertumbuhan isolat SpR17 (a) dan SpR3 (b) 

Pada kedua gambar tersebut tampak bahwa pengurangan Cr(VI) pada medium yang 

ditumbuhi bakteri isolat SpR17 dan SpR3 terjadi pada fase pertumbuhan dipercepat. 

Kecepatan reduksi Cr (VI) oleh SpR3 yang mencapai 0,056, jauh lebih tinggi dibanding 

SpR17 yang mencapai 0,043 µg.ml-1.jam-1. Namun meskipun kecepatannya lebih rendah, 

isolat SpR17 mempunyai potensi yang lebih tinggi dibanding SpR3 (Tabel 2). Jika 

dibandingkan dengan penelitian Molokwane et al. (2008) yang melaporkan bahwa dalam 

kondisi aerob 65 jam, reduksi Cr(VI) mencapai 200 mg Cr(VI)/L, kemampuan kedua jenis 

bakteri (SpR3 dan SpR17) masih lebih rendah. Reduksi Cr (VI) ini berlangsung bersamaan 

dengan pertumbuhan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Diyawati (2012) yang 

menyatakan bahwa reduksi Cr terjadi pada kecepatan pertumbuhan yang rendah atau tidak 

bersamaan dengan pertumbuhannya (uncouple growth). Tampaknya baik SpR17 maupun 

SpR3 membentuk enzim kromat reduktase pada fase pertumbuhan eksponensial. 

 

Tabel 2. Reduksi Cr(VI) oleh SpR17 dan SpR3 

Sandi 
isolat 

Waktu reduksi 
Cr (jam) 

Cr (VI) yang 
tereduksi (mg/l) 

Biomassa (mg/l) 
Potensi reduksi (mg Cr/ 

mg biomassa) 

SpR17 6-26 53,79 912,36 0,059 
SpR3 0-30 53,31 1003,82 0,053 

 

Hasil percobaan dengan inokulasi campur (1:1; 1:2; 2:1) dapat dilihat pada Gambar 3. 

Dari Gambar 3 dan hasil perhitungan di Tabel 3 tampak bahwa inokulum dengan 

perbandingan konsentrasi sel isolat SpR17 sama atau 2x lebih besar dari SpR3 memberikan 

hasil potensi reduksi yang besar. Potensi ini sama baiknya dengan isolat murni SpR17. 
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Gambar 3. Pertumbuhan dan reduksi Cr(VI) oleh kultur campur bakteri isolat SpR17:SpR3 
(a. 1:1, b. 1:2, dan c. 2:1) 

 

Tabel 3. Reduksi Cr(VI) oleh kultur campur bakteri SpR17 dan SpR3 (1:1; 1:2; dan 2:1) 

Perbandingan  
SpR17:SpR3 

Waktu reduksi 
Cr (jam) 

Cr (VI) yang 
tereduksi (mg/l) 

Biomassa 
(mg/l) 

Potensi reduksi (mg 
Cr/ mg biomassa) 

1:1 8-32 61,67 1081,49 0,057 
1:2 8-50 35,44 1334,76 0,026 
2:1 8-44 74,74 1269,4 0,059 

 

Hasil ini berbeda dengan penelitian Molokwane et al.(2008) dimana kemampuan 

reduksi Cr(VI) oleh kultur tunggal lebih rendah dibanding kultur campur (konsortium). 

Kemungkinan bakteri-bakteri yang digunakan oleh Molokwane et al. (2008) merupakan 

penyusun konsortium sehingga kemampuannya menurun jika dipisahkan (kultur tunggal). 
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Jika dilihat kemampuan mereduksi Cr(VI), kultur bakteri tunggal SpR17, maupun campur 1:1 

dan 2:1 (SpR17 & SpR3) sama baiknya digunakan sebagai inokulum pereduksi Cr(VI) 

karena mampu mereduksi sekitar 0,057-0,059 mg Cr(VI)/mg biomassa. Hasil ini lebih tinggi 

dibanding hasil penelitian Silva et al. (2009) menggunakan A. viscous yang digunakan 

sebagai biomaterial untuk biosorpsi Cr(VI). Dalam penelitian Silva et al. (2009), efisiensi 

penghilangan dan penyerapan (uptake) paling tinggi dicapai pada kondisi pH 4, yaitu 

berturut-turut  sebesar 72.5% dan 12.6 mg Cr/g biomassa. Namun hasil ini masih perlu 

diteliti lebih lanjut jika diaplikasikan ke media tanam. Perlu dibuktikan apakah jika 

diinokulasikan ke media tanam yang terkontaminasi Cr(VI) dapat juga mereduksi Cr(VI) di 

media tanam. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa baik isolat tunggal SpR17, maupun 

campur 1:1 dan 2:1 (SpR17 & SpR3) sama baiknya digunakan sebagai inokulum pereduksi 

Cr(VI) karena mampu mereduksi sekitar 0,057-0,059 mg Cr(VI)/mg biomassa. 
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ABSTRAK 
 

Kodein merupakan alkaloida yang berasal dari opium, digunakan sebagai obat batuk. Kodein 
yang diberikan secara oral memiliki efek samping lebih tinggi daripada secara parenteral. Kodein 
yang masuk melalui  oral oleh saluran pencernaan akan diabsorbsi oleh usus kemudian melalui 
peredaran darah masuk ke hepar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kodein 
terhadap struktur mikroanatomi hepar tikus. Hepar akan mengkatalisis enzim sitrokom P-450 yang 
berperan untuk metabolisme obat, termasuk kodein. Apabila kodein masuk dalam tubuh melebihi 
batas normal, maka alur glukuronidasi mengalami kejenuhan dan mempercepat kinerja enzim 
sitrokom P-450. Aktivitas sitrokom P-450 yang tinggi dapat mengakibatkan akumulasi metabolisme 
yang reaktif dan toksik Dalam penelitian digunakan tikus jantan galur Wistar sebagai hewan uji, untuk 
mengetahui dosis efek kodein terhadap hepar, tikus diberi kodein peroral dengan dosis bertingkat 
selama 7 hari. Tikus dibagi menjadi empat kelompok, kelompok kontrol dan P1 dengan dosis 3 
mg/200 gram BB, P2 dengan dosis 6 mg/200 gram BB, P3 dengan dosis 12 mg/200 gram BB. 
Setelah itu tikus dibedah untuk diambil organ hati, kemudian dibuat preparat mikroanatomi. 
Pengambilan data diperoleh dari pengamatan strukturmikroanatomi hepar masing-masing perlakuan 
yang dibandingkan dengan kontrol. Dari hasil pengamatan diketahui terdapat perubahan struktur 
mikroanatomi hepar berupa degenerasi parenkhimatik, hidropik, dan degenerasi melemak.  

 

Kata kunci: hepar, kodein, struktur mikroanatomi 
 

ABSTRACT 

Alkaloida codeine is derived from opium, used as a remedy cough.Codeine that is given orally 
has adverse side effects is higher than in parenteral.Codeine that is entered via oral by the digestive 
tract will be absorbed by the intestines then through blood circulation entered hepar.This research 
aims to understand the influence of codeine against microanatomy of hepar rat. Hepar will catalyze an 
enzyme sitrokom p-450 whose role is to the metabolized of a drug, including codeine.If codeine gets 
into a exceeding the limit of normal then experienced a groove glucuronidation saturation and 
accelerate the performance of an enzyme cytochromeP-450.The activity of cytochrome P-450 high 
can result in an accumulation of metabolism in which the reactive and toxic in research used mice 
male Wistar strain as an animal assay; to know the dosage against the effects of codeine, mice were 
given codeine peroral with a dose of decker for seven days. A group of mice divided into four group, 
and  control group and P1 with a dose of 3 mg/200 grams of bw, P2 with        6 mg/200 gram doses of 
bw , P3 with a dose of 12 mg/200 grams of bw.After that dissected rat organs the heart to be taken, 
then made microanatomy preparat. The data obtained from observation microanatomy of hepar each 
treatment compared to control. From the observation there were some changes of the microanatomy 
of hepar which are degeneration parenchymatic, hydropic, and faty degeneration. 
 
Keywords: codein, hepar microanatomy, stucture 
 

PENDAHULUAN 

Kodein adalah salah satu alkaloida yang terkandung dalam opium. Opium berasal 

dari getah tanaman Papaver simnoferum.Alkaloida yang penting dalam opium adalah morfin 

dan kodein.Kodein biasanyadigunakan sebagai obat batuk dikarenakan bertindak antitusif 

terhadap batuk, artinya bekerja menekan reflek batuk secara sentral atau perifer pada 

medulla oblongata.Kodein sering digunakan dalam pengobatankarena efek samping yang 
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ditimbulkan lebih rendah dibandingkan dengan jenis opioid lainya. Berdasar Undang-Undang 

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,kodein tergolong narkotika golongan III.Kodein 

tergolong senyawa yang sering digunakan dalam pengobatan. Pasal 53 ayat 1 menyebutkan 

bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat 

memberikan narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu 

kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pasien dapat 

memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkotika gol II dan III untuk dirinya sendiri. 

Kodein pada umumnya dikonsumsi secara oral.Kodein yang diberikan secara oral 

memiliki efek samping lebih tinggi daripada secara parenteral. Kodein yang diberikan melalui 

oral akan melewati saluran pencernaan kemudian diabsorbsi secara utuh oleh usus (Willian 

2004). Dari usus obat akan masuk dalam peredaran darah dan melalui vena porta akan 

masuk ke hepar kemudian obat akan dimetabolisme di hepar.Hepar adalah organ utama 

dari metabolism obat(Katzung 2001). 

Apabila kodein masuk dalam tubuh melebihi batas normal, maka hepar akan 

memetabolisme kodein dengan cara “menginduksi”  sitrokom P-450. Aktivitas sitrokom P-

450 yang tinggi dapat menimbulkan terbentuknya metabolit reaktif, akibatnyaterjadi  

akumulasi metabolit yang reaktif dan toksik karena glutathione hati dikosongkan lebih cepat 

daripada regenerasinya. Dengan tidak adanya glutathione, metabolit reaktif akan 

mengadakan reaksi dengan gugus nukleofilik yang terdapat pada makromolekul sel dan 

dapat berakibat pada hepatotoksisitas (Katzung 2001). Efek yang ditimbulkan akibat 

paparan obat atau xenobiotic yang terlalu tinggi dapat berupa  degenerasi, nekrosis, sirosis, 

dan fibrosis. Kerusakan yang terjadi pada hepar dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain  

jenis bahan, mekanisme kerja, lama paparan, dan frekuensi konsentrasi zat.Oleh karena itu 

perlu dikaji efek atau pengaruh paparan obat dalam hal ini adalah kodein terhadap struktur 

mikroanatomi hepar pada hewan coba yakni tikus (Rattus norvegicus). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah ada pengaruh paparan kodein 

terhadap struktur mikroanatomi hepar tikus?Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh kodein pada struktur mikroanatomi hepar tikus. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian ini adalah True Experiment dengan design the post test only 

control group design. Sampel 20 ekor tikus Wistar jantan usia 2 bulan denganberat badan 

15-200 mg, sehat tidak cacat dan mendapatkan pakan dan minum standar. Pemberian 

kodein per oral selama 7 hari dengan dosis, 3mg/200gr BB, 6mg/200gr BB, dan 12 

mg/200gr BB. Dasar penentuan dosis sebagai berikut:dosis kodein harian tertinggi pada 

manusia dewasa yaitu 300 mg (Bircher & Lotterer 1993). Dikonversikan pada manusia 

dengan berat 70 kg ke tikus 200 gram: 

user
Highlight
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300 mg x 0,018 = 6. Sehingga ditetapkan tiga kelompok dosis perlakuan. 

P1 = ½ x 6 mg = 3 mg/200 gram BB 

P2 = 1 x 6 mg = 6 mg/200 gram BB 

P3 = 2 x 6 mg = 12 mg/200 gram BB 

Setelah tujuh pemberian kodein pada hari ke-8 dilakukan pembedahan untuk 

mengambil organ hepar. Kemudian dilakukan pembuatan preparat mikroanatomi. Data 

yang didapat berupa gambaran struktur mikroanatomi hepar tikus setelah terpapar kodein 

selama 7 hari. Data yang didapat dianalisis secara diskriptif dengan membandingkan 

dengan kelompok kontrol berdasarkan referensi dari atlas histologi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran struktur mikroanatomi hepar tikus setelah terpapar kodein menunjukkan 

sebagai berikut.Pada kelompok perlakuan dengan dosis 3mg/200grBB (Gambar 1) 

ditemukan beberapa sel yang mengalami degenerasi parenkhimal, yakni sel mengalami 

pembengkakan yang disebabkan kegagalan oksidasi yang menyebabkan air tertimbun 

dalam sel sehingga transportasi protein terganggu, selain itu juga ditemukan sinusoid yang 

berisi eritrosit.  

Gambaran struktur mikroanatomi hepar dengan paparan kodein dosis yang lebih 

tinggi yakni 6 mg/200BB (Gambar 2) kondisi degenerasi parenkhimal seperti pada kelompok 

perlakuan pertama. Selain itu juga pada beberapa sel ditemukan juga sel dengan 

degenerasi hidrofik, yakni suatu kondisi yang lanjut setelah degenerasi parenkhimal. Pada 

kelompok dengan dosis tertinggi yakni 12mg/200 BB (Gambar 3) dijumpai degenerasi 

melemak dengan derajat kerusakan lebih luas dibanding pada kelompok I dan II. 

 

Gambar 1.Struktur mikroanatomi hepar tikus setelah terpapar kodein 

A 

B 

C 
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3mg/200gr BB. A). Vena sentralis. B). Sel dengan degenerasi 
parenchimal  C). Sinusoid dengan eritrosit. 

  

Gambar 2.Struktur mikroanatomi hepar tikus setelah terpapar kodein 
6mg/200gr BB.A). Vena sentralis. B). Sel dengan degenerasi hidropik  C). 
Sinusoid dengan eritrosit. 

 

 

Gambar 3.Struktur mikroanatomi hepar tikus setelah terpapar kodein 
12mg/200gr BB.A). Vena sentralis. B). Sel dengan degenerasi melemak   
C).Sel yang mengalami nekrosis. 

 

 

 

A 

C 

B 

A 

B 
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Kodein merupakan salah satu jenis alkaloida yang berasal dari opium dan disintesis 

secara kormesial dari morfin  (Katzung 2001). Struktur kimia kodein adalah 7,8-didehidro-4, 

5α-epoksi-3-metoksi-17-metilmorfin-6α-ol phospat hemihidrat (Edebi et al. 2011). Di 

beberapa negara kodein digunakan sebagai obat, dikarenakan efek samping yang 

ditimbulkan kodein lebih rendah dibandingkan jenis opioid lainya  (Ferreiróset al. 2009).   

Kodein yang masuk per oral akan masuk dalam sistem pencernaan makanan. Di 

dalam sistem pencernaan makanan kodein akan diserap secara utuh oleh intestinum dan 

melalui sistem porta akan mengalami metabolisme ekstensif di hepar. Meskipun kodein 

terikat pada protein plasma, senyawa ini akan mengalir keluar dari darah secara cepat dan 

menempati dengan konsentrasi tinggi pada jaringan yang perfusinya besar seperti hepar. 

Dosis oral kodein yang diperlukan untuk memperoleh efek terapi bisa lebih tinggi dari 

dosis perenteral. karena aktivitas enzim bertanggung jawab terhadap reaksi ini maka sangat 

bervariasi pada individu yang berbeda. Pada kodein memiliki rasio potensi oral:potensi 

perenteral tinggi karena metabolit kodein dilindungi dari konjugasi oleh group metil pada 

kelompok hydroxyl aromatic di C3.Senyawa yang mengandung kelompok hidroksil bebas 

dengan segera mengalami konjugasi dengan asam glukoronat. 

Apabila kodein masuk dalam tubuh melebihi batas normal, maka hepar akan 

memetabolisme kodein dengan cara “menginduksi”  sitrokom P-450, yakni suatu 

hemoprotein yang berfungsi sebagai enzim mikrosomal dalam oksidase terminal yang 

terdapat pada membran mikrosomal di dalam hepar. Enzim mikrosomal yakni sitokrom P-

450 ini jumlahnya akan meningkat seiring dengan paparan bahan-bahan kimia eksogen 

secara berulang (Katzung  2001). Aktivitas sitrokom P-450 yang tinggi dapat menimbulkan 

dampak radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh, akibatnya terjadi  akumulasi metabolit 

yang reaktif dan toksik karena glutathion hati dikosongkan lebih cepat daripada 

regenasinya. Dengan tidak adanya glutathion, metabolit reaktif akan mengadakan reaksi 

dengan gugus nukleofilik yang terdapat pada makromonekul sel dan dapat  berakibat pada 

hepatotoksisitas (Katzung 2001). 

Kerusakan hepar ditandai dengan adanya perubahan struktur 

mikroanatominya.Perubahan struktur sel hepar dapat bersifat reversible dan irreversible. 

Perubahan struktur yang paling ringan adalah berupa degenerasi.Degenerasi termasuk 

perubahan yang reversibledimana sel masih mampu mengalami perubahan kearah struktur 

normal.Namun demikian degenerasi yang berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan 

kematian sel (nekrosis). Nekrosis adalah perubahan yang prosesnya bersifat irreversible 

(Maulida et al. 2013). 

Hasil pengamatan pada preparat dengan dosis terendah yakni 3mg/200g BB 

ditemukan sel yang mengalami degenerasi.Degenerasi merupakan cedera karena toksik 

dan dapat menyebabkan pembengkakan atau edema hepatosit. Degenerasi sel dapat 
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berupa degenerasi parenkimatosa, degenerasi hidropik, dan degenerasi melemak. Jenis 

degenerasi sel yang ditemukan pada preparat struktur hepar yang terpapar kodein 

3mg/200g BB yakni berupa degenerasi parenkhimatik. 

Degenerasi parenkimatosa adalah bentuk degenerasi teringan dan bersifat 

reversibel. Degenerasi parenkimatik terjadi akibat kegagalan oksidasi yang menyebabkan 

air tertimbun dalam sel sehingga transportasi protein terganggu (Tamad et al. 2011).Pada 

degenerasi parenkimatosa sel sitoplasma mengalami pembengkakan dan timbul granula 

akibat endapan protein. 

Pada preparat yang terpapar kodein dosis 6 mg/BB juga ditemukan kerusakan sel 

berupa degenerasi hidropik. Degenerasi hidropik pada dasarnya sama dengan degenerasi 

parenkimatosa, tetapi derajat degenerasinya lebih besar jika dibandingkan degenerasi 

parenkimatosa (Tamad et al. 2011). Degenerasi hidropik ditandai dengan  sitoplasma pucat, 

mengalami vakuolisasi, dan vakuola tampak jernih karena adanya penimbunan cairan 

dalam sel dan kemudian air memasuki vakuola-vakuola tersebut (Hastuti 2006). Degenerasi 

hidropik secara umum terjadi saat beradaptasi pada peningkatan metabolisme hepar. 

Degenerasi lemak pada hati menunjukkan ketidakseimbangan proses metabolisme, 

sehingga terjadi perubahan morfofologi dan penurunan fungsi hepar akibat akumulasi lemak 

dalam sitoplasma. Zat toksik dalam hal ini kodein yang masuk dalam tubuh tikus merusak  

jalur ekspor lemak, sehingga terakumulasi dalam hati dan menyebabkan degenerasi lemak 

pada hati (Agustiyanti 2008). Apabila kemudian terjadi robekan membran plasma dan terjadi 

perubahan inti maka jejas sel menjadi irreversible akhirnya sel mengalami nekrosis 

(kematian).  

Nekrosis ditemukan pada preparat dengan dosis paparan kodein sebesar 

12mg/200g BB.Sel yang mengalami nekrosis ditunjukkan dengan inti sel menjadi lebih 

padat (piknotik) dan dapat hancur bersegmen segmen (karioreksis) kemudian sel menjadi 

esinofilik (Amalina 2009).Ada tiga macam kerusakan nekrosis berdasarkan luasnya, yakni 

nekrosis fokal, nekrosis zona, dan nekrosis masif. Nekrosis fokal  adalah kematian sebuah 

sel atau kelompok kecil sel dalam satu lobus.Nekrosis zonal, adalah kerusakan sel hepar 

pada satu lobus. Nekrosis zonal dapat dibedakan menjadi nekrosis sentral, midzonal, dan 

perifer.Nekrosis masif, yaitu nekrosis yang terjadi pada daerah yang luas. Metabolisme 

kodein di dalam hepar dapat dipelajari pada bagan di bawah ini. 
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Gambar 1. Metabolisme kodein (Madadi &Koren 2008; William et al.  2001) 

Metabolisme kodein berlangsung melalui tiga jalur yaitu, glikuronidasi, N-demetilasi, 

dan O-demetilasi.Enzim sitrokrom P-450 berperan penting dalam metabolisme kodein.Enzim 

sitrokom P-450 2D6 (CYP2D6) berperan dalam metabolisme kodein menjadi morfin melalui 

jalur O-demetilasi.Enzim CYP2D6 digunakan sebagai dasar mengenai respon metabolisme 

aktif terhadap analgesik kodein, kemudian morfin dimetabolisme melalui jalur glukoronidasi 

menjadi morfin-3-glukuronida (M3G) dan morfin-6-glukuronida (M6G).M6G menunjukan 

subtansi lebih besar pada efek analgensiknya (Shord 2009). Aktivitas CYP2D6 yang rendah 

sekitar 1%  ditunjukan oleh adanya mikrosom fetal hepar. Penumpukan metabolisme 

terdetimetilasi dapat mengakibatkan penurunan fungsi ginjal dan hati dengan penggunaan 

dosis tinggi dan berkali-kali. 

O-dementilasi, biotransformasi kodein menjadi morfin dikatalisis oleh polimorfik 

sitrokrom P-450 (CYP2D6). Morfin pada glukuronidasi selanjutnya diubah menjadi M6G 

yang merupakan metabolik aktif dan M3G merupakan metabolik inaktif (Eissing et al. 2012).  

Dengan adanya duplikasi gen CYP2D6. Interaksi obat memberikan efek toksik, ditambah 

melalui  O-demetilasi menjadi morfin dan N-demetilasi menjadi norkodein oleh CYP3A4 dan 

glukoronidasi. Efek dari kodein terkait dengan produksi konsentrasi morfin setelah 

pemberian kodein. Konsentrasi morfin, morfin-3-glukuronida, dan morfin-6-glukuronida 

secara subtansial menyebabkan adanya kerusakan pada jaringan ekrsesi dan morfin-6-
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glukuronida sebagai aktivitas opioid (Gasche et al. 2004). Glutathion dapat berkonjugasi 

dengan epoksid yang terbentuk akibat oksidasi dari halogen aromatik.Epoksida ini bersifat 

sangat elektrofilik yang sangat reaktif.Metabolit ini dapat bereaksi dengan unsur-unsur sel 

dan menyebabkan kematian sel. 

Cedera hati akut diawali oleh lesi biokemik akan menyebabkan perubahan 

metabolisme yang akan mengakibatkan perubahan struktur dan perubahan fungsi hepar. 

Penimbunan hasil metabolit yang reaktif dan toksik akan menyebabkan terganggunya 

permeabilitas membran, homeostatis osmosis, keutuhan enzim dan kofaktor yang 

selanjutnya akan membebani sel tersebut dan menyebabkan jejas sel dan disfungsi 

(Wulandari 2008). Kerusakan yang terjadi pada hepar dipengaruhi oleh jenis bahan, 

mekanisme kerja, lamanya paparan, dan frekuensi konsentrasi zat yang tinggi.. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa paparan kodein dapat 

menyebabkan kerusakan pada struktur mikroanatomi.Jenis kerusakan yang teramati dalam 

preparat mikroanatomi yakni berupa degenerasi parenkhimatik, degenerasi hidropik, dan 

degenerasi melemak.  
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DETEKSI TAURA SYNDROME VIRUS PADA UDANG VANNAMEI (Penaeus vannamei) 
MENGGUNAKAN TEKNIK REVERSE TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN 

REACTION 
Detection of Taura Syndrome Virus  on Vannamei Shrimp (Penaeus vannamei) 

Using Technique of Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction  
 

R. Susanti1), Fidia Fibriana, dan Fitri Arum Sasi 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang 
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ABSTRAK 
 

Taura syndrome virus (TSV) adalah salah satu virus udang yang menyerang segmen 
budidaya udang di seluruh dunia. Hingga saat ini, penyakit tersebut masih menjadi kendala dalam 
budidaya udang putih dan belum ditemukan metode yang efektif dalam pengobatan penyakit TSV. 
Udang terinfeksi TSV umumnya mati dalam periode molting dengan tingkat kematian hingga 95%. 
Sementara ini, usaha penanggulangan penyakit ini diarahkan pada tindakan pencegahan dan 
pengendalian penyakit secara dini dengan mengetahui epidemiologinya. Deteksi dini infeksi TSV 
pada udang perlu dilakukan sebagai tindakan preventif. Teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) 
adalah salah satu teknik yang efektif untuk deteksi dini infeksi virus, sehingga dapat segera dilakukan 
tindakan penanganan selanjutnya pada budidaya udang. Udang vannamei diamati ciri morfologinya 
terlebih dahulu sebelum dilakukan proses ekstraksi RNA. Udang vannamei yang diekstraksi RNA-nya 
adalah udang yang memiliki ciri ujung ekor berwarna merah dan lapisan di bawah kutikula terdapat 
bercak hitam. Pengujian TSV dilakukan pada tiga sampel udang vannamei (Pennaeus vannamei) dari 
kota Pati, Jawa Tengah. Ketiga sampel diberi kode S.03.03.PV2, S.03.03.PV3, dan S.03.03.PV4. 
Sampel udang diambil bagian pleopod, uropod, dan insangnya sebanyak 20 mg untuk selanjutnya 
dilakukan ekstraksi RNA secara aseptis di dalam Laminar Air Flow. RNA hasil ekstraksi kemudian 
diaplikasikan dalam proses RT-PCR menggunakan kit diagnostik IQ2000™ TSV Detection and 
Prevention System. Proses PCR dilakukan dua kali, yaitu first PCR kemudian dilanjutkan dengan 
nested PCR. Selanjutnya, produk RT-PCR dianalisis menggunakan elektroforesis gel agarose 2%. 
Hasil elektroforesis produk RT-PCR menunjukkan bahwa sampel S.03.03.PV4 dinyatakan positif TSV 
sedang, ditunjukkan dengan munculnya produk RT-PCR berukuran 476 bp dan 284 bp; sedangkan 
sampel S.03.03.PV3 dan S.03.03.PV2 dinyatakan positif TSV berat ditunjukkan dengan munculnya 
satu pita produk PCR berukuran 284 bp. Pemeriksaan TSV menggunakan teknik RT-PCR merupakan 
teknik yang cepat dan akurat untuk mendeteksi adanya infeksi virus serta tingkatan infeksi pada 
udang vannamei. Kondisi tingkatan infeksi pada udang vannamei ini dapat digunakan sebagai dasar 
penerbitan sertifikat kesehatan ikan oleh pihak Balai Karantina Ikan setempat agar segera 
ditindaklanjuti guna penanganan maupun karantina oleh para petambak udang. 

 
Kata kunci: Penaeus vannamei, RT-PCR, Taura Syndrome Virus 

 
ABSTRACT 

 
Taura syndrome virus (TSV) is one of the viruses that attack the worldwide shrimp farming. 

Recently, the disease is still remain as an obstacle in the white shrimp farming. There is no any 
effective TSV treatment method that found. TSV infected shrimp would generally die in the molting 
period with a mortality rate up to 95%. In the meantime, the efforts aimed to combat the disease were 
the prevention at the early stage of disease by knowing its epidemiology. Early detection of TSV 
infection in shrimp should be done as a preventative action. The polymerase chain reaction (PCR) is 
one effective technique for the early detection of viral infections. In this study, the vannamei shrimps 
were observed for its morphology characteristics in advance prior to RNA extraction process. The 
shrimp that had the red tail and black spots under the cuticle layers were extracted for its RNA. Three 
samples of Vannamei shrimp suspected to have the infection of TSV (Pennaeus vannamei) were from 
Pati, Central Java. All three samples were coded S.03.03.PV2, S.03.03.PV3, and S.03.03.PV4. The 
shrimp were collected for its pleopod, uropod, and gills part. Twenty mg of those parts were subjected 
for subsequent RNA extraction aseptically in Laminar Air Flow. RNA extraction results were then 
applied in the process of RT-PCR using IQ2000 ™ TSV Detection and Prevention System diagnostic 
kits. The PCR process was carried out twice, first PCR and then followed by nested PCR. 
Subsequently, PCR products were analyzed using 2% agarose gel electrophoresis. The results of 
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agarose gel electrophoresis showed that the S.03.03.PV4 was moderate infected by TSV, it showed 
by two DNA bands with 476 bp and 284 bp were appeared. Whereas, S.03.03.PV3 and S.03.03.PV2 
samples were positive for severe TSV infection, it showed a DNA band with the size of 284 bp. The 
RT-PCR technique was a rapid and accurate technique to detect the presence of viral infection and its 
level of infection in shrimp vannamei. This shrimp conditions could be used for issuing the health 
certificates to be followed for handling or quarantine action by shrimp farmers. 

 
Keywords: Penaeus vannamei, RT-PCR, Taura Syndrome Virus 

 

PENDAHULUAN 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi 

mahasiswa program studi Biologi, jurusan Biologi untuk menambah pengalaman dan 

menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa lebih mengerti cara bekerja di suatu instansi. 

Dalam hal ini mahasiswa dituntut mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan pada tataran teknis nyata untuk memenuhi kompetisi serta menambah 

pengalaman dalam menghadapi dunia kerja. Dengan PKL diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas dan profesionalisme mahasiswa. 

Perikanan merupakan salah satu bidang atau domain dalam dunia veteriner. 

Keanekaragaman sumberdaya hayati ikan merupakan kekayaan plasma nutfah asli 

Indonesia yang harus dijaga dari kemungkinan terserang hama dan penyakit ikan (HPI) 

maupun agen biologi lain yang dapat merusak ekosistem biota perairan. Ikan sangat rentan 

terhadap gangguan baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Meningkatnya arus 

lalulintas komoditas perikanan ke wilayah Indonesia atau yang dilalulintaskan antar wilayah 

Indonesia membawa konsekuensi terhadap kemungkinan masuk dan tersebarnya HPI 

sehingga membahayakan perekonomian nasional. Kesehatan ikan merupakan salah satu 

hal penting dalam budidaya perikanan. Bahkan dalam kegiatan ekspor komoditas ikan, surat 

keterangan kesehatan ikan yang ditandatangani oleh seorang dokter hewan merupakan 

berkas yang wajib dipenuhi. Di antara jenis penyakit yang menyerang ikan dan udang, 

penyakit viral adalah penyakit yang paling ganas dan mengakibatkan kerugian paling besar. 

Virus memiliki ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh organisme lain. Virus merupakan  parasit 

obligat yaitu hanya dapat berkembang biak pada sel-sel makhluk hidup. Virus hanya 

memiliki salah satu asam nukleat saja (RNA atau DNA) dan berupa single strand atau 

double strand. Virus juga tidak dapat bergerak maupun melakukan aktivitas metabolisme 

sendiri (Yanuhar 2010). 

Budidaya udang secara intensif di Indonesia dimulai sejak tahun 1980-an. Pada akhir 

tahun 1990-an terjadi kegagalan panen karena serangan penyakit viral Taura Syndrome 

Virus (TSV) dan White Spot Syndrome Virus (WSSV). Hingga saat ini penyakit tersebut 

masih menjadi kendala dalam budidaya udang putih (L. vannamei) dan belum ditemukan 

metode yang efektif untuk pengobatannya. Usaha penanggulangan penyakit selama ini 
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hanya diarahkan pada tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara dini dengan 

mengetahui epidemiologinya (Arthafathoni  2009). 

Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung Emas Semarang melakukan pemantauan ke 

Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

karantina ikan. Kegiatan PKL diutamakan melakukan pemeriksaan TSV pada sampel udang 

vannamei dari Kota Pati menggunakan teknik Reverse Transcription-Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR). Saat ini telah dikembangkan berbagai metode diagnosis virus di 

antaranya metode konvensional seperti histopatologi, dotblot, hibridisasi in situ, PCR, dan 

RT-PCR. Diagnosis dengan metode PCR merupakan salah satu metode yang cepat dengan 

tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan metode lain. Pemeriksaan sampel untuk TSV 

menggunakan metode RT-PCR karena TSV mempunyai materi genetik berupa RNA. 

Laboratorium Virologi BKI Kelas II Tanjung Emas Semarang merupakan bagian yang 

menangani pemeriksaan virus untuk sampel udang vannamei dan penaeid. 

 

METODE PENELITIAN 

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan TSV pada udang vannamei meliputi beberapa 

tahapan, yaitu pembuatan larutan TAE 20x, pembuatan Ethidium Bromide (10 mg/ml), 

pembuatan gel agarose 2%, persiapan sampel, ekstraksi RNA, RT-PCR, dan analisis hasil 

RT-PCR. Tahapan ekstraksi RNA diawali dengan menimbang pleopod, uropod atau insang 

sebanyak 20 mg, kemudian dimasukkan ke dalam mortar porselen, kemudian ditambah 500 

µl RNA extraction solution. Organ udang yang telah ditambah buffer ekstraksi digerus, 

selanjutnya, hasil gerusan dimasukkan ke dalam tube 1,5 ml dan didiamkan pada suhu 

ruang selama 5 menit. Kemudian ditambahkan 100 µl kloroform dan divortex selama 20 

detik. Campuran diinkubasi pada suhu ruang selama 3 menit. Selanjutnya, disentrifugasi 

pada kecepatan 12000 rpm selama 15 menit. Supernatan dipindah ke tube baru sebanyak 

200 µl kemudian ditambahkan 200 µl isopropanol dan divortex kemudian disentrifugasi 

12000 rpm 10 menit. Langkah selanjutnya, isopropanol dibuang dan pellet dicuci dengan 

alkohol 70% 500 µl lalu disentrifugasi 9000 rpm 5 menit. Alkohol dibuang dan pellet 

dikeringkan, pellet dilarutkan dalam DEPC ddH2O atau TERNA siap digunakan, bila tidak 

langsung digunakan maka disimpan pada suhu -20OC.  

RNA yang diperoleh diaplikasikan dalam proses RT-PCR untuk mendeteksi 

keberadaan TSV. Sebelum mencampur reagen, harus dipastikan semua reagen Kit IQ2000® 

dalam keadaan cair. Program TSV RT-PCR step yang pertama dijalankan menurut protokol 

seperti berikut: 42OC selama 30 menit, dilanjutkan 94OC selama 2 menit, kemudian 94OC 

selama 20 detik, 62OC selama 20 detik, dan 72OC selama 30 detik, diulang sebanyak 15 

siklus. Setelah 15 siklus berakhir, dilanjutkan reaksi pada 72OC selama 30 detik, dan 20OC 

selama 30 detik, sampai siklus berakhir. Setelah reaksi RT-PCR (step 1) selesai, microtube 

user
Highlight
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dikeluarkan dari thermalcycler kemudian ditambahkan reagen nested PCR 15 µl yang sudah 

disiapkan sebelumnya. Pencampuran dilakukan dengan cepat dan tepat untuk menghindari 

kontaminasi. Kemudian dijalankan program TSV Nested PCR yaitu 94OC selama 20 detik, 

62OC selama 20 detik, 72OC selama 30 detik, diulang sebanyak 30 siklus, selanjutnya 72OC 

selama 30 detik, 20OC selama 30 detik sampai siklus berakhir. Setelah proses berakhir, 

thermalcycler dimatikan dan tube dikeluarkan. Produk PCR siap untuk dielektroforesis dan 

dianalisis sesuai dengan panduan pembacaan hasil menurut Manual Kit IQ 2000® (Gambar 

1). Hasil positif TSV berat bila terlihat tiga garis perpendaran pita DNA dengan ukuran ± 

1067 bp, 476 bp dan 284 bp; hasil positif TSV sedang bila terlihat dua garis perpendaran 

pita DNA dengan ukuran 476 bp dan 284 bp; dan hasil positif TSV ringan jika terlihat satu 

garis perpendaran pita DNA dengan ukuran 284 bp; serta hasil negatif  jika terlihat satu garis 

perpendaran pita DNA dengan ukuran 680 bp. 

- Lane 1: TSV P(+) standard, 2000 
copies/reaction 

- Lane 2: TSV P(+) standard, 200 
copies/reaction 

- Lane 3: TSV P(+) standard, 20 
copies/reaction 

- Lane 4: Negative control (yeast tRNA or 
ddH2O) 

- Lane 5: Sample of severe TSV infection 
- Lane 6: Sample of moderate TSV infection 
- Lane 7: Sample of light TSV infection 
- Lane 8: Sample of very light TSV infection 
- Lane 9: TSV negative sample 
- Lane M: Molecular weight marker, 848 bp, 

630 bp, 333 bp 
 

Gambar 1. Typical diagnostic results generated by IQ2000TM TSV Detection and Prevention 
System 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Udang vannamei yang diperiksa merupakan udang hasil pemantauan tim BKI Kelas 

II Tanjung Emas ke daerah Pati. Sebelum masuk ke laboratorium, udang diberi kode sampel 

oleh petugas pemberi kode. Setelah itu, persiapan ekstraksi RNA dilakukan, antara lain 

menyiapkan alat untuk ekstraksi RNA dan dimasukkan ke dalam Laminar Air Flow (LAF). 

Setelah dimasukkan, LAF ditutup dan UV dinyalakan kurang lebih selama 30 menit. Proses 

ini bertujuan agar alat-alat yang akan digunakan untuk proses ekstraksi bebas dari 

kontaminan. Sambil menunggu proses sterilisasi, dilakukan penimbangan sampel. Udang 

vannamei yang diperiksa berukuran kurang lebih 3-5 cm dengan berat 6-9 gram. Udang 

vannamei diamati ciri morfologinya terlebih dahulu sebelum dilakukan proses ekstraksi RNA. 

Udang vannamei yang terpilih untuk diekstrak RNA adalah udang yang memiliki ciri ujung 
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ekor berwarna merah dan lapisan di bawah kutikula terdapat bercak hitam. Setelah 

pengamatan morfologi, insang udang diambil sebanyak 20 mg untuk proses ekstraksi RNA. 

Proses ekstraksi RNA TSV dilakukan di dalam LAF mengingat ekstraksi RNA lebih 

sulit karena molekul RNA yang kurang stabil dan mudah rusak jika terkena kontaminan. 

Dalam melakukan proses ekstraksi dan PCR diharuskan menggunakan masker dan gloves. 

Insang digerus menggunakan mortar dan pistil dan ditambahkan buffer ekstraksi RNA. 

Setelah itu hasil gerusan dimasukkan ke dalam tube 1,5 ml dan didiamkan selama 5 menit 

pada suhu ruang untuk mengoptimalkan kerja buffer. Selanjutnya, dilakukan penambahan 

kloroform untuk melarutkan lemak. Untuk memisahkan lemak dari RNA maka dilakukan 

proses sentrifugasi menggunakan alat sentrifus. Proses sentrifugasi ini mempunyai prinsip 

kerja yaitu mengendapkan partikel dengan BM rendah dengan cara pemutaran pada 

kecepatan tinggi (Arthafathoni 2009). Supernatan diambil dengan mikropipet dan dipindah 

ke tabung baru, setelah itu ditambahkan isopropanol untuk mengikat molekul protein. 

Isopropanol yang mengikat protein dipisahkan dari RNA dengan proses sentrifugasi. 

Selanjutnya isopropanol dibuang, pellet dicuci dengan alkohol 70% untuk presipitasi RNA 

dan dilanjutkan proses sentrifugasi untuk mengendapkan RNA. Alkohol dibuang dan pellet 

dikeringkan. Pengeringan pellet menggunakan cara tabung dibalik dan dibawahnya diberi 

tisu untuk menyerap sisa alkohol. Setelah kering, pellet dilarutkan dalam DEPC ddH2O. Jika 

RNA tidak langsung digunakan, disimpan pada suhu -20OC supaya tidak rusak. Kendala 

dalam proses ekstraksi RNA adalah letak LAF yang tidak di dalam laboratorium virologi 

tetapi di dalam laboratorium bakteriologi sedangkan sentrifus, vortex, dan alat-alat lain 

berada di dalam laboratorium virologi. Hal ini menjadikan proses ekstraksi RNA rentan 

terhadap kontaminan sehingga hasil ekstraksi dapat berpengaruh terhadap proses PCR. 

Setelah proses ekstraksi RNA selesai, dilanjutkan proses PCR menggunakan mesin 

thermalcycler. Karena materi genetik TSV berupa RNA, agar dapat dilakukan proses PCR 

maka RNA diubah menjadi DNA terlebih dahulu menggunakan enzim transkripsi balik 

(reverse transcriptase). Proses PCR dilakukan dua kali, first PCR dan nested PCR. Proses 

PCR menggunakan kit komersial IQ2000®. Kit dikeluarkan dari freezer dan didiamkan 

sejenak agar reagen cair dan tidak ada yang masih membeku. Proses pencampuran reagen 

PCR agar menjadi mix PCR dilakukan di dalam LAF secara aseptis dan cepat. Hal ini untuk 

menghindari kontaminasi pada reagen dan mix PCR. Selain sampel, kontrol positif dan 

negatif juga dicampur dengan mix PCR dan dilakukan proses PCR. Proses first PCR  

bertujuan untuk mengubah RNA menjadi DNA (RT-PCR). Setelah first PCR selesai, 

dilanjutkan proses nested PCR. Nested PCR ini menggunakan dua pasang primer yang 

nantinya akan mengamplifikasi DNA target dan dihasilkan produk PCR yang ukurannya 

lebih pendek. Kendala dalam proses PCR hampir sama dengan proses ekstraksi RNA, yaitu 

letak LAF yang berada di dalam laboratorium bakteriologi bukan di laboratorium virologi. Hal 
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ini menyebabkan proses pencampuran reagen dan proses PCR yang seharusnya aseptis 

menjadi kurang aseptis.  

Setelah proses PCR selesai, dilanjutkan proses elektroforesis hasil produk PCR. 

Proses elektroforesis diawali dengan pembuatan gel agarose 2%. Agarose ditimbang dan 

dilarutkan menggunakan buffer TAE 1X. Setelah itu dipanaskan menggunakan hot plate dan 

stirrer, supaya agarose larut. Selanjutnya, agarose dituang ke dalam tray yang telah 

dipasang sisir pembentuk sumur. Gel dibiarkan membeku selama kurang lebih 30 menit. 

Setelah gel membeku, produk PCR dicampur dengan loading dye dan dimasukkan ke dalam 

sumur. Selain produk PCR salah satu sumur diisi dengan marker DNA. Setelah itu DNA di-

running selama 30 menit dengan voltase 100-150 V.  

Setelah proses running selesai, gel direndam dalam larutan EtBr selama 10 menit, 

pada tahap ini diperlukan kehati-hatian karena EtBr bersifat karsinogenik. Setelah itu dibilas 

menggunakan akuades. DNA divisualisasi dengan menggunakan UV gel documentation, 

pita DNA yang berpendar dianalisis menggunakan program Biometra. Secara otomatis 

program ini mengukur pita DNA dan dapat dianalisis sampel yang positif dan negatif TSV. 

Sampel udang vannamei dari Pati 

Kode sampel : S.03.03.PV 4 (S1) 

S.03.03.PV 3 (S2) 

 S.03.03.PV 2 (S3) 

Pembacaan hasil: 

- S1 Positif TSV ringan karena terlihat satu perpendaran pita berukuran 284 bp 

- S2 dan S3 Positif TSV sedang karena terlihat dua perpendaran pita berukuran 476 dan 

284 bp.  

 

 

 

 

        

 

 

1076 bp 

       476 bp 

       284 bp 

 

            K+     K-       S1       S2     S3     M 

Gambar 2. Hasil elektroforesis produk PCR pada gel agarose 2% (K+: Kontrol 
positif, K-: Kontrol negatif, M: marker) 
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Hasil elektroforesis menunjukkan Sampel 1 TSV ringan karena terlihat satu 

perpendaran pita, Sampel 2 dan 3 positif TSV sedang karena terlihat dua perpendaran pita. 

Hasil pembacaan ini diperoleh dengan cara membandingkan standar yang sudah disertakan 

dalam kit komersial. Setelah proses analisis hasil produk PCR dilakukan, maka akan 

diterbitkan sertifikat kesehatan ikan yang berisi kesimpulan bahwa produk budidaya kurang 

baik, sehingga petambak atau pembudidaya melakukan tindakan pencegahan, pembenahan 

atau bahkan pemusnahan (Wansika et al. 2007).  

 

SIMPULAN 

Pemeriksaan TSV menggunakan teknik RT-PCR adalah salah satu teknik yang 

cepat dan akurat untuk mendeteksi adanya infeksi virus pada udang vannamei. Hasil uji 

TSV menggunakan teknik RT-PCR digunakan sebagai dasar penerbitan surat kesehatan 

ikan dari pihak BKI dan tindakan pencegahan maupun pembenahan oleh petambak udang. 

Laboratorium virus diharapkan mempunyai LAF dan peralatan sendiri yang diletakkan di 

ruang lab untuk mengurangi tingkat kontaminasi pada saat ekstraksi RNA dan proses PCR. 

Waktu pemeriksaan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati terutama pada saat berhadapan 

dengan EtBr yang bersifat karsinogenik. 
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ABSTRAK 

 
Sebuah penelitian deskriptif tentang kepadatan bakteri pada air sungai Karang Mumus telah 

dilakukan di Kota Samarinda. Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai, masih menggunakan 
air sungai untuk mandi, cuci, dan kakus. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai Oktober 
2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui total bakteri, total koliform (termasuk Escherichia 
coli).  Sampel penelitian berupa air sungai Karang Mumus, yang diambil pada: titik I (daerah bebas 
dari pemukiman), titik II (daerah padat pemukiman), titik III (daerah pemukiman penduduk dan pasar).  
Data total bakteri dianalisis dengan membandingkan hasil pemeriksaan bakterilogis dengan 
ketentuan bahwa air yang berkualitas baik menunjukkan hitungan cawan kurang dari 100 sel bakteri 
per milliliter air (Pelczar et al. 1988). Sedangkan kepadatan bakteri koliform, dengan membandingkan 
data MPN hasil pemeriksaan laboratorium dengan batas cemaran koliform pada air bersih, yaitu tidak 
lebih dari 50 sel bakteri per mililiter air (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 
416/Men-Kes/PER/IX/1990). Terkait dengan kandungan total bakteri, dan total koliform, semua 
sampel menunjukkan bahwa tidak layak sebagai air bersih. Kandungan bakteri dalam air sungai 
dipengaruhi oleh berbagai bahan buangan organik, termasuk tinja manusia yang dibuang ke badan 
sungai. Penelitian berkala perlu dilakukan untuk memonitor kandungan bakteriologis terkini air sungai 
Karang Mumus. 

 
Kata Kunci: air sungai, Escherichia coli, total bakteri, total koliform 
 

 

ABSTRACT 
 

A descriptive study of the density of bacteria in the waters of the river of Karang Mumus has 
been done in city of Samarinda. People who live along the river banks, still use the river water for 
bathing, washing, and toilet. The study was conducted from September to October 2014. The purpose 
of this study was to determine the total bacteria, total coliforms (including Escherichia coli). The 
research sample are the waterof the river of Karang Mumus, taken on: the first point (region free of 
settlements), the second point (densely populated areas), the third point (residential and market 
area). Data were analyzed by comparing the total bacterial of the bakteriologic examination results 
provided that the wateris good quality shows that plate count less than100 cells of bacterioa per 
milliliter of water. While the density of MPN of coliforms, by comparing data with the results of 
laboratory tests on limit of coliform contamination of clean water, which is not more than 50 bacterial 
cells per milliliter of water (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia, Number 
416/Men-Kes/PER/IX/1990). Related to the content of total bacteria and total coliform, all samples 
showed that unfit as clean water. The content of bacteria in the water of river are influenced by a 
variety of organic waste matter, including human feces dumped into water bodies. Periodically 
research needs to be done to monitor the current bacteriological content of the water of the river of 
Karang Mumus. 
 
Keywords: Escherichia coli, total of bacteria, total of coliform, water of river 

 
PENDAHULUAN 

Kesehatan makanan dan minuman untuk manusia, harus selalu diperhatikan oleh 

semua orang untuk kesehatan tubuhnya. Hal ini dimaksudkan agar makanan dan minuman 
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yang dikonsumsi manusia, tidak menimbulkan penyakit akibat adanya agen penyakit yang 

ada di dalam makanan dan minuman tersebut. Oleh karena itu, makanan dan minuman 

perlu selalu dimonitor, agar memastikan tidak ada agen penyakit yang ada di dalamnya. 

Air sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan hidup manusia, perlu dimonitor 

secara berkala. Aspek yang dimonitor, meliputi kandungan mikrobiologis, kimia, dan 

fisikanya. Dengan demikian, akan diperoleh data terbaru tentang keberadaan kuman, 

bahan-bahan kimia, dan fisika di dalam badan air. Sungai Karang Mumus yang melintasi 

Kota Samarinda, memungkinkan dipergunakan oleh warga Samarinda untuk berbagai 

keperluan hidup. Keperluan hidup masyarakat Samarinda terkait dengan Sungai Karang 

Mumus adalah untuk mandi, cuci, kakus, dan prasarana rekreasi. Oleh karena itu, kualitas 

air sungai Karang Mumus perlu dimonitor secara berkala. 

Segmen Sungai Karang Mumus yang di bantarannya masih terdapat rumah 

penduduk, perlu dimonitor kandungan airnya (kandungan kimia, fisika, dan 

mikrobiologis/bakteriologis). Dengan demikian, diperoleh informasi terkini terkait dengan 

kandungan bahan kimia, fisika, bakteriologis di dalam badan air tersebut. Sumber bahan 

kimia, fisika, dan bakteriologis, dapat berasal dari masyarakat yang menampati bantaran 

sungai Karang Mumus. 

Kualitas air Sungai Karang Mumus dari aspek bakteriologis untuk waktu 

pemeriksaan tahun 2009, mengandung MPNE. coli/100 ml, dan MPN koliform/100 ml adalah 

berkisar antara 49.400-390.000 pada saat surut (pemeriksaan bulan Juli 2009), dan 1.130-

390.000 (pada pemeriksaaan bulan November dan Desember 2009) (Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda   2009). 

Agustiningsih  et al. (2012) melaporkan hasil penelitiannya bahwa kualitas air Sungai 

Blukar dilakukan di tujuh titik lokasi pengambilan dengan menggunakan 12 parameter yaitu 

TSS, DO, pH, logam Pb, total fosfat sebagai P, nitrat, nitrit, phenol, minyak dan lemak, BOD, 

COD, bakteri koliform. 

Keberadaan bahan kimia fisika, dan bakteriologis, akan mempengaruhi kualitas air 

Sungai Karang Mumus. Masyarakat yang menggunakan air sungai dengan kualitas seperti 

ini akan menimbulkan penyakit bawaan air pada manusia (water borne diseases). Namun 

demikian, masyarakat, terutama yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus, perlu 

mendapatkan informasi berkala dan terkini, terkait dengan kualitas air sungai. 

Pemeriksaan bakteriologis terhadap sampel air, memungkinkan terungkapnya 

infromasi tentang kandungan bakteri di dalam badan air sungai. Data yang dapat diperoleh 

dari pemeriksaan air Sungai Karang Mumus adalah kandungan total bakteri, dan 

keberadaan koliform (termasuk koliform jenis Escherichia coli). 

 Hasil pemeriksaan bakteriologis (dengan teknik pour plate dan Most Probable 

Number/MPN untuk pemeriksaan total bakteri dan koliform), memunculkan data yang akurat 
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tentang kandungan total bakteri dan koliform (termasuk koliform jenis E. coli) di dalam badan 

air sungai. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan ini, perlu diupayakan untuk hanya 

memperoleh data tentang bakteri air, dan menghindari mikrorganisme lain yang berada 

dalam badan air sungai tubuh dalam media pertumbuhan bakteri. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) kepadatan total bakteri, (2) 

kepadatan bakteri koliform, (3) kepadatan bakteri E. coli  pada air sekitar pemukiman 

penduduk di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Manfaat penelitian diharapkan untuk: 

(1) pemerintah Kota Samarinda (Dinas Perumahan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Daerah, Dinas Kesehatan Kota) agar dapat mengetahui inforrmasi ini dan merencanakan 

proses relokasi, perbaikan lingkungan sungai Karang Mumus, dan penyuluhan, (2) 

masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Karang Mumus, agar 

dapat memperbaiki sikap dan perilaku dalam hal pembuangan tinja dan sampah ke badan 

Sungai Karang Mumus. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang difokuskan pada pemeriksaan 

sampel air untuk memperoleh data tentang kepadatan total bakteri, koliform umum, dan E. 

coli pada air  di sekitar pemukiman penduduk di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. 

Proses survei dan pengambilan, serta pemeriksaan air sampel dilakukan pada bulan 

September sampai dengan Oktober 2014. Air sampel diambil di Sungai Karang Mumus, 

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pemeriksaan bakteriologis air sampel untuk 

mengetahui kandungan total bakteri, koliform umum, dan E. coli, dilakukan di Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman 

Samarinda. 

Populasi penelitian, berupa seluruh air Sungai Karang Mumus di kawasan Jembatan 

I, Jembatan Baru, dan kawasan Pasar Segiri Kota Samarinda. Sampel penelitian adalah air 

sungai Karang Mumus yang diambil dan diperiksa secara bakteriologis di Laboratorium 

Mikrobiologi. Pengambilan air sampel, dilakukan pada tiga titik yaitu. 

1. Titik 1: bagian sungai, yang bantaran sungainya sudah bebas dari pemukiman penduduk 

(Kawasan Jembatan II/eks Kawasan Pasar Sungai Dama). 

2. Titik 2: bagian sungai, yang bantaran sungainya terdapat pemukiman penduduk yang 

padat (kawasan Jembatan Baru, dekat Jalan Agussalim). 

3. Titik 3: bagian sungai, yang bantaran sungainya terdapat pemukiman penduduk dan 

pasar (kawasan pemukiman penduduk dan Pasar Segiri). 

Banyaknya air sampel yang diambil pada ketiga titik pengambilan air sampel sama, 

yaitu masing-masing sebanyak 500 ml. Pengambilan air sampel pada ketiga titik 

pengambilan, dilakukan pada hari yang sama, dan langsung dibawa ke laboratorlum 

user
Highlight
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Mikrobiologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mulawarman, 

Samarinda. Selain pemeriksaan bakteriologis air sampel, juga dilakukan pemeriksaan 

kondisi fisik air yang meliputi: warna, bau, suhu, dan pH. 

Alat-alat penelitian yang dipergunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini 

berupa: pH meter, thermometer, alat-alat gelas laboratorium, mikroskop, autoclave. Bahan-

bahan penelitian berupa media Nutrien Agar (NA), Air steril untuk pemeriksaan kepadatan 

bakteri/total bakteri. Sedangkan untuk pemeriksaan kepadatan koliform, dan E. coli 

menggunakan Lactosa Broth (LB), Agar Eosin Methylene Blue (EMB), bahan pewarnaan 

Gram. Data kepadatan bakteri/total bakteri per mili liter air sampel dianalisis dengan 

membandingkan hasil pemeriksaan bakterilogik dengan ketentuan bahwa air yang 

berkualitas baik menunjukkan hitungan cawan yang rendah, yaitu kurang dari 100 sel bakteri 

per milli liter air sampel (Pelczar et al. 1988). Sedangkan kepadatan bakteri koliform dan E. 

coli, dengan membandingkan data MPN hasil pemeriksaan laborarium dengan batas 

cemaran koliform dan E. coli pada air sungai sebagai sumber air bersih yang ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 416/Men-Kes/PER/IX/1990. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Daerah Pengambilan Air Sampel 

Air sampel yang diperiksa kandungan bakteriologisnya, diambil dari tiga titik pada 

badan Sungai Karang Mumus.Titik I (kawasan Jembatan II/eks Pasar Sungai Dama), 

merupakan daerah yang sudah terbebas dari pemukiman penduduk pada bantaran Sungai 

Karang Mumus. Badan sungainya terlihat agak bersih, dan pada sisi kiri dan kanan sungai, 

ditanami berbagai macam pohon. Pada daerah ini, tidak terlihat adanya kakus/jamban pada 

sisi kiri dan kanan sungai. 

Titik II (kawasan Jembatan Baru, dekat jalan Agussalim), merupakan daerah yang 

masih banyak terdapat pemukiman penduduk pada bantaran Sungai Karang Mumus. 

Rumah-rumah penduduk pada bantaran sungai ini masih belum dipindahkan, sesuai 

program relokasi pemukiman pemduduk bantaran Sungai Karang Mumus ke tempat yang 

sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Pada daerah ini masih terdapat banyak 

kakus/jamban pada sisi kiri dan kanan sungai. 

Titik III (pemukiman penduduk dan Pasar Segiri), merupakan daerah yang masih 

terdapat rumah-rumah penduduk di bantaran sungai, dan aktivitas Pasar Segiri. Pada 

daerah ini masih terdapat banyak kakus pada sisi kiri dan kanan sungai. Selain itu, ada 

aktivitas pembuangan limbah pasar ke badan sungai. 
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Hasil Pemeriksaan Fisik dan Bakteriologik 

Air sampel yang diperiksa kandungan bakteriologisnya diambil dari air Sungai 

Karang Mumus. Kodisi fisik yang diamati dari air sampel meliputi: warna, bau, suhu, dan pH 

(Tabel 1). 

 
Tabel 1. Kondisi fisik air sampel 
 

Kondisi fisik air Air sampel 

Titik I Titik II Titik II 

Warna Kuning-kecoklatan Kuning-kecoklatan Kuning-kecoklatan 
Bau Amis Amis Amis 
Suhu (OC) 25 25 25 
pH 7 7 7 

Sumber: Hasil pemeriksaan laboratorium 
 

Pemeriksaan bakteriologik air sampel, meliputi: (1) pemeriksaan kandungan total 

bakteri, (2) pemeriksaan kepadatan koliform umum, (3) pemeriksaan E. coli. Pemeriksaan 

bakteriologis air dilakukan segera setelah air sampel diambil dan dibawa ke laboratorium 

untuk mendapatkan data yang lebih valid sesuai dengan kondisi fisik dan kandungan 

bakteriologik air. Data tentang kandungan total bakteri, koliform umum, dan E. coli pada 

sampel air Sungai Karang Mumus, disajikan dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2. Kandungan total bakteri (Angka Lempeng Total/ALT), koliform umum, dan E. coli 
pada air sampel 
 

No. 
Titik 

Pengambilan 
Total Bakteri (ALT) 

Total  Koliform umum 
(MPN/100 ml) 

Total Escherichia coli 
(MPN/100 ml) 

1. I 286 X 104 79 X 103 79 X 103 

2. II 118 X 104 240 X 102 240 X 102 

3. III 224 X 104 130 X 103 34 X 103 

Sumber: Hasil pemeriksaan laboratorium 
 

Angka Lempeng Total (ALT) bakteri yang diperoleh dari hasil pemeriksaan air sungai 

sampel, ternyata rata-rata di atas 2 juta sel/ml air sampel. Keadaan ALT ini ternyata berada 

jauh di atas 100 per milliliter pada air yang dikategorikan sebagai air bersih (Pelczar et al. 

1988). Oleh karena itu, dengan menggunakan acuan ini, maka kualitas air Sungai Karang 

Mumus tidak dapat dikategorikan sebagai air bersih. Kondisi ALT air sungai sampel 

menunjukkan bahwa air Sungai Karang Mumus tidak layak digunakan sebagai air bersih. 

Terkait dengan hasil pemeriksaan tentang total koliform terhadap air sampel, 

diperoleh nilai MPN/100 untuk seluruh air sampel berada di atas MPN 50 untuk kualifikasi air 

bersih (untuk bukan air perpipaan), sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia, Nomor 416/Men-Kes/PER/IX/1990, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan 

Kualitas Air, untuk Parameter Mikrobiologik. Keadaan bakteriologis air sampel seperti ini, 
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menunjukkan bahwa air sampel yang diambil dari Sungai Karang Mumus, tidak layak 

digunakan sebagai air bersih. 

Demikian juga, untuk nilai MPN E. coli, dari hasil pemeriksaan diperoleh nilai MPN di 

atas nilai MPN untuk total koliform (untuk kualifikasi air bersih). Namun demikian, jika nilai 

MPN E. coli sampel air Sungai Karang Mumus, dibandingkan dengan nilai MPN E. coli 

(untuk kualifikasi air minum, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia di atas), maka diperoleh hasil bahwa nilai MPN E. coli hasil pemeriksaan sampel 

air berada jauh di atas nilai MPN E. coli maskimum yang ditetapkan yaitu 0/milliliter. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil perbandingan nilai MPN E. coli ini, 

bahwa sampel air Sungai Karang Mumus tidak dapat dipergunakan sebagai air bersih, 

apalagi sebagai air minum. 

Air sampel menunjukkan ciri-ciri fisik yang cukup spesifik, jika dibandingkan dengan 

kondisi fisik air-air dari sumber lain. Bau air yang cukup amis, menunjukkan bahwa air 

tersebut sudah kemasukan berbagai bahan limbah (rumah tangga, pasar, tinja, dan lain-

lain). Kondisi ini dapat dipahami bahwa, masih banyak aktivitas penduduk yang bermukim di 

bantaran sungai ini yang masih membuang tinja (terbukti dari adanya kakus-kakus/jamban 

yang berada di pinggiran sungai), limbah rumah tangga, pasar, dan lain sebagainya. 

Pembuangan tinja, limbah rumah tangga, limbah pasar, ke dalam badan sungai, akan 

meningkatkan kepadatan bakteri di dalam badan sungai. 

Warna air sampel yang kurning-kecoklatan, menunjukkan bahwa air tersebut telah 

kemasukkan banyak parikel-partikel padat, bahan kimia baik dari limbah rumah tangga 

maupun dari berbagai kapal yang lalu lalang di sungai ini, serta berbagai mikroorganisme 

termasuk bakteri. Semakin banyak bahan-bahan (baik fisik, kimia, maupun bakteriologis) 

masuk ke badan air, maka akan merubah warna air yang semakin kecoklatan, bahkan 

kehitam-hitaman. Aktivitas penduduk yang bermukim di bantara Sungai Karang Mumus,  

yang masih membuang berbabagai macam limbah (termasuk tinja) ke dalam badan sungai, 

akan menambah kekeruhan dan warna air semakin kuning dan kehitam-hitaman. 

Hasil pemeriksaan total bakteri pada air sampel menunjukkan bahwa semua sampel 

tidak layak digunakan sebagai air bersih. Kandungan total bakteri yang tinggi pada sampel 

air Sungai Karang Mumus, menunjukkan bahwa banyak bahan organik, serta tinja manusia 

dan hewan dibuang ke badan sungai. Terkait dengan keberadaan tinja manusia atau hewan 

dan keberadaan bakteri (termasuk kelompok koliform) di dalam badan Sungai Karang 

Mumus. Boleng (2012) mengatakan bahwa banyak jamban-jamban penduduk yang terletak 

di badan sungai. Sebagian besar penduduk menggunakan jamban ini untuk buang air 

besar/buang air kecil, dan membuang sampah langsung ke badan sungai setiap hari. 

Kegiatan masyarakat ini akan mencemari sungai dan menimbulkan pendangkalan sungai.  
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Kuman-kuman yang hidup pada suatu wadah (perairan), memerlukan kondisi 

pertumbuhan tertentu di dalam bahan perairan tertentu. Kondisi air sungai Karang mumus, 

yang menyangkut tersedianya nutrisi (makanan) yang dapat berasal dari berbagai bahan 

buangan (limbah) organik yang dibuang oleh masyarakat, oksigen, dan faktor lainnya yang 

memungkinkan bakteri dapat tumbuh. Terkait dengan kondisi pertumbuhan kuman-kuman, 

Gupte (1990) dan Joklik et al. (1988) mengatakan kuman-kuman memerlukan gizi yang 

cukup serta pH, suhu, dan kadar oksigen yang optimum untuk tumbuh dan berkembang 

baik. Kuman-kuman dapat digolongkan dalam beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan 

gizinya: berdasarkan sumber energinya, berdasarkan kemampuan untuk membuat 

metabolit-metabolit penting. Selanjutnya Entjang (2003) menambahkan bahwa zat makanan 

yang diserap bakteri, sebagian akan digunakan untuk membangun protoplasmanya, 

sehingga tumbuh mencapai besar tertentu, kemudian membelah diri (berkembang biak). 

Bakteri berkembang biak dengan jalan membelah diri, 1 (satu) menjadi 2 (dua), 2 (dua) 

menjadi 4 (empat), dan seterusnya. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya mengurangi 

kebiasaan membuang tinja, dan bahan buangan (limbah) organik lainnya ke dalam badan 

sungai ini. 

Selain total bakteri yang cukup tinggi pada air sampel, hasil pemeriksaan total 

koliform air sampel, menunjukkan juga bahwa seluruh air sampel tidak layak digunakan 

sebagai air bersih. Keadaan menunjukkan bahwa semua air sampel mengandung cukup 

banyak kelompok bakteri koliform, yang dapat dapat berasal dari berbagai bahan buangan 

termasuk tinja penduduk. Terkait dengan kerberadaan koliform pada air sungai, Radji et al. 

(2008) mengatakan bahwa koliform adalah bakteri yang merupakan campuran antara 

bakteri fekal dan nonfekal. Suprihatin et al. (2008) menambahkan bahwa keberadaan bakteri 

koliform dapat disebabkan oleh pencemaran pada air baku, jenis peralatan yang digunakan, 

pemeliaharaan peralatan, penanganan air hasil olahan, sistem transportasi untuk 

mengangkut air dari sumber air baku. 

Bakteri koliform, terdiri atas koliform fekal dan koliform non fekal. Keberadaan 

koliform fekal dalam badan sungai, merupakan petunjuk adanya pencemaran tinja di dalam 

air. Terkait dengan bakteri fekal dan non fekal, Fardiaz (1989), Faritz et al.(2007) 

mengatakan bahwa contoh bakteri koliform fekal adalah E. coli, dan contoh koliform 

nonfekal adalah Enterobacter aerogenes. E. coli merupakan bakteri yang berasal dari 

kotoran hewan atau manusia, sedangkan En. aerogenes biasanya ditemukan pada hewan 

atau tanaman-tanaman yang sudah mati. 

Bakteri E. coli, merupakan flora normal di dalam usus manusia. Oleh karena itu, 

keberadaan bakteri ini di dalam badan perairan, merupakan petunjuk bahwa manusia atau 

penduduk pernah membuang tinja ke dalam badan sungai ini. Penduduk yang bermukim di 

bantaran Sungai Karang Mumus perlu memahami pengaruh pembuangan tinja terhadap 
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pencemaran air sungai dari aspek bakteriologis, yang memungkinkan timbulnya penyakit 

bawaan air (water borne disease) pada orang yang mengkonsumsi air ini.  Terkait dengan E. 

coli, Entjang (2003), Pelczar et al. (1998)  mengatakan bahwa E. coli tergolong pada bakteri 

koliform ini, merupakan flora normal di dalam usus manusia dan akan menimbulkan penyakit 

bila masuk ke dalam organ atau jaringan lain, seperti pneumonia, endocarditis, infeksi pada 

luka, abses pada berbagai organ, meningitis dan dapat menyebabkan penyakit diare.  E. coli 

digunakan untuk menilai tentang baik tidaknya persediaan air untuk keperluan rumah 

tangga. Mukono (2004), Hadi et al. (2014), Wandrivel et al. (2012) menambahkan bahwa 

salah satu indikator air tercemar adalah adanya mikroorganisme patogen dan non patogen 

di dalamnya. 

Masyarakat yang masih bermukim di bantara Sungai Karang Mumus, hendaknya 

memiliki jamban sendiri di rumahnya masing-masing. Pembuatan jamban penduduk 

diupayakan agar saluran pembuangan tinjanya tidak langsung diarahkan ke badan sungai. 

Oleh karena itu, masyarakat juga perlu membuat kakus (septic tank) di setiap rumah, atau 

dapat juga satu septic tank dapat dipergunakan oleh dua rumah (untuk daerah pemukiman 

padat penduduk di bantaran sungai), mengingat keterbatasan lahan pemukiman. 

 

SIMPULAN 

Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) semua sampel air sungai tidak layak 

dipergunakan sebagai air bersih berdasarkan kepadatan total bakteri, (2) semua sampel air 

sungai tidak layak dipergunakan sebagai air bersih berdasarkan kepadatan bakteri koliform, 

(3) semua sampel air sungai tidak layak dipergunakan sebagai air bersih berdasarkan 

kepadatan bakteri E. coli  pada air sekitar pemukiman penduduk di Sungai Karang Mumus 

Kota Samarinda. Disarankan untuk: (1) masyarakat yang bermukim di bantaran sungai, dan 

yang beraktivitas di pasar di sekitar sungai ini, agar mengurangi pembuangan sampah dan 

tinja ke badan sungai, (2) Dinas Kesehatan Kota Samarinda, agar melakukan penyuluhan 

tentang sanitasi lingkungan, dan pengolahan air untuk keperluan rumah tangga kepada 

masyarakat yang bermukim di bantaran sungai, (3) peneliti dalam penelitian sejenisnya, 

agar melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui kandungan bakteri pada air 

Sungai Karang Mumus, dan mengetahui berbagai faktor yang memungkinkan pencemaran 

sungai, terutama dari aspek bakteriologis. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini menyelidiki pengaruh mutagen sinar gamma terhadap perkecambahan, 
kelulushidupan tanaman setelah 45 hari, dan pertumbuhan kecambah koro benguk (Mucuna 
pruriens). Ada lima dosis radiasi yang diberikan yaitu 0, 50, 100, 150, 200, dan 250 Gray. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya penurunan perkecambahan dan kelulushidupan tanaman secara 
bertahap seiring dengan meningkatnya dosis irradiasi. Dosis radiasi gamma yang lebih rendah (50 
Gy) menunjukkan persentase perkecambahan tertinggi yaitu sebesar 92%. Dosis irradasi tertinggi 
sinar gamma (250 Gy) menghasilkan persentase perkecambahan terendah, sebesar 52%. 
Persentase kelulushidupan Mucuna pruriens menurun seiring dengan meningkatnya dosis radiasi 
gamma. Penurunan kelulushidupan yang nyata terjadi pada dosis radiasi gamma yang lebih tinggi 
(250 Gy). Pada dosis radiasi gamma yang lebih rendah, panjang tunas dan akar meningkat, 
sedangkan pada dosis radiasi yang lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan tunas dan akar.  
 
Kata kunci: kelulushidupan, Mucuna pruriens, perkecambahan, radiasi gamma 

 
 

ABSTRACT 
 

The effect of gamma rays mutagen on germination, plant survival after 45 days, and seedling 
growth of Mucuna pruriens were investigated. The treatments included five doses of gamma 
irradiation (0, 50, 100, 150, 200, and 250 Gray). Gradual reduction in seed germination and plant 
survival was recorded with increase in dose of mutagen. Lower doses of gamma rays 50 Gy showed 
highest germination percentage (92%). Highest doses of gamma rays (250 Gy) showed lowest 
germination percentage (52%). The survival percentage of Mucuna pruriens was decreased as the 
increased of gamma radiation dosage. Significant reduction in survival percentage was observed at 
the higher doses (250 Gy) of gamma radiation. At lower doses of gamma rays, shoot and root lengths 
were increased, whereas adverse effects were observed at higher doses of gamma irradiation.  
 
Keywords: gamma irradiation, germination, Mucuna pruriens, survival 

 
 
PENDAHULUAN 

Koro benguk (Mucuna pruriens) merupakan biji-bijian penting untuk pemenuhan gizi 

masyarakat karena merupakan sumber protein dan karbohidrat yang murah. Selain itu 

ongkos produksinya murah karena kemampuannya memfiksasi nitrogen di atmosfer.  

Kandungan gizinya tidak kalah dengan kedelai, sehingga bisa dijadikan sumber pangan 

alternatif. Suplemen bahan makanan dari sereal dengan protein dari kelompok legume 

merupakan salah satu solusi kekurangan gizi, khususnya di negara berkembang, termasuk 

Indonesia. 
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Penemuan radiasi ionisasi sebagai mutagen fisik membuat bidang ilmu “pemuliaan 

mutasi” semakin berkembang. Mutagen ini dapat menyebabkan perubahan genetik pada 

suatu organisme, memutuskan ikatan DNA, dan menghasilkan sifat baru yang menjanjikan 

untuk mengembangkan tanaman pertanian. Induksi mutasi menghasilkan variasi yang 

menguntungkan untuk kepentingan praktik pemuliaan tanaman. Mutasi induksi merupakan 

sumber yang sesuai untuk menghasilkan variasi dalam pengembangan tanaman (Domingo 

et al. 2007). Sejumlah varietas mutan yang bernilai ekonomis tinggi sudah dilepaskan 

melalui program pemuliaan mutasi (Din et al. 2004). Hingga sekarang sudah lebih dari 2242 

varian mutan yang dihasilkan dan dilepaskan di seluruh dunia (Maluszynski et al. 2000). 

Sebagian besar varietas mutan (64%) dikembangkan menggunakan sinar gamma 

(Ahloowalia et al. 2004). Khatri et al. (2005) melaporkan bahwa sinar gamma dan ethyl 

methane sulphonate (EMS) sangat berguna untuk mengembangkan varietas baru dengan 

hasil yang tinggi dan meningkatkan sifat agronomisnya.  

Penentuan dosis radiasi yang sesuai untuk spesies tertentu merupakan hal penting 

dalam kajian pemuliaan mutasi. Dosis yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang 

terlalu kuat yang dapat menyebabkan kematian organisme. Pada dosis yang lebih rendah 

seringkali menghasilkan karakter pertumbuhan yang diinginkan. Namun jika dosis yang 

diberikan terlalu rendah maka tidak akan memberikan respon mutasi yang diinginkan. 

Batasan dosis lebih rendah dan lebih tinggi ini sifatnya relatif dan bisa jadi berbeda untuk 

spesies yang berbeda. Dengan demikian terdapat perbedaan respon terhadap radiasi antar 

spesies dan bahkan antar genotip dalam spesies yang sama. Oleh karena itu perlu 

dilakukan uji optimasi terlebih dahulu untuk mengetahui batas tertinggi dan terendahnya. 

Perkecambahan biji, pertumbuhan benih, dan aberasi kromosom merupakan kriteria yang 

umum digunakan untuk mengetahui radiosensitivitas pada tanaman. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data praktis tentang efek dosis radiasi 

sinar gamma terhadap perkecambahan, kelulushidupan, dan pertumbuhan benih koro 

benguk (Mucuna pruriens) sehingga mendapatkan dosis efektif. 

 

METODE PENELITIAN 

Benih koro benguk yang digunakan dalam penelitian berasal dari Dinas Pertanian 

dan Peternakan Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Benih yang akan diradiasi dipilih 

berasal dari pemanenan yang sama, kering, sehat, dan berukuran seragam. Benih-benih 

selanjutnya dimasukkan ke dalam enam kantong, masing-masing sebanyak 250 biji. 

Rancangan eksperimen yang digunakan di lapangan adalah Rancang Acak Lengkap (RAL) 

dengan lima ulangan, masing-masing dengan 10 benih (Gomez & Gomez 2010). Irradiasi 

dilakukan di Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Pasar Jumat, Jakarta. Sumber radiasi yang 

digunakan adalah Co-60, dengan dosis radiasi berturut-turut 0, 50, 100, 150, 200, dan 250 

user
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Gray, dengan menggunakan mesin Gammacell-220 (Atomic Energy of Canada Ltd.), pada 

suhu kamar 25-27oC.  

Perkecambahan di laboratorium dilakukan menggunakan cawan petri berdiameter 10 

cm dengan alas tissue, diberi akuades dan Atonik secukupnya untuk memicu terjadinya 

imbibisi dan perkecambahan. Pengamatan perkecambahan benih dilakukan selama enam 

hari setelah perkecambahan dimulai, dengan cara menghitung jumlah benih yang 

berkecambah untuk setiap perlakuan. Panjang tunas dan akar semaian dicatat pada seluruh 

perlakuan, dari 10 benih yang ada. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data 

perkecambahan in vitro, serta panjang tunas dan akar.  

Perkecambahan benih di lapangan dilakukan dengan menanam benih dalam 

polybag sesuai desain RAL, masing-masing lima ulangan. Data diperoleh berdasarkan 

jumlah benih yang berkecambah, serta bertahan hidup hingga hari ke-45 setelah 

penanaman, serta tinggi tanaman. Data selanjutnya dianalisis menggunakan program SPSS 

versi 22.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persentase Perkecambahan 

Rata-rata persentase perkecambahan, panjang tunas dan akar semaian koro benguk 

setelah perlakuan berbagai dosis irradiasi disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Ringkasan data perkecambahan, panjang tunas, dan panjang akar in vitro 

Dosis 
radiasi 

% perkecambahan 
Panjang 

Tunas (mm) 
Panjang 

akar (mm) 

0 Gy (K) 97a 10.1a 13.7a 

50 Gy 92a 9.7a 12.6a 

100 Gy 87ab 8.1a 11.7a 

150 Gy 74bc 7.2ab 10.2a 

200 Gy 61c 6.3b 9.8ab 

250 Gy 52c 5.1b 8.9ab 

Catatan: *angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

 
Radiasi pada dosis 50 Gy menunjukkan sedikit penghambatan terhadap 

perkecambahan benih koro benguk. Sebaliknya pada dosis 250 Gy menunjukkan tingginya 

penghambatan perkecambahan hingga mencapai 52%, artinya terjadi gangguan berat 

terhadap perkecambahan. Angka ini juga menunjukkan nilai yang mendekati nilai LD50, 

artinya 50% sampel mati pada dosis tersebut. Data perkecambahan pada Tabel 1 

menunjukkan bahwa semakin meningkat dosis radiasi sinar gamma akan diikuti semakin 

menurunnya persentase perkecambahan. Dengan demikian ada korelasi negatif di antara 

keduanya. Hasil ini menunjukkan persamaan dengan yang ditemukan Bolbhat et al. (2012) 
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pada tanaman Macrotyloma uniflorum, serta Shah et al. (2012)  pada tanaman Cicer 

arutinum. Keduanya mendapatkan pola hubungan antara dosis radiasi sinar gamma dengan 

penurunan persentase perkecambahan.  

Tanaman yang mendapatkan dosis irradiasi lebih tinggi akan mengalami kelainan 

biologis karena efek kimia radiasi yang menyebabkan munculnya gangguan terhadap 

mitosis sel karena adanya penyusunan kembali kromosom (Viccini & de Carvalho 2002). Hal 

ini akan berimbas pada kemampuan proliferasi sel sehingga mengurangi kemampuan untuk 

tumbuh dan berkembang, akibatnya tanaman menjadi rentan terhadap gangguan fisik. 

Penelitian Burghate et al. (2013) dan Bolbhat et al. (2012) juga menunjukkan adanya 

penurunan kelulushidupan masing-masing pada kacang tanah dan horsegram pasca 

irradiasi. Gangguan mitosis tersebut juga berimbas pada pertumbuhan tunas dan akar 

benih, sehingga jika dibandingkan dengan semaian kontrol menunjukkan penurunan 

panjang yang nyata. Gangguan terhadap proses mitosis sangat terkait langsung dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk siklus pembelahan sel. Sebuah sel akan membelah menjadi 

dua sel melalui proses mitosis secara berkelanjutan. Ketika pembelahan sel menjadi 

terhambat maka akan memberikan dampak pada pemanjangan tunas dan akar. Pola yang 

ada menunjukkan bahwa hambatan terhadap pemanjangan tunas dan akar semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya dosis radiasi sinar gamma yang diberikan. Pada 

dosis yang lebih rendah hambatan pemanjangan juga mengalami gangguan, meskipun tidak 

sebesar pada dosis 250 Gy. Pada dosis 250 Gy tampak bahwa penghambatan tersebut 

hampir mencapai 50% dari panjang total pada semaian yang tidak diberi perlakuan (kontrol). 

Oleh karena itu dosis 250 Gy ditetapkan sebagai dosis lethal 50% (LD50) untuk koro benguk.  

Dosis lethal irradiasi perlu diketahui jika belum ada data sebelumnya. Hal ini penting 

dilakukan untuk menghindari dosis terlalu tinggi, yang bisa jadi akan mematikan sebagian 

besar benih. Sebaliknya penggunaan dosis irradiasi yang terlalu rendah juga harus dihindari 

karena bisa jadi belum memberikan mutasi mikro yang diharapkan. Adanya mutasi mikro 

pada generasi M1 belum bersifat stabil, sehingga proses seleksi dilakukan mulai generasi 

M2. Dengan demikian akan diketahui perubahan yang terjadi karena mutasi materi genetik 

ataukah karena terkait dengan perubahan bersifat sitoplasmik. 

Uji Kelulushidupan 

 Hasil uji perkecambahan laboratorium baru merupakan langkah awal dalam 

penelitian ini, sehingga harus dilakukan uji lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa benih juga mampu berkecambah di lapangan selama 45 hari setelah tanam. Hasil uji 

perkecambahan di lapangan ternyata menunjukkan kesamaan pola dengan uji laboratorium, 

meskipun dengan angka yang sedikit lebih rendah (Tabel 2). Hal ini bisa terjadi karena 

faktor lingkungan di dalam laboratorium bisa dikendalikan, sedangkan di lapangan faktor 

lingkungan tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Dalam ruang kultur, suhu dijaga pada 25-27OC 
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sehingga relatif stabil, sedangkan di lapangan suhu udara bisa menunjukkan perbedaan 

yang tinggi antara suhu siang dengan malam hari. 

 

Tabel 2. Persentase perkecambahan dan kelulushidupan benih koro benguk di lapangan 

Dosis radiasi % perkecambahan % kelulushidupan 

0 Gy 93a 84a 

50 Gy 89a 80a 

100 Gy 82ab 78a 

150 Gy 70bc 73ab 

200 Gy 59c 56b 

250 Gy 49c 48b 

*angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 

  

Dari data di atas tampak bahwa sekitar 50% benih tidak mampu berkecambah pada 

dosis radiasi 250 Gy. Tampak ada korelasi negatif antara dosis radiasi dengan persentase 

perkecambahan di lapangan. Peningkatan dosis radiasi sinar gamma diikuti dengan 

penurunan kemampuan berkecambah. Dengan demikian ada kesesuaian data 

perkecambahan secara in vitro dengan perkecambahan di lapangan. Penurunan 

kelulushidupan juga menunjukkan pola yang sama dengan perkecambahan. Data ini penting 

karena persentase semaian yang mampu bertahan hidup hingga hari ke-45, akan 

memberikan gambaran berapa persen tanaman yang bisa melanjutkan ke fase generatif. 

Pada fase ini kemudian akan ditentukan kapan bunga mulai muncul, berapa polong yang 

dihasilkan, dan berapa berat biji yang dihasilkan dari setiap tanaman, yang sering disebut 

dengan faktor produksi. Dengan demikian gambaran variasi mikro pasca iiradiasi akan 

menentukan arah pemulia untuk menentukan varian mana yang akan disilangkan dengan 

varian lain untuk merakit tanaman dengan kombinasi yang terbaik.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dosis lethal radiasi sinar gamma pada koro benguk adalah sebesar 250 Gy. Semakin 

tinggi dosis radiasi sinar gamma akan diikuti dengan menurunnya kemampuan 

berkecambah, pemanjangan tunas dan akar pada koro benguk. Ada kesejajaran persentase 

perkecambahan koro benguk pasca irradiasi antara kajian in vitro dan lapangan. 

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Dikti Kemendikbud yang sudah 

menyediakan dana penelitian melalui Skim Penelitian Fundamental Tahun  2014.  

 



 

516 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Pengaruh Iradiasi Gamma Terhadap Perkecambahan  

DAFTAR PUSTAKA 

Ahloowalia BS, Maluszynski M, & Nichterlein K. 2004. Global impact of mutation derived 
varieties. Euphytica, 135: 187-204. 

Ashraf M, Cheema AA, Rashid M, & Qamar Z. 2003. Effect of gamma rays on M1 generation 
in basmati rice. Pak J Bot, 35: 791-795. 

Bolbhat SN, Bhoge VD, & Dhumal KN. 2012. Effect of mutagens on seed germination, plant 
survival and quantitative characters of horsegram (Macrotyloma uniflorum (Lam.) 
Verdc). Pak J Bot, 44(2): 129-136. 

Burghate SK, Mishra MN, Chikhale NJ, Mahalle AM, & Dhole VJ. 2013. Impact of mutagens 
its efficiency and effectiveness in groundnut (Arachis hypogaea L.) Schol J Agric Sci, 
3(7): 284-288 

Din R, Qasim M, & Ahmad K. 2004. Radio sensitivity of various wheat genotypes in M1 
generation. Int J Agri Biol, 6: 898-900. 

Domingo C, Andres F, & Talon M 2007. Rice cv. Bahia mutagenized population: a new 
resource for rice breeding in the Mediterranean basin. Span J Agric Res,. 5: 341-347. 

Maluszynski KN, Zanten LV, & Ahlowalia BS. 2000. Officially released mutant varieties. The 
FAO/IAEA Database. Mut Breed Rev, 12: 1-12. 

Shah TM, Atta BM, Mirza JI, & Haq MA. 2012. Radio-sensitivity of various chickpea 
genotypes in M1generation ii-field studies. Pak J Bot, 44(2): 631-634 

Sharma V & Kumar G. 2004. Meiotic studies in two cultivars of Mucuna pruriens L., after 
EMS treatment. Cytologia, 69(3): 243-248. 

Viccini LF & de Carvalho CR. 2002. Meiotic chromosomal variation resulting from irradiation 
of pollen in maize. J Appl Genet, 43(4): 463-469. 

 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Skrining AntiBakteri Ekstrak Polyporaceae  | 517 

SKRINING ANTIBAKTERI EKSTRAK POLYPORACEAE TAMAN NASIONAL GUNUNG 
MERAPI LERENG SELATAN-YOGYAKARTA, SEBAGAI AGEN PENGENDALI HAYATI 

PENYAKIT TANAMAN 
Screening of Antibacterial Extracts Polyporaceae National Park South Slope of Mount 

Merapi, Yogyakarta as Biological Control Agents of Plant Diseases 
 

Hermia Sampe, Aniek Prasetyaningsih1) 
Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 

1)E-mail: aniek@ukdw.ac.id 
 
 

ABSTRAK 
 

Untuk menggali potensi Polyporaceae yang memiliki senyawa antibakteri, perlu dilakukan 
penelitian mengenai potensi Polyporaceae terutama pada kawasan dengan tingkat diversitas yang 
tinggi seperti di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi aktivitas antibakteri ekstrak etanol 96%  etil asetat Polyporaceae dari Kawasan Hutan 
Taman Nasional Gunung Merapi terhadap bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada 
tanaman yaitu Ralstonia solanacearum, Xanthomonas oryzae pv oryzae, dan Pectobacterium 
carotovorum. Skrining aktivitas antibakteri Polyporaceae dilakukan dengan metode High Throughput 
Screening (HTS) dengan format mikrotiter plate 96 well. Berdasarkan hasil skrining dengan metode 
HTS menggunakan indikator MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 
didapatkan hasil ekstrak etanol dan etil asetat Polyporaceae aktif terhadap semua bakteri yang diuji 
serta dari 15 Polyporaceae yang digunakan didapatkan hasil tiga Polyporaceae yang mampu 
menghambat pertumbuhan ketiga bakteri uji. Nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC) ditentukan 
dengan uji semikuantitatif melalui seri pengenceran crude extracts. Nilai MIC ekstrak etanol 96% yaitu 
X. oryzae pv.oryzae (2 mg/ml), R. solanacearum (1 mg/ml) dan P. carotovorum (1 mg/ml). Nilai MIC 
ekstrak etil asetat yaitu X. oryzae pv.oryzae (1 mg/ml), R. solanacearum (2 mg/ml) dan P. 
carotovorum (2 mg/ml). 

 
Kata kunci: antibakteri, ekstrak Polyporaceae, Metode HTS, mikrotiter plate 96  well, MTT, Taman 
Nasional Gunung Merapi 
 

 
ABSTRACT 

 
In the exploration of Polyporaceae potential antibacterial compounds, we conducted research 

Polyporaceae from area with a high level of diversity such as National Park of Mount Merapi, 
Yogyakarta. The aim of this study was to evaluate the antibacterial activity of etanol extract and ethyl 
acetate of Polyporaceae against plants pathogenic bacteria Ralstonia solanacearum, Xanthomonas 
oryzae pv oryzae, and Pectobacterium carotovorum. Screening of antibacterial was performed by 
High Throughput  Screening  Method  (HTS). Based on the results of screening by HTS methods with 
the indicator MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) showed ethanol and 
ethyl acetate extract of 15 Polyporaceae were active against all assayed bacteria. 3 Polyporaceae 
was capable inhibiting the growth of all three assayed bacteria. Minimum Inhibitory Concentration 
(MIC) values were determined by semiquantitative test with serial dilutions of extract. MIC values of 
ethanol extract were found for X. oryzae pv.oryzae (2 mg/ml), R. solanacearum (1 mg/ml) and P. 
carotovorum (1 mg/ml). MIC values of ethyl acetate extract were for X. oryzae pv.oryzae (1 mg/ml), R. 
solanacearum (2 mg/ml) and P. carotovorum (2 mg/ml). 

 
Keywords: antibacterial, mikrotiter plate 96  well, HTS method, MTT, National Parks of Mount Merapi, 
Polyporaceae 

 

PENDAHULUAN 

Makrofungi dianggap salah satu sumber terkaya antibiotik alami dan antimikrobia 

serta sumber metabolit baru yang dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik, antivirus, asam 
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amino, vitamin, fitotoksin, serta aktivitas sististatik (Deshmukh 2004; Stamets 2000; 

Hawksworth 1990).  

 Polyporaceae merupakan salah satu jenis makrofungi yang banyak ditemukan di 

TNGM (Taman Nasional Gunung Merapi) Yogyakarta (Prasetyaningsih et al. 2013). Menurut  

Zjawiony et al. (2004) dan Suay et al. (2000), lebih dari 75% ekstrak Polyporaceae 

menunjukkan aktivitas antimikroorganisme dan 45% dari 204 Polyporaceae terbukti 

menghambat pertumbuhan berbagai mikroorganisme. Swapan (2013) menyatakan  

metabolit sekunder Polyporus morii (Pollini) Fr., berupa terpenoid dan polisakarida mampu 

menghambat pertumbuhan Ralstonia solanacearum, sehingga dapat dikembangkan ke arah 

pemanfaatan produk alam yaitu sebagai agen biokontrol hayati untuk pencegahan penyakit 

pada tanaman yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya bagi 

lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian ekstrak polyporaceae dari TNGM 

sebagai antibakteri alami pada pencegahan penyakit tanaman, serta  konsentrasi hambat 

minimum ekstrak etanol 96% dan etil asetat Polyporaceae terhadap bakteri penyebab busuk 

lunak pada tanaman pertanian yaitu Ralstonia solanacearum, Xanthomonas oryzae pv 

oryzae, dan Pectobacterium carotovorum.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan  bulan Februari 2014 sampai  Juni 2014 di Laboratorium 

Kimia, Fakultas Bioteknologi, Universitas Kristen Duta Wacana; Laboratorium Kimia 

Organik, Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada; Laboratorium Hama dan Penyakit 

Tanaman Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Lokasi eksplorasi dan pengambilan 

sampel yaitu Telaga Putri dan Telaga Nirmolo Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). 

Sampel  uji adalah Polyporaceae liar yang diambil dari TNGM  berjumlah 15 spesies.  

Bakteri uji digunakan R. solanacearum, X. oryzae pv. oryzae, dan P. carotovorum yang 

diperoleh dari koleksi Laboratorium Hama dan Patogen Tanaman, Fakultas Pertanian, UGM 

Yogyakarta. Sebagai kontrol positif digunakan adalah ampisilin 500 mg (Kimia Farma), 

tetrasiklin 500 mg (Kimia Farma). Media pertumbuhan digunakan Nutrien Agar (NA), Nutrien 

Brooth (NB), NaCl 0,9%, etanol 96%, etil asetat digunakan sebagai pelarut ekstrak;  dimetil 

sulfoxide (DMSO) 10%, indikator MTT 3-(4,5-dimethythiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium 

bromide, alkohol teknis 70% dan akuades digunakan dalam bioassay. 

Preparasi Sampel  

Tubuh buah Polyporaceae dibersihkan dari tanah/kotoran yang masih melekat dan 

dikeringkan di bawah sinar matahari kemudian diparut dan di tumbuk untuk mendapatkan 

serbuk tubuh buah.  

 

user
Highlight
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Ekstraksi  Sampel Metode Remaserasi 

Seluruh sampel yang ditemukan (15 sampel) diekstraksi menggunakan metode 

remaserasi dengan 3x perendaman menggunakan pelarut etanol 96% dan etil asetat. 

Perendaman pertama, serbuk sebanyak 300 mg direndam dalam 4 ml pelarut selama 3 x 24 

jam. Filtrat disentrifugasi dengan kecepatan 6000 rpm selama 10 menit. Supernatan 

dievaporasi pada suhu 38-40OC. Pelet diberi 4 ml pelarut dan di rendam selama 24 jam. 

Filtrat hasil perendaman disentrifugasi 6000 rpm selama 10 menit, supernatan di uapkan 

selama 24 jam pada suhu 38-40°C. Pelet hasil sentrifugasi ditambah 2 ml pelarut, direndam 

selama 24 jam. Filtrat hasil perendaman disentrifugasi 6000 rpm selama 10 menit. 

Supernatan diuapkan selama 24 jam pada suhu 38-40OC. Hasil pasta crude extract ini yang 

kemudian digunakan dalam uji selanjutnya. 

Ekstraksi Metode Sokletasi 

Serbuk Polyporaceae (5 g) disokletasi menggunakan etanol 96% dan etil asetat 

masing-masing sebanyak 80 mL. Filtrat yang terkumpul diuapkan pada suhu 38-40OC, 

hingga menjadi ekstrak kental (pasta).  Larutan uji dibuat dalam berbagai seri pengenceran 

yaitu: 1 mg/ml hingga 7 mg/ml. sedangkan bakteri uji yang digunakan mengikuti standar 

McFarland 0,5 (diperkirakan 1,5×108 sel bakteri/ml) pada panjang gelombang 620 nm. 

Uji Kualitatif Antibakteri 

Bakteri uji yang digunakan mengikuti standar McFarland 0,5 (diperkirakan 1,5×108 

sel bakteri/ml) pada panjang gelombang 620 nm. Uji dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah ekstrak etanol 96% dan etil asetat memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

ketiga bakteri uji. Bahan uji disiapkan dengan cara dilarutkan dalam 10% DMSO dengan 

konsentrasi crude extract 10 mg/ml. Pada setiap sumuran mikrotiter, diisi dengan 100 µl 

bahan uji (crude extract), 50 µl akuades steril, 30 µl Nutrien Broth dan 20 µl  suspensi 

bakteri. Untuk kontrol positif bahan uji diganti dengan antibiotik  sintetik, juga diberikan   

kontrol media dan  DMSO 10%. 

Uji Semi Kuantitatif Antibakteri 

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi terendah yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri uji yang dinyatakan sebagai nilai Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC). Bahan uji disiapkan dengan  seri pengenceran  larutan uji: 1 mg/ml–7 

mg/ml. Plate diinkubasi selama 16-24 jam. Sebagai indikator digunakan  larutan MTT 10 µl 

pada masing-masing well. Hasil positif ditunjukkan dengan tidak ada perubahan warna. 

Konsentrasi yang tidak menunjukkan perubahan warna menandakan nilai Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC).  

Data hasil uji antibakteri yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. 

Data dianalisis secara deskriptif yaitu hubungan antara aktivitas antibakteri crude extract 

terhadap bakteri uji. 
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HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 jenis  Polyporaceae liar yang 

tumbuh di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yaitu Telaga Putri dan Telaga Nirmolo.  

Hasil dari ekstraksi remaserasi dari 300 mg, dihasilkan randemen yang berbeda pada 

semua perlakuan, randemen tertinggi pada sp 1 dan sp 2 dengan pelarut etil setat, 

sedangkan  randemen tertinggi pada etanol 96% adalah sp 5 dan 12. Pada ekstraksi 

dengan metode sokletasi baik pelarut etanol atau etil asetat hasil terbaik adalah pada 

spesies 10. Apabila dibandingkan antara remaserasi dan sokletasi maka randemen yang 

dihasilkan dengan remaserasi lebih besar dibadingkan dengan sokletasi. Hal ini 

dimungkinkan karena metode remaserasi dilakukan 3 selama 24 jam, memungkinkan 

senyawa aktif terekstraksi lebih banyak. 

Uji Aktivitas Antibakteri 

  Pengujian potensi Polyporaceae sebagai antibakteri dilakukan menggunakan 

metode High Throughput Screening (HTS) dengan indikator MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-

yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) atau garam tetrazolium. Garam tetrazolium hanya dapat 

tereduksi oleh sel-sel dengan metabolisme yang aktif (Smith 1951). Perubahan warna 

menjadi ungu pada well plate diakibatkan terjadinya pembentukan kristal violet formazan. 

Pada prinsipnya MTT mengukur aktivitas seluler berdasarkan aktivitas succinic 

dehydrogenase mitokondria sel untuk mereduksi garam methylthiazol tetrazolium (MTT). 

Sel-sel yang hidup saat melakukan metabolisme akan menghasilkan succinic 

dehydrogenase mitokondria. Enzim ini bereaksi dengan MTT membentuk kristal formazan 

ungu yang jumlahnya sebanding dengan aktivitas sel yang hidup (Mosmann 1983). Kristal 

tersebut bersifat impermeabel pada membran sel dan tidak larut dalam air (Altman 1976).  

Uji Kualitatif 

Uji kualitatif dilakukan terhadap 60 ekstrak Polyporaceae yaitu 30 ekstrak hasil 

remaserasi (masing-masing 15 ekstrak untuk etanol dan etil asetat) dan 30 ekstrak hasil 

sokletasi (masing-masing 15 ekstrak etanol dan etil asetat). Berdasarkan uji dengan  

indikator MTT, diperoleh hasil bahwa crude extract Polyporaceae hasil ekstraksi dengan  

etanol dan etil asetat memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan tiga bakteri uji 

(Tabel 1.) kecuali spesies 8.  Dari hasil uji yang dilakukan, hasil positif penghambatan paling 

banyak pada spesies 8 diikuti spesies 10 dan 2, 5 dan 14. 
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Tabel 1. Hasil uji  ekstrak polyporaceae terhadap tiga bakteri uji 

Sampel 
 

Remaserasi Sokletasi  

Ekstrak EtOH Ekstrak E.A Ekstrak EtOH Ekstrak E.A 
Jmlah 
yang 

tumbuh  

X.o R.s P.c X.o R.s P.c X.o R.s P.c X.o R.s P.c  

sp 1 - + - + + + - - - + + + 7 

sp 2 - - - - + + - - - + - - 3 
sp 3 + - + + + + - - - + + + 8 
sp 4 + + - + + + + + + + + + 11 
sp 5 - + - - + - - - - - + - 3 
sp 6 + + + + + + + - + + - + 10 
sp 7 + + + + + + + - + + - + 10 
sp 8 - - - - - - - - - - - - - 
sp 9 - - - + + + - - - - - - 3 
sp 10 - - - + - - - - - - - - 1 
sp 11 + + + + + + + + + + + + 12 
sp 12 + - + + - + + + - + + + 9 
sp 13 + + + + - + + + + + + + 11 
sp 14 - - + - - + - - - - + - 3 
sp 15 - + + + + + - - - - - - 5 

Σ 
sampel 

8 7 7 4 5 3 9 11 10 6 7 7 
 

Keterangan: EtOH: etanol 96%; E.A : etil asetat 
X.o: Xanthomonas oryzae pv. oryzae; R.s: Ralstonia solanacearum;  
P.c: Pectobacterium carotovorum 
(+) menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri uji 

 (-) menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri uji 
 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa metode remaserasi dan metode sokletasi dapat 

digunakan untuk mengektraksi senyawa aktif pada  sampel, sedangkan  perbedaan pelarut 

yang digunakan dalam mengekstraksi sampel yaitu pelarut etanol 96% memberi aktivitas 

antibakteri lebih baik dibadingkan etil asetat. Hasil ini memperkuat dasar peneliti memakai 

etanol sebagai pelarut yang sebelumnya telah diketahui etanol adalah salah satu pelarut 

untuk mengekstraksi senyawa kimia dengan aktivitas antimikroorganisme yang tinggi. 

Kemampuan crude extract Polyporaceae menghambat pertumbuhan masing-masing bakteri 

uji. Hasil terbanyak diperlihatkan pada aktivitas crude extract terhadap R. solanacearum 

yang berjumlah 40 sampel positif dari 60 total sampel (66,67%). Hasil ini menunjukkan crude 

extract Polyporaceae memiliki aktivitas antibakteri terhadap R. solanacearum yang lebih 

baik dibandingkan dengan dua bakteri uji lainnya.   

Secara keseluruhan dari Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 15 sampel Polyporaceae 

yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 10 Polyporaceae berpotensi sebagai sumber 

antibakteri yaitu spesies 8, 10, 2, 9, dan 14, sedangkan 10 Polyporaceae lainnya 

kemampuan menghambat bakteri uji tergolong rendah.  Dari keseluruhan ekstrak yang di uji, 

spesies 8 adalah spesies yang paling baik karena menghambat pertumbuhan ketiga bakteri 
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uji. Sampel 8, kemudian dilanjutkan  dengan pengkajian bahan aktif yang terkandung di 

dalamnya menggunakan GC-MS.  

Identifikasi Senyawa Aktif dengan GC-MS 

 Hasil GC-MS (Gambar 2.) menunjukkan adanya beberapa senyawa seperti ergosta-

7,22-dien-3-ol, lycopene, beta karoten, dan turunan asam lemak di antaranya asam 

tridekanoat, asam heksadekanoat, asam 9-oktadekanoat (berturut-turut peak 3, 4, dan 5) 

Isaac et al. (1995). Kelompok senyawa inilah yang berperan menghambat tiga bakteri uji 

dengan mempengaruhi permeabilitas membran dan dinding sel bakteri sehingga 

menyebabkan keluarnya asam nukleat dan protein dari sel bakteri sehingga proses 

metabolisme bakteri terganggu yang akhirnya menyebabkan sel bakteri mati, selain itu   

dinding sel tidak dapat menahan tekanan osmotik internal yang dapat berakibat pecahnya 

dinding sel (Brooks et al. 2005). Senyawa ergosta-7,22-dien-3-ol dapat mengganggu   

membran sel bakteri uji melalui pembentukan kompleks ergosterol, yang  dapat membentuk  

pori yang mengakibatkan konstituen esensial sel bakteri seperti ion K+ dan Ca+ keluar 

hingga menyebabkan kematian sel bakteri.   

 

Gambar 2. Hasil GC-MS 
 

Keterangan gambar: (WILEY Library) 
Peak 1 : Zingeberene (BM = 204) 
Peak 2 : β-sesquiphellandrene (BM = 204) 
Peak 3 : Hexadecanoic acid (BM= 256) 
Peak 4 : Octadecanoic acid (BM= 312) 
Peak 5 : 9,12- Octadecadienoic acid (BM = 280) 
Peak 6 : 9,12- Hexadecadienoic acid (BM=266) 
Peak 7 : 9-Hexadecanoic acid (BM= 254) 
Peak 8 : 1,2- Benzenedicarboxylic acid (BM = 390) 
Peak 9 : β-carotene (BM = 328) 
Peak 10 : Ergosta-5,7,22-trien-3-ol (BM = 396) 
Peak 11 : Ergosta-7,22-dien-3-ol (BM = 398) 
Peak 12 : Kauran 18- 
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Uji Semi Kuantitatif 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC)  

Tabel 4. Aktivitas antibakteri (Nilai MIC/minimum inhibitory concentration, mg/mL) ekstrak 
Polyporaceae 

 

Uji MIC, hanya dilakukan terhadap beberapa spesies yang dari hasil uji kualitatif 

menunjukkan hasil yang positif, yaitu: spesies 5, 8, 9, 10, dan 14. Nilai MIC senyawa 

antimikroba  yang lebih rendah menunjukkan efektivitas penghambatan ekstrak terhadap 

bakteri uji tinggi. Perbedaan nilai MIC menunjukkan perbedaan besarnya konsentrasi 

terkecil yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri uji. Nilai MIC terbaik terhadap X. 

oryzae pv. oryzae yaitu 1 mg/mL ditunjukkan oleh ekstrak etil asetat sampel nomor 8 dan 9 

(remaserasi dan sokletasi). Nilai MIC terbaik terhadap Ralstonia solanacearum yaitu 1 

mg/mL ditunjukkan oleh ekstrak etanol sampel nomor 8 (sokletasi). Nilai MIC terbaik 

terhadap P. carotovorum yaitu 1 mg/mL ditunjukkan oleh ekstrak etanol (remaserasi dan 

sokletasi) spesies 5 dan 10 pada ekstraksi etanol. Namun demikian MIC dengan konsentrasi 

terendah (1 mg/ml) ekstrak, paling banyak didapatkan pada pelarut etanol.  

 

SIMPULAN 

Ekstrak etanol dan etil asetat Polyporaceae aktif terhadap R. solanacearum, X. 

oryzae pv. oryzae, dan P. carotovorum. Metode maserasi, merupakan metode yang 

menghasilkan crude extract lebih banyak dibandingkan dengan metode sokletasi. Sampel 

Polyporacea spesies 5, 8, 9, 10, dan 14 Taman Nasional Gunung Merapi berpotensi sebagai 

agen pengendali hayati terhadap bakteri patogen pada tanaman. Nilai MIC crude extract 

etanol dan etil asetat masing-masing untuk R. solanacearum (1 dan 2 mg/L), X. oryzae pv. 

oryzae (2 dan 1 mg/L), dan P. carotovorum (1 dan 2 mg/L). Spesies  8 diketahui berpotensi 

besar dikembangkan sebagai agen biokontrol penyakit soft rot pada tanaman karena 

mengandung senyawa ergosta-7,22-dien-3-ol, lycopene, beta karoten, dan turunan asam 

lemak yang telah terbukti memiliki aktivitas antimikroorganisme yang tinggi. 

 
 
 

Spesies 

Nilai MIC/minimum inhibitory concentration, mg/mL  

Etanol 96% Etil Asetat Etanol 96% Etil Asetat 
X.o R.s P.c X.o R.s P.c X.o R.s P.c X.o R.s P.c 

5 2  1    2  1    

8  3   3   1  1   

9  3   3     1 2  

10  3   3    1  2  

14            2 

Ampisilin 10 

Tetrasiklin 5 
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The Recombinant Fusion Protein in Pichia pastoris 
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ABSTRAK 
 

Human granulocyte-colony stimulating factor (hG-CSF) merupakan hormon natural pada 
manusia yang mengatur proses proliferasi dan diferensiasi sel-sel darah (hematopoiesis), khususnya 
pada pembentukan sel darah putih (neutrofil). Protein ini disandi oleh gen CSF3 (colony-stimulating 
factor-3). Pada penelitian terdahulu, gen CSF3 telah berhasil disintesis dan dikonstruksisecara in 
vitro, disebut CSF3syn (~500pb). Gen tersebut mengandung sekuen DNA yang telah dioptimasi 
dengan kodon preferensi Pichia pastoris. Pada penelitian ini gen sintetik CSF3syn telah berhasil 
difusi dengan gen penanda EGFP (enhanced green fluorescent protein). Gen EGFP (~800 pb) 
diamplifikasi dari plasmid pEGFP-1 dengan teknik PCR, disubklon ke dalam plasmid pTZ-CSF3 dan 
menghasilkan plasmid pTZ-GFP-CSF yang mengandung fusi gen EGFP::CF3syn (~1300 pb). Fusi 
gen tersebut selanjutnya disubklon ke dalam vektor ekspresi khamir pPICZα, menghasilkan pPIC-
GFP-CSF. Vektor rekombinan tersebut berhasil ditransformasi ke dalam sel inang P. pastoris.Seleksi 
dan skrining terhadap sel transforman menghasilkan beberapa galur khamir transforman yang 
berhasil mengekspresikan protein fusi rekombinan tersebut secara esktraselular.Pengamatan dengan 
mikroskop fluoresen menunjukkan adanya pendaran hijau fluoresen dari sel transforman yang 
membuktikan bahwa protein fusi tersebut telah berhasil diekspresikan dengan baik. Analisis protein 
dari contoh kultur medium dengan SDS-PAGE menunjukkan sebuah pita tegas berukuran ~50 kDa 
dan mengkonfirmasi bahwa protein rekombinan diproduksi secara ektraselular. Analisis protein 
dengan imunobloting (western blot) juga mengkonfirmasi ekspresi protein fusi rekombinan tersebut. 
 
Kata kunci: colony-stimulating factor-3, enhanced green fluorescent protein, fusi protein, human 
granulocyte-colony stimulating factor, Pichia pastoris 

 
 

ABSTRACT 
 

Human granulocyte-colony stimulating factor (hG-CSF) is a natural hormone found in human 
body which controls proliferation and differentiation processes of blood cells (hematopoiesis), 
especially the formation of neutrophils. This protein is encoded by a single CSF3 (colony-stimulating 
factor-3) gene.In the previous works, CSF3 gene has been successfully synthesized and constructed 
by in vitro technique, named CSF3syn (~500bp). The gene harborsa modified DNA sequence 
havingPichia pastoris’s preference codon usage. In this work, CSF3synsynthetic gene has been 
successfully fused with EGFP (enhanced green fluorescent protein) reporter gene. The EGFP gene 
(~800bp) was amplified from pEGFP-1 plasmid using PCR and sub-cloned into pTZ-CSF3 to produce 
pTZ-GFP-CSF recombinant plasmid, which contains the EGFP::CSF3syn fusion gene (~1300bp). 
Next, the fusion gene was sub-cloned into yeast expression vector pPICZα, resulting in pPIC-GFP-
CSF plasmid vector. The vector has been successfully transformed into P. pastoris host cells. 
Selection and screening of transformed cells resulted in several transformant lines which successfully 
express the fusion protein extracellularly. Observation under fluorescent microscope showed green 
fluorescent emitted from transformed cells, showing that the recombinant protein had been correctly 
expressed. Protein analysis of culture medium using SDS-PAGE showed a distinctive protein band 
around 50 kDa, thus confirmed that the protein was produced extracellularly. Immunoblotting analysis 
(western blot) of the same samples also confirmed this recombinant fusion protein. 
 
Keywords: colony-stimulating factor-3, enhanced green fluorescent protein, human granulocyte-
colony stimulating factor, Pichia pastoris, protein fusion 
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PENDAHULUAN 

Human granulocyte-colony stimulating factor (hG-CSF) rekombinan (filgrastim) telah 

digunakan secara klinis untuk mengembalikan populasi sel-sel darah segera setelah pasien 

kanker menjalani kemoterapi atau radiasi. G-CSF juga dapat digunakan dalam memperkuat 

respon imun terhadap pathogen infeksi atau untuk pengobatan leukemia tertentu (Bronchud 

1987; Morstyn 1988). Human G-CSF merupakan salah satu hormon natural pada manusia 

yang mengatur proses proliferasi dan diferensiasi sel-sel darah (hematopoiesis), khususnya 

pada pembentukan dan aktivasi sel darah putih (neutrofil) baik secara in vitro maupun in 

vivo (Metcalf 1994; Zsebo 1986; Cohen 1987). Protein ini disandi oleh gen CSF3 (colony-

stimulating factor-3) dan terdiri atas 177 (isoform-1) atau 174 asam amino (isoform-2). G-

CSF natural merupakan suatu glikoprotein yang mengandung satu situs O-glikosilasi pada 

threonine 133, akan tetapi absen glikosilasi pada situs ini diketahui tidak mempengaruhi 

aktivitas biologis maupun stabilitas protein. Untuk kebanyakan protein terapeutik dimana 

glikosilasi protein diketahui mempengaruhi stabilitas, maka perlu dilakukan rekayasa genetik 

dan ekspresi protein tersebut pada sel inang eukaryot alternatif seperti yeast atau sel 

mamalia menggunakan vektor yang sesuai. Dalam hal ini, G-CSF rekombinan yang 

diproduksi pada E. coli dan tidak terglikosilasi diketahui memiliki aktivitas biologis yang sama 

dengan protein naturalnya (O-heda 1990; Hill 1993; Arakawa 1993). 

Struktur G-CSF rekombinan yang dihasilkan tergantung pada jenis sel dimana G-

CSF tersebut diproduksi. Pada beberapa jenis sel, khususnya sel eukaryot, protein 

rekombinan umumnya diproduksi dalam bentuk terlarut (soluble) dan ekstraselular 

(secreted). Pada jenis sel yang lain, yaitu sel prokaryot seperti E. coli, sebagian besar 

protein rekombinan asal mamalia umumnya diekspresikan sebagai agregat dalam bentuk 

badan inklusi (inclusion bodies, IB) karena strukturnya yang relatif komplek. Badan inklusi 

merupakan suatu bentuk agregat protein dengan kepadatan tinggi yang tidak terlarut. 

Kecuali dalam bentuk fusi dengan protein lain, G-CSF rekombinan umumnya terekspresi 

sebagai badan inklusi pada E. coli sehingga menjadi suatu kendala untuk produksi protein 

tersebut menggunakan E. coli. Protein rekombinan yang teragregasi sangat menyulitkan 

dalam proses purifikasi dan memperoleh protein dengan struktur dan aktivitas biologis yang 

diharapkan. Oleh karena itu sel inang eukaryot, seperti yeast Pichia pastoris, merupakan sel 

alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk produksi protein yang relatif kompleks, terutama 

untuk produksi farmaseutika. Ekspresi dan produksi hG-CSF rekombinan pada P. pastoris 

telah dilaporkan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Lasnik et al. 2001; Chien 2010; 

Bahrami et al. 2007). Produksi hG-CSF rekombinan juga telah dilaporkan menggunakan 

galur P. pastoris hasil rekayasa glikosilasi (glycoengineered) untuk menghasilkan varian hG-

CSF rekombinan dengan pola glikosilasi seperti pada sel mamalia (US patent application 

20120213728 A1). 
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Pada penelitian terdahulu, gen CSF3 telah berhasil disintesis dan dikonstruksi 

secara in vitro, disebut CSF3syn (~500pb). Gen CSF3syn ini mengandung sekuen DNA 

yang telah dioptimasi dengan kodon preferensi P. pastoris (Fuad et al. 2008). Pada 

penelitian ini gen sintetik CSF3syn berhasil difusi dengan gen penanda EGFP (enhanced 

green fluorescent protein) serta sekuen His-tag pada ujung-N. Fusi protein tersebut 

dimaksudkan untuk mencegah degradasi proteolitik dari hG-CSF rekombinan yang sering 

dijumpai pada sistem P. pastoris, mempermudah proses isolasi dan purifikasi, serta dapat 

mengamati galur yang menunjukkan tingkat produktivitas tinggi. Gen EGFP diamplifikasi dari 

pEGFP-1, disubklon ke dalam pTZ-CSF3 dan menghasilkan plasmid rekombinan pTZ-GFP-

CSF yang mengandung fusi gen EGFP::CF3syn. Fusi gen tersebut selanjutnya disubklon ke 

dalam vektor ekspresi pPICZα untuk mengkonstruksi plasmid pPIC-GFP-CSF. Vektor 

rekombinan ini ditransformasi ke dalam sel P. pastoris. Seleksi dan skrining terhadap P. 

pastoris transforman yang over ekspresi protein fusi rekombinan dianalisis dengan beberapa 

metode, termasuk pengamatan sel dengan mikroskop fluoresen, elektroforesis SDS-PAGE,  

dan analisis imunobloting (western blot). 

 

METODE PENELITIAN 

Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian adalah Pichia pastoris SMD 

1168H (Invitrogen), Escherichia coli TOP10F’ (Invitrogen), dan E. coli XL1-Blue (Novagen). 

P. pastoris digunakan sebagai sel inang ekspresi protein rekombinan. E. coli XL1-Blue 

digunakan pada subkloning gen pada plasmid pTZ57R/T, sedangkan E. coli TOP10F’ 

digunakan untuk propagasi plasmid vektor rekombinan pPICZα. Gen CSF3syn berasal dari 

plasmid pET-CSF3 dan gen EGFP berasal dari plasmid pEGFP-1 (Clontech). Plasmid 

pTZ57R/T (Fermentasi/Thermo) digunakan untuk subkloning gen dan konstruksi fusi gen 

EGFP::CSF3syn. Plasmid pPICZα adalah vektor ekspresi P. Pastoris (Invitrogen). Gen 

CSF3syn sintetik yang mengandung kodon preferensi P. pastoris telah dikonstruksi secara 

in vitro dengan teknik PCR pada penelitian kami sebelumnya (Fuad et al. 2008). Antibodi 

primer (mouse anti-His tag) dan antibodi sekunder (goat anti-mouse-AP conjugate) berasal 

dari Santa Cruz Ltd. Substrat alkalin fosfatase (AP) berasal dari Promega, sedangkan 

antibiotik zeocin berasal dari Invitrogen. 

 

Konstruksi Fusi Gen EGFP::CSF3syn dan Subkloning Gen dalam Plasmid Kloning 
pTZ57R/T 

Gen EGFP diamplifikasi secara in vitro dengan teknik PCR dari plasmid pEGFP-1 

dengan pasangan primer PF2-GFP.  

(forward:  5-’cgaattcgaacatatgcatcaccaccatcaccacatcgatcatatggtgagcaagggcgaggag-3’) dan 

PR2-GFP (reverse: 5’-ccagatctaatattagatccacctccaccttcgaaatcgatcttgtacagctcgtccatgccgag-

user
Highlight
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3’). Primer PF2-GFP mengandung situs EcoRI, 6xHis tag, dan ClaI. Sedangkan PR2-GFP 

mengandung situs BglII, peptida penghubung (G4S) dan ClaI. Gen EGFP tersebut disubklon 

ke dalam plasmid pTZ57R/T, menghasilkan pTZ-GFP, dan ditransformasi ke dalam E. coli 

XL1-Blue. Plasmid rekombinan dengan sekuen sisipan yang tepat digunakan untuk 

subkloning selanjutnya. Gen CSF3syn diamplifikasi secara in vitro (PCR) dari plasmid pET-

CSF3 menggunakan primer PF1-CSFy. 

(forward: 5’-ccagatctgatgacgatgacaagcttactccactaggcccagcttct-3’) dan PR1-CSFy (reverse: 

5’-ccagatctgaattcatgatcagtcgactggttgagccaaatgtctcaa-3’), kemudian disubklon ke dalam 

plasmid pTZ57R/T menghasilkan pTZ-CSF3. PF1-CSFy mengandung situs BglII, 

enterokinase (DDDDK), dan HindIII. Sedangkan PR1-CSFy mengandung kodon stop, situs 

EcoRIdan BglII. Produk pcr gen CSF3syn dipotong dengan enzim restriksi BglII pada kedua 

ujungnya dan diligasi dengan plasmid pTZ-GFP yang juga telah dipotong dengan BglII 

menggunakan enzim T4 DNA ligase (Thermo) untuk konstrusi fusi gen EGFP::CSF3syn. 

Hasil ligasi diklon ke dalam E. coli dan plasmid rekombinan pTZ-GFP-CSF yang dihasilkan 

diseleksi lebih lanjut. Primer M13F (5’-gtaaaacgacggccagt-3’) dan M13R (5’-

caggaaacagctatgac-3’) digunakan untuk amplifikasi konstruk fusi gen dan deteksi DNA 

sisipan pada plasmid pTZ57R/T. Amplifikasi gen dengan teknik PCR mengacu pada protokol 

umum biologi molekular (Ausubel et al. 2000). Enzim Pfu DNA polymerase (high fidelity) dari 

Thermo digunakan dalam kegiatan amplifikasi dan subkloning gen. E. coli transforman 

diseleksi pada media agar plate Luria-Bertani (LB) 0,5% (w/v) yeast esktrak, 1% (w/v) 

tripton, 1% (w/v) NaCl, 1,5% (w/v) agar bakteriologis dan dilengkapi dengan 100 ug/ml 

ampisilin. Konstruksi fusi gen EGFP::CSF3syn dalam plasmid kloning pTZ-GFP-CSF 

dikarakterisasi dan diidentifikasi dengan analisis PCR, analisis restriksi dan analisis sekuen 

DNA. Plasmid dengan sekuen fusi gen yang tepat selanjutnya digunakan untuk subklon fusi 

gen GFP::CSF3syn tersebut ke dalam plasmid ekspresi pPICZα. 

 

Subkloning Fusi Gen EGFP::CSF3syn ke Dalam pPICZα dan Karakterisasi Plasmid 
Rekombinan 
 

Fusi gen EGFP::CSF3syn dalam plasmid pTZ-GFP-CSF diamplifikasi (PCR) 

menggunakan primer M13F dan M13R. Selanjutnya produk PCR dari fusi gen tersebut 

dipotong dengan enzim EcoRI dan dipurifikasi dengan DNA gel purification kit (Gene Aid). 

Plasmid ekspresi pPICZα juga dipotong dengan EcoRI dan dipurifikasi dengan cara yang 

sama. Selanjutnya konstruk fusi gen EGFP::CSF3syn tersebut diligasi dengan plasmid 

pPICZα yang telah dipotong EcoRI, menghasilkan plasmid pPIC-GFP-CSF. Hasil ligasi 

ditransformasi ke dalam E. coli TOP10F’ dan E. coli transforman diseleksi pada medium 

agar LS-LB zeo (low salt-LB: 1% (w/v) trypton, 0,5% (w/v) yeast ekstrak, 0,5% (w/v) NaCl, 

dan 25 ug/ml zeocin). Kultur ditumbuhkan pada suhu 37OC selama 18-24 jam. E. coli 
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transforman selanjutnya dianalisis dengan metode PCR koloni menggunakan pasangan 

primer AOX1-F/AOX1-R dan AOX1-F/CSFye-R. Terhadap beberapa klon plasmid 

rekombinan pPIC-GFP-CSF yang diperoleh dilakukan analisis restriksi menggunakan enzim 

EcoRI serta analisis sekuen DNA. 

 

Transformasi P. pastoris dengan Plasmid Rekombinan pPIC-GFP-CSF dan Seleksi 
Transforman 

Sel kompeten P. pastoris SMD1168H dipersiapkan menurut instruksi yang 

disarankan oleh produsen dalam manual EasySelect Pichia Expression Kit (Invitrogen, 

USA). Sekitar 1 ug plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF dilinearkan dengan digesti 

menggunakan enzim SacI. Transformasi dilakukan dengan teknik elektroporasi 

menggunakan GenePulser Xcell (BioRad). Sel transforman disebar pada media seleksi 

YPDSzeo agar plate (1% (w/v) yeast ekstrak, 2% (w/v) pepton, 2% (w/v) dekstrosa, 1M 

sorbitol, 2% agar bakteriologis, dan 100 ug/ml zeocin). Kultur diinkubasi pada suhu 30OC 

selama 2 sampai 4 hari hingga koloni transforman tumbuh. Koloni transforman yang tumbuh 

selanjutnya ditransfer ke dalam media agar seleksi baru YPDzeo (komposisi seperti 

YPDSzeo tetapi tanpa sorbitol) untuk memperoleh koloni transforman yang stabil secara 

genetik. Koloni transforman diseleksi lebih lanjut pada medium agar plate YPDzeo dengan 

konsentrasi zeocin meningkat: 200, 500, dan 1000 ug/ml. 

 

Ekspresi Protein Fusi Rekombinan pada P. pastoris dan Analisis Protein Rekombinan 

Pichia pastoris transforman yang diperoleh dikultur secara rutin pada medium 

YPDzeo (100 ug/ml zeocin). Untuk produksi biomasa, kultur yeast transforman ditumbuhkan 

pada medium gliserol BMGY (1% (w/v) yeast ekstrak, 2% (w/v) pepton, 0.1 M bufer fosfat 

pH 6.0, 1.34% (w/v) yeast nitrogen base, 4×10-5% (w/v) biotin dan1% (w/v) gliserol), 

diinkubasi pada suhu 30OC selama 24 jam dengan agitasi 200 rpm sampai OD600 mencapai 

2-6. Sel dipanen dengan cara sentrifigasi pada 3000xg pada suhu ruang selama 10 menit 

dan sel diresuspensi dalam medium BMMY. Untuk produksi dan ekspresi protein 

rekombinan, kultur yeast transforman dipindahkan ke dalam medium induksi BMMY 

(komposisi seperti BMGY kecuali gliserol diganti dengan 0,5% (v/v) metanol) hingga OD600 

mencapai 1-2 dalam labu Erlenmeyer. Kultur diinkubasi pada suhu 30OC selama 72 jam 

dengan agitasi 200rpm. Penambahan 0,5% (v/v) metanol dilakukan setiap 12 jam. Sampling 

dilakukan setiap 24 jam. Satu ml sampel protein dipresipitasi dengan 10% (v/v) larutan TCA 

(trichloro acetic acid) dan dianalisis dengan elektroforesis SDS-PAGE dan western blotting. 
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Analisis Fluoresensi dengan Mikroskop Fluoresen 

Sampel kultur sel P. pastoris pada fase sebelum dan sesudah diinduksi diamati di 

bawah mikroskop fluoresen Leica DM1000. 

Analisis Western Blot 

Protein yang terekspresi dipisahkan dengan elektroforesis SDS-PAGE pada 15% 

(w/v) gel akrilamid. Sampel protein ekstraselular (disekresikan keluar sel) dikonfirmasi 

dengan analisis western blot menggunakan antibodi primer mouse anti-His tag (Santa Cruz) 

dan antibodi sekunder goat anti-mouse-AP conjugate (Santa Cruz). Setelah protein 

ditransfer pada membran nitroselulosa, membran direndam dengan 1:2000 antibodi primer, 

kemudian dengan 1:3500 antibodi sekunder. Sampel protein divisualisasi dengan substrat 

alkalin fosfatase BCIP/NBT (Promega). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Konstruksi Ffusi Gen EGFP::CSF3syn dan Subkloning Gen dalam Plasmid Kloning 
pTZ57R/T 
 

Masing-masing gen, EGFP dan CSF3syn, telah berhasil disubklon ke dalam plasmid 

kloning pTZ57R/T. Pada konstruksi fusi gen EGFP::CSF3syn ditambahkan suatu sekuen 

peptida pendek sebagai penghubung (linker) antara kedua domain protein tersebut (EGFP 

dan CSF3syn). Peptida penghubung yang dimaksud terdiri atas 18 asam amino yang 

bersifat fleksibel dengan sekuen IDFEGGGGSNIRSDDDDK, disebut sebagai linker G4S. 

Pada peptida penghubung ini juga terkandung situs proteolitik enterokinase (EK) yaitu 

DDDDK. Situs enterokinase ini akan memungkinkan untuk memisahkan kedua domain 

protein tersebut melalui proses enzimatis menggunakan enzim enterokinase. Enzim ini 

berkerja sangat spesifik dan memotong pada ujung karboksil dari residu lysine (K) pada 

situs tersebut (DDDDK↓… ). Selain itu, pada konstruksi fusi gen EGFP::CSF3syn ini juga 

ditambahkan sekuen 6xHis tag pada ujung-N dari fusi protein tersebut. Penambahan 6xHis 

tag bertujuan untuk memudahkan proses purifikasi dan deteksi protein rekombinan tersebut. 

Sementara itu kodon stop juga ditambahkan pada ujung-C dari protein fusi tersebut, yaitu 

pada ujung karboksil dari gen CSF3syn. Skema dari fusi gen EGFP::CSF3syn yang 

dikontruksipada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.  

Untuk memperoleh konstruksi fusi gen tersebut, maka masing-masing gen (EGFP 

dan CSF3syn) disubklon terlebih dahulu secara terpisah pada plasmid kloning pTZ57R/T. 

Dua konstruk plasmid, yaitu pTZ-GFP dan pTZ-CSF3, dengan modifikasi sekuen tambahan 

telah diperoleh. Pada pTZ-GFP telah ditambahkan sekuen 6xHis dan G4S pada ujung-5 dan 

ujung-3 dari gen EGFP. 
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Gambar 1. Skema konstruksi fusi gen EGFP::CSF3syn untuk ekspresi pada P. 
pastoris. M: methionine; 6xHis: His-tag; EGFP: enhanced green fluorescent protein; 
G4S: peptida penghubung; EK: situs enterokinase; CSF3syn: gen penyandi hG-CSF; 
X: kodon stop. 
 

Sementara itu pada pTZ-CSF telah ditambahkan sekuen EK dan kodon stop pada 

ujung-5 dan ujung-3 dari gen CSF3syn (Gambar 2). Gen CSF3syn diamplifikasi dengan 

PCR dari plasmid pTZ-CSF3, disubklon ke dalam plasmid pTZ-EGFP dan menghasilkan 

plasmid rekombinan pTZ-GFP-CSF yang mengandung fusi gen EGFP::CSF3syn beserta 

sekuen tambahan yang disertakan dalam konstruksi fusi gen tersebut, seperti sekuen 6xHis 

tag pada ujung-N, linker (G4S) dan situs enterokinase diantara dua domain protein, dan 

kodon stop pada ujung-C. Analisis restriksi dari dua konstruk plasmid tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Konstruksi plasmid pTZ-GFP (A) dan pTZ-CSF3 (B) pada plasmid cloning 
pTZ57R/T. 
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Gambar 3. Analisis restriksi plasmid pTZ-GFP dan pTZ-CSF dengan enzim restriksi 
BglII. 1: pTZ-GFP tidak dipotong; 2-3: pTZ-GFP dipotong BglII (~3700 pb); 4: 
pTZ57R dipotong EcoRI (2886 pb); 5: pTZ57R tidak dipotong; 6: Marka DNA; 7: pTZ-
CSF tidak dipotong; 8-9: pTZ-CSF dipotong dengan BglII. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Isolasi dan purifikasi plasmid pTZ-GFP linier (~3700 pb) dan gen 
CSF3syn(~600 pb) setelah dipotong dengan BglII dan diisolasi dari gel. 1-2: pTZ-
GFP dipotong dengan BglII; 3-4: Gen CSF3syn hasil potong dari pTZ-CSF dengan 
BglII; 5: Marka DNA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.Transformasi hasil ligasi plasmid pTZ-GFP dengan gen CSF3syn pada E. 
coli untuk konstruksi plasmid rekombinan pTZ-GFP-CSF. (A) Kontrol positif sel 
kompeten; (B) Kontrol negatif sel kompeten; (C) Kontrol transformasi plasmid 
pTZ57R; (D) Kontrol religasi; (E) Hasil ligase gen CSF3syn dengan plasmid pTZ-
GFP (klon #5). 

 

Plasmid pTZ-GFP dan pTZ-CSF3 masing-masing dipotong dengan enzim restriksi 

BglII. Plasmid pTZ-GFP linear dan gen CSF3syn hasil potong diisolasi dari gel, diligasi, dan 

ditransformasikan ke dalam sel E. coli. E. coli transforman yang mengandung plasmid fusi 

gen rekombinan selanjutnya diseleksi dan diisolasi. Gambar 5 menunjukkan E. coli 

transforman yang dihasilkan. Dari sekitar 780 koloni yang dihasilkan, hanya sekitar 120 

sampai 130 koloni yang dilakukan skrining dan seleksi plasmid rekombinan pTZ-GFP-CSF. 

Dari 130 koloni E. coli transforman yang dianalisis, diperoleh sekitar 35 koloni positif 

mengandung plasmid rekombinan pTZ-GFP-CSF. Karena subkloning dilakukan pada satu 

 

pTZ-GFP 
(3700 pb) 

CSF3syn 
(600 pb) 
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situs saja (BglII), maka koloni transforman tersebut diseleksi lebih lanjut untuk menentukan 

orientasi yang tepat dari gen sisipan (CSF3syn) dalam konstruksi fusi gen tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Hasil PCR koloni beberapa transforman menggunakan primer  PF1-CSFy 
dan PR1-CSFy untuk skrining klon E.coli transforman mengandung gen CSF3syn 
dan plasmid pTZ-GFP-CSF. Klon transforman positif mengandung pita DNA 
berukuran sekitar 550 pb (tanda panah). 

 

Analisis koloni PCR terhadap transforman tersebut menggunakan primer PF1-GFP 

dan PR2-CSF menghasilkan 17 koloni memiliki orientasi yang diharapkan. Gambar 7 

menunjukkan hasil PCR koloni untuk menentukan orientasi gen CSF3syn dalam plasmid 

pTZ-GFP-CSF pada beberapa klon yang dianalisis.Klon yang memiliki gen CSF3syn dengan 

orientasi yang tepat menunjukkan adanya pita DNA berukuran sekitar 1430 pb, yaitu ukuran 

dari fusi gen EGFP::CSF3syn beserta sekuen tambahan pada ujung-N(6xHis tag) dan 

sekuen linker G4S antara kedua gen tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil PCR koloni transforman menggunakan primer PF1-GFP dan PR2-CSFy 
untuk skrining klon E.coli transforman mengandung gen CSF3syn dengan orientasi yang 
tepat dalam plasmid pTZ-GFP-CSF. Klon transforman positif mengandung gen dengan 
orientasi yang tepat menunjukkan pita DNA berukuran sekitar 1430 pb (tanda panah). 
 
 

Hasil analisis restriksi terhadap beberapa klon plasmid rekombinan pTZ-GFP-CSF 

yang diperoleh dengan enzim EcoRI menunjukkan 6 klon transforman dari 8 yang dianalisis 

terpotong dengan baik. Situs EcoRI mengapit sekuen dari fusi gen EGFP::CSF3syn dalam 

plasmid tersebut (Gambar 1). 

 

Keterangan: 
Atas: 
1.  Ladder 1 kb 
2.  K+ 
3. Klon_#_009 (+) 
4.  Klon_#_019 (+) 
5. Klon_#_021 (+) 
6. Klon_#_029 (+) 
7. Klon_#_030 (+) 
8. Klon_#_038 (+) 
9. Klon_#_054 (+) 
10. Klon_#_056 (+) 
11. Klon_#_061 (+) 
12. Klon_#_067 (+) 

 
Bawah: 
1.  Ladder 1 kb 
2.  K+ 
3. Klon_#_068 
4. Klon_#_069 
5. Klon_#_070 (+) 
6. Klon_#_071 (+) 
7. Klon_#_078 (+) 
8. Klon_#_080 
9. Klon_#_081 (+) 
10. Klon_#_082 
11. Klon_#_084 
12. Klon_#_086 (+) 

 

Keterangan: 
1. Marka DNA 1 kb 
2. Klon_#_009 (+) 
3. Klon_#_019 (+) 
4. Klon_#_021 
5. Klon_#_029 (+) 
6. Klon_#_030 (+) 
7. Klon_#_038 (+) 

 

8.   Klon_#_054 
9.   Klon_#_056 (+) 
10. Klon_#_061 
11. Klon_#_067 (+) 
12. Klon_#_121 (+) 
13. Klon_#_123 (+) 
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Gambar 8. Hasil analisis restriksi terhadap plasmid rekombinan pTZ-GFP-CSF dengan 
enzim EcoRI. Klon transforman positif mengandung hasil ligasi yang tepat menunjukkan 
adanya pita DNA sisipan berukuran sekitar 1430 pb (ukuran EGFP::CSF3syn) (tanda 
panah). 

 

Plasmid yang terpotong dengan EcoRI menunjukkan adanya pita DNA berukuran 

sekitar 1430 pb, sekaligus mengkonfirmasi bahwa fusi gen dalam plasmid tersebut telah 

terintegrasi dengan tepat (Gambar 8). Selanjutnya 3 klon dipilih untuk analisis sekuen DNA 

(klon-#9, #30, dan #56). Hasil analisis sekuen DNA menunjukkan bahwa sekuen fusi gen 

pada ketiga klon tersebut telah tepat tanpa adanya mutasi (data tidak ditampilkan).  

Dari berbagai analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konstruksi fusi gen 

EGFP::CSF3syn telah berhasil diperoleh dan diklon dalam plasmid kloning pTZ57R/T. 

Plasmid rekombinan pTZ-GFP-CSF tersebut memiliki ukuran sekitar 4.315 pb. 

  
Subkloning Fusi Gen EGFP::CSF3syn ke Dalam pPICZα dan Karakterisasi Plasmid 
Rekombinan  
 

Setelah plasmid pTZ-GFP-CSF diperoleh, selanjutnya konstruksi fusi gen 

EGFP::CSF3syn tersebut disubklon ke dalam vektor ekspresi pPICZα, untuk menghasilkan 

plasmid pPIC-GFP-CSF. Gambar 9 menunjukkan vektor pPICZα (3.593 pb) dan fragmen 

fusi gen EGFP::CSF3syn (1.430 pb) hasil amplifikasi PCR yang telah dipotong dengan 

enzim EcoRI dan telah dipurifikasi. Hasil ligasi antara vektor dan fusi gen tersebut 

ditransformasi ke dalam E. coli TOP10F’ dan dihasilkan sekitar 530 koloni transforman. 

Analisis PCR koloni menggunakan primer AOX1-F dan AOX1-R dilakukan untuk skrining E. 

coli transforman yang mengandung fusi gen EGFP::CSF3syn dalam plasmid pPIC-GFP-

CSF. Klon yang positif mengandung fusi gen menunjukkan adanya pita DNA berukuran 

1.800 pb. Dari 50 klon yang dianalisis, 43 di antaranya positif mengandung fusi gen 

EGFP::CSF3syn (Gambar 10). Sementara itu karena subkloning dilakukan pada satu situs 

restriksi saja (EcoRI), maka dilakukan analisis dan seleksi lebih lanjut untuk menentukan 

orientasi gen target dalam plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF menggunakan primer AOX1-

F dan CSFy-R. Klon dengan orientasi gen yang tepat menunjukkan adanya pita DNA 

 

Keterangan : 
1.  Ladder 1 kb 
2. PTZ57R uncut 
3. PTZ57R cut w/ EcoRI 
4. PTZ_GCSF_GFP uncut 
5. Klon_#_009 cut w/ EcoRI (+) 
6. Klon_#_019 cut w/ EcoRI 
7. Klon_#_029 cut w/ EcoRI 
8. Klon_#_030 cut w/ EcoRI (+) 
9. Klon_#_038 cut w/ EcoRI (+) 
10.  Klon_#_056 cut w/ EcoRI (+) 
11.  Klon_#_067 cut w/ EcoRI (+) 
12.  Klon_#_071 cut w/ EcoRI (+)  
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berukuran sekitar 1.600 pb. Sebanyak 30 klon menunjukkan hasil positif dengan orientasi 

gen yang tepat dari 43 klon yang dianalisis (Gambar 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil restriksi plasmid pPICZα (3.593 pb) dan fusi gen EGFP::CSF3syn (1.430 pb) 
dengan enzim EcoRI. 

 
 

 

 

 

 
Gambar 10. Hasil PCR koloni beberapa transforman menggunakan primer  AOX1-F dan 
AOX1-R untuk skrining E. coli transforman mengandung fusi gen EGFP::CSF3syn dalam 
plasmid pPIC-GFP-CSF. Klon transforman positif menunjukkan pita DNA berukuran sekitar 
1.800pb (tanda panah). 

 
 
 

 

 

 

 
Gambar 11. Hasil PCR koloni beberapa transforman menggunakan primer  AOX1-F dan 
CSFy-R untuk skrining E. coli transforman mengandung fusi gen EGFP::CSF3syn dengan 
orientasi yang tepat dalam plasmid pPIC-GFP-CSF. Klon transforman positif menunjukkan 
pita DNA berukuran sekitar 1.600 pb (tanda panah). 

 
 

 

 

 

 
Gambar 12. Hasil analisis restriksi terhadap plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF dengan 
enzim EcoRI. Klon transforman positif mengandung hasil ligasi yang tepat menunjukkan pita 
DNA berukuran sekitar 1430 pb (ukuran fusi gen EGFP::CSF3syn) (tanda panah). 

 

Keterangan: 
1. Ladder 1 kb 
2. pPICZαA (K - ) 
3. Klon_#_001 (+ ) 
4. Klon_#_002 (+) 
5. Klon_#_003 (+) 
6. Klon_#_004 
7. Klon_#_005 (+) 

 

8. Klon_#_006  
9. Klon_#_007 (+) 
10. Klon_#_008 (+) 
11. Klon_#_009 (+) 
12. Klon_#_010 (+) 
13. Klon_#_011 (+) 

 

 

 1    2   3    4    5    6   7    8   9  10  11  12  13 Keterangan: 
1. Marka DNA 1kb 
2. Klon_#_001 
3. Klon_#_002 
4. Klon_#_003 (+) 
5. Klon_#_005 (+) 
6. Klon_#_007 (+) 
7. Klon_#_008 (+) 

8.  Klon_#_009 
9.  Klon_#_010 
10. Klon_#_011 
11. Klon_#_012 (+) 
12. pPICZαA (K - ) 
13. pPICZαA (K - ) 
 
 

 

Keterangan: 
1. Marka DNA 1 kb 
2. pPICZαA uncut 
3. pPICZαA cut w/ EcoRI 
4. Klon_#_014 uncut (K-) 
5. Klon_#_003 cut (+) 
6. Klon_#_005 cut (+) 
7. Klon_#_007 cut (+) 

8. Klon_#_008 cut (+) 
9.   Klon_#_012 cut (+) 
10. Klon_#_013 cut (+) 
11. Klon_#_015 cut (+) 
12. Klon_#_016 cut (+) 
13. Klon_#_017 cut (+) 
 
 

 1    2   3    4    5    6   7    8   9  10  11  12  13 

 

 1       2       3      4       5       6      7  Keterangan: 
1. pPICZαA cut w/ EcoRI 
2. pPICZαA cut w/ EcoRI 
3. pPICZαAuncut 
4. DNA Ladder 1 kb 
5. Produk PCR gen GFP::CSF3syn  uncut 
6. Produk PCR gen GFP::CSF3syn cut w/ EcoRI 
7. Produk PCR gen GFP::CSf3syn  cut w/ EcoRI 
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Analisis restriksi terhadap plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF dengan enzim EcoRI 

menunjukkan bahwa semua klon transforman yang dianalisis (9 klon) positif terpotong 

(Gambar 12). Selanjutnya 5 klon di antaranya dilakukan analisis sekuen DNA. Hasil analisis 

menunjukkan 3 dari 5 klon tersebut memiliki sekuen DNA yang tepat dan tidak dijumpai 

adanya mutasi, yaitu klon_#003, #007, dan #012 (data tidak ditampilkan). Dari hasil 

berbagai analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa konstruksi fusi gen EGFP::CSF3syn 

dalam plasmid ekspresi pPICZα telah berhasil diperoleh. Plasmid rekombinan pPIC-GFP-

CSF tersebut memiliki ukuran sekitar 5.022 pb. Gen target juga terfusi (in frame) dengan 

sekuen sinyal peptida mating factor-α (MF-α) pada vektor tersebut dan berada di bawah 

kendali promotor terinduksi AOX1 (PAOX1). 

 
Transformasi P. pastoris dengan Plasmid Rrekombinan pPIC-GFP-CSF dan Seleksi 

Transforman 

Salah satu klon plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF digunakan untuk transformasi 

sel inang P. pastoris (klon_#012). Sebelum transformasi, plasmid dilinierkan terlebih dahulu 

dan dipotong dengan enzim SacI. Situs SacI terletak pada daerah promotor AOX1, dimana 

diharapkan rekombinasi homologus antara plasmid rekombinan dengan DNA genom yeast 

terjadi pada daerah promotor AOX1 tersebut. Seperti Saccharomyces cerevisiae, DNA linier 

dapat menghasilkan galur P. pastoris transforman yang stabil melalui rekombinasi 

homologus antara DNA yang ditransformasi dengan daerah homolog dalam DNA genom 

(Cregg et al. 1985; Cregg et al. 1989). Untuk itu plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF 

dipotong dengan enzim SacI, dipurifikasi dan ditransformasi ke dalam sel kompeten P. 

pastoris. Hasil potong dan purifikasi plasmid pPIC-GFP-CSF dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF dipotong dengan SacI dan dipurifikasi 
untuk transformasi ke dalam P. pastoris. 1: Marka DNA 1kb; 2: pPIC-GFP-CSF tidak 
dipotong; 3-6: pPIC-GFP-CSF dipotong dengan SacI dan dipurifikasi. 

 

Transformasi P. pastoris dengan plasmid pPIC-GFP-CSF telah menghasilkan 

sebanyak 25 koloni yeast transforman (Gambar 14). Jumlah plasmid DNA yang digunakan 

 

1      2      3      4       5       6 
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adalah sekitar 1 ug. Dengan demikian efisiensi transformasi yang diperoleh adalah sekitar 

25 cfu/ug DNA atau 2,5 x 104 cfu/mg DNA. Efisiensi transformasi yang diperoleh ini relatif 

rendah, akan tetapi angkanya mendekati efisiensi transformasi yang disebutkan dalam 

protokol transformasi sistem ekspresi Pichia (Invitrogen). Dalam protokol disebutkan 

transformasi P. pastoris menggunakan 5-10 ug plasmid DNA dengan teknik elektroporasi 

umumnya dapat memperoleh beberapa ratu hingga beberapa ribu  transforman (Invitrogen). 

Hal ini berarti efisiensi transformasi umumnya dapat diperoleh antara 2 x 104 cfu/mg DNA 

sampai 2 x 105 cfu/mg DNA dengan menggunakan 5–10 ug DNA. 

 

 

 

 

Gambar 14. Hasil transformasi P. pastoris dengan plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF 
pada medium seleksi YPDS zeo (100 ug/ml). (A): Sel kompeten dielektroporasi tanpa 
plasmid pada medium YPDS tanpa zeocin (Kontrol); (B, C, D): Sel P. pastoris transforman 
pada medium YPDS zeo. 
 
 

 

 

 

Gambar 15. Seleksi P. pastoris transforman pada medium seleksi YPDzeo dengan 
konsentrasi zeocin meningkat : (A) 0 ug/ml (control); (B) 100 ug/ml; (C) 200 ug/ml; (D) 500 
ug/ml; (E) 1000 ug/ml. 
 

Seleksi galur P. pastoris transforman pada medium seleksi dengan konsentrasi 

zeocin meningkat dimaksudkan untuk mendapatkan galur transforman yang stabil dan 

kemungkinan memiliki multikopi plasmid yang terintegrasi di dalam DNA genomik yeast 

transforman. Frekuensi transforman yang memiliki multikopi gen terintegrasi dalam genom 

berkisar 1 sampai 10% dari jumlah koloni transforman yang dihasilkan (Invitogen). Dari 25 

klon P. pastoris yang tumbuh pada medium seleksi awal, hanya 9 klon yang selanjutnya 

dapat tumbuh dengan baik pada konsentrasi zeocin 100 dan 200 ug/ml. Kemudian 9 klon 

transforman tersebut ditumbuhkan pada medium dengan konsentrasi zeocin lebih tinggi dan 

diperoleh 8 klon dari 9 yang dapat tumbuh baik pada konsentrasi zeocin 500 dan 1.000 

ug/ml (Gambar 15). Ke 8 klon transforman tersebut diduga memiliki multikopi plasmid 

terintegrasi dalam genomnya. Norden et al. (2011) menyatakan bahwa variasi resistensi 

terhadap antibiotik (zeocin) dapat digunakan untuk menentukan jumlah kopi gen yang 
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terintegrasi ke dalam genom. Dengan mengasumsikan gen Sh ble (gen resistensi zeocin) 

memiliki rasio yang sama dengan gen target, dibutuhkan minimal satu kopi gen Sh ble bagi 

sel P. pastoris untuk dapat tumbuh baik pada medium dengan konsentrasi zeocin 100µg/ml, 

4kopi gen untuk tumbuh pada 500µg/ml dan9kopi gen untuk tumbuh pada 1.000µg/ml. Klon 

yang mangandung 17 kopi gen Sh ble dilaporkan dapat tumbuh pada konsentrasi zeocin 

sebesar 2.000 µg/ml (Norden et al. 2011). 

 
Ekspresi Protein Fusi Rrekombinan pada P. pastoris dan Analisis Protein 

Rekombinan 

Beberapa galur P. pastoris transforman (8 galur independen) dikultur dan diinduksi 

untuk pengujian ekspresi protein fusi rekombinan hG-CSF dalam bentuk fusi dengan protein 

reporter EGFP. Protein fusi rekombinan diharapkan diproduksi secara ekstraselular karena 

telah difusi dengan sinyal sekresi MF-α. Fusi protein dengan EGFP akan memudahkan 

pengamatan terhadap klon P. pastoris dengan produktivitas tinggi. Kultur P. pastoris 

transforman setelah masuk fase induksi diamati dengan mikroskop fluoresen. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa semua galur P. pastoris transforman berfluoresen dan 

beberapa sel menunjukkan emisi fluoresen dengan intensitas cukup tinggi (Gambar 16). 

Panjang gelombang eksitasi dan emisi maksimal untuk EGFP masing-masing adalah 498 

nm dan 507 nm. Sementara itu filter emisi yang digunakan memiliki panjang gelombang di 

atas 500nm dengan rentang yang cukup luas (long-pass band). Oleh karenanya filter 

tersebut masih mendeteksi senyawa-senyawa fluoresen lainnya yang memiliki panjang 

gelombang di atas EGFP. Walau demikian tampak jelas bahwa sel transforman 

memancarkan emisi fluoresen hijau dengan sangat nyata dibandingkan dengan sel non-

transforman seperti tampak pada Gambar 16. 

Analisis ekspresi protein fusi rekombinan telah dilakukan dengan metode 

elektroforesis (SDS-PAGE) dan western blot terhadap sampel protein ekstraselular. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa semua galur P. pastoris transforman yang diuji (8 galur 

independen) berhasil mengekspresikan protein fusi EGFP-GCSF rekombinan secara 

ekstraselular .Dari analisis SDS-PAGE diketahui protein fusi EGFP-GCSF memiliki berat 

molekul sedikit di atas 50 kDa (Gambar 17A). Ukuran ini mendekati ukuran teoritis, dimana 

berat molekul EGFP adalah sekitar 30 kDa dan hG-CSF sekitar 20 kDa. Pita protein yang 

ditunjukkan dari hasil SDS-PAGE sangat jelas. Akan tetapi pada analisis western blot 

tampak ada lebih dari satu pita yang terdeteksi, walau masih sekitar 50 kDa atau lebih 

(Gambar 17B). Pita protein tersebut diduga merupakan isoform (glikoform) dari protein 

rekombinan yang dihasilkan. Ada kemungkinan protein rekombinan yang dihasilkan 

mengalami glikosilasi secara parsial, yaitu tidak seluruh protein yang diproduksi mengalami 
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glikosilasi. Glikosilasi yang terjadi pada protein rekombinan akan memberikan konstribusi 

terhadap ukuran protein tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  16. Pengamatan kultur P. pastorisnon-transforman (A, B) dan transforman (C, D) 
pada fase induksi dengan methanol. Pengamatan dilakukan dengan mikrokop fluoresen 
Leica DM1000. (A) sel non-transforman fase kontras; (B) sel non-transforman fase 
fluoresen; (C) sel transforman fase kontras; (D) sel transforman fase fluoresen.Sel dengan 
intensitas emisi fluoresen tinggi dari EGFP ditandai dengan panah. 
 

Dalam bentuk native, hG-CSF tidak mengalami N-glikosilasi tetapi mengalami O-

glikosilasi pada residu Thr133  dengan N-acetyl galactosamine dan mengalami ekstensi 

dengan galaktosa dan asam sialat (Kubota et al. 1990). O-glikosilasi dari hG-CSF tidak 

diperlukan untuk bioaktivitasnya meskipun studi yang membandingkan filgrastim dengan 

lenograstim, yaitu varian hG-CSF rekombinan yang terglikosilasi, menunjukkan bahwa 

absennya glikosilasi kemungkinan menyebabkan turunnya potensi secara in vitro. Oh-eda 

(1990) menunjukkan bukti bahwa O-glikosilasi pada hG-CSF lebih berfungsi untuk 

melindungi protein ini dari polimerisasi dan denaturasi, sehingga menyebabkan protein 

tersebut mempertahankan aktivitas biologisnya. Selain itu, protein rekombinan yang menjadi 

fokus dari penelitian ini merupakan protein fusi dari dua jenis protein, EGFP dan hG-CSF. 

Sehingga kemungkinan adanya glikoform dari protein ini tidak hanya berasal dari hG-CSF, 

tetapi ada kemungkinan EGFP juga ikut berkontribusi pada bentuk glikoform yang 

dihasilkan. Analisis protein lebih lanjut masih diperlukan, termasuk isolasi dan purifikasi, 

untuk karakterisasi protein fusi rekombinan serta hG-CSF yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

A B 

D C 



540 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Konstruksi Fusi Gen EGFP::CSF3syn 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Analisis ekspresi protein fusi rekombinan EGFP-hGCSF dari beberapa galur P. 
pastoris transforman hasil transformasi dengan plasmid rekombinan pPIC-GFP-CSF. (A) 
analisis elektroforesis SDS-PAGE; (B) analisis protein dengan western blot. (1-8): sampel 
protein ekstraselular dari P. pastoris transforman galur-#03, #05, #06, #15, #16, #17, #24, 
dan #25; (9): Marka protein  

 

SIMPULAN 

Dari penelitian ini telah berhasil dikonstruksi fusi gen EGFP::CSF3syn dengan 

beberapa modifikasi pada ujung-N serta adanya tambahan peptida penghubung (linker) di 

antara dua domain protein tersebut. Fusi gen EGFP::CSF3syn telah berhasil disubklon ke 

dalam plasmid kloning pTZ-GFP-CSF dan ke dalam vektor ekspresi yeast pPICZα, dan 

diperoleh vektor rekombinan pPIC-GFP-CSF. Vektor rekombinan telah berhasil 

ditransformasi ke dalam P. pastoris dan diperoleh beberapa galur P. pastoris transforman 

yang terbukti mengekspresikan protein fusi rekombinan EGFP-GCSF secara ekstraselular. 

Protein fusi rekombinan memiliki berat molekul sedikit di atas 50 kDa seperti ditunjukkan 

pada analisis SDS-PAGE. Sementara itu dari hasil analisis western blot, diduga protein fusi 

rekombinan EGFP-GCSF memiliki beberapa bentuk glikoform dengan ukuran molekul 

sedikit berbeda satu sama lainya. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian silase limbah ikan terhadap 
pertumbuhan ayam broiler. Subjek penelitian DOC broiler sejumlah 96 ekor unsex. Perlakuan 
penelitian ini terdiri dari P0 (Ransum komersial/kontrol), P1 (Ransum komersial + 2,5% silase limbah 
ikan), P2 (Ransum komersial + 5% silase limbah ikan), P3 (Ransum komersial + 7,5% silase limbah 
ikan), dengan empat ulangan. Desain percobaan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), hasil 
percobaan dianalisis dengan ANOVA dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian ini adalah 
tidakada pengaruh pemberian silase limbah ikan terhadap panjang tulang tarso dan panjang tulang 
tibia (P <0,05), serta tidak ada pengaruh pemberian silase limbah ikan terhadap bobot badan dan 
panjang tulang femur (P >0,05). 

 
Kata kunci: bobot badan, broiler, tulang tungkai 
 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to determine the effect of fish waste silage on the growth of broiler chickens. 

This research subjects are 96 DOC broiler unsex. Treatment of this study consisted of P0 
(commercial ration as control), P1 (commercial ration + 2.5% silage fish waste), P2 (commercial ration 
+ 5% fish waste silage), P3 (commercial ration + 7.5% silage waste fish), with 4 replications. 
Experimental design was completely randomized design (CRD), the results of the experiment were 
analyzed by ANOVA followed by Duncan test. The results of this study are no effect of fish waste 
silage against tarso long bone and tibia length (P <0.05) and there was no effect of fish waste silage 
on body weight and femur length (P >0.05). 
 
Keywords: bone limbs, broiler, weight loss 

 

PENDAHULUAN 

Tingginya harga bahan pakan penyusun ransum, seperti jagung, bungkil kedelai, dan 

tepung ikan menghambat pengembangan peternakan broiler. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan jalan menggalakkan potensi yang ada 

sebagai sumber bahan pakan ternak yang murah dan berkualitas, termasuk pemanfaatan 

limbah industri. Pemanfaatan limbah perikanan menjadi bahan pakan dapat memberikan arti 

penting bagi produksi peternakan, salah satu di antaranya yang memungkinkan untuk 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif adalah limbah ikan. Limbah ikan yang terdiri 

atas kepala, isi perut, daging, dan tulang ikan bila diberikan secara langsung dapat 

menimbulkan efek negatif karena cepat rusak dan menjadi busuk, sehingga perlu dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu. Salah satu usaha untuk pengolahan limbah tersebut yaitu 
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melalui proses pembuatan silase ikan, baik secara kimiawi maupun secara biologis (Abun 

2004). 

Ayam pedaging memiliki sifat tumbuh yang cepat dalam waktu relatif singkat dan 

tergolong ternak yang efisien dalam menggunakan ransum. Ayam pedaging sangat 

memungkinkan dijadikan ternak percobaan untuk menguji kualitas produk silase limbah ikan. 

Penggunaan produk silase limbah ikan dalam ransum diharapkan dapat menimbulkan 

respon positif dalam menunjang pertumbuhan dan produksi ayam pedaging (Abun 2004). 

Penelitian ini akan menggunakan ransum pakan komersial. Penambahan limbah ikan 

diharapkan dapat meningkatkan bobot badan dan efisiensi pakan selama periode waktu 

penelitian. Pemanfaatan  limbah ikan dalam ransum unggas diharapkan dapat mengurangi 

penggunaan pakan komersial yang hingga kini harganya masih relatif tinggi.  

Silase adalah bahan pakan atau ransum berkadar air tinggi (40-70%) yang 

diawetkan dalam kondisi anaerob selama waktu tertentu. Silase dikatakan baik jika 

mempunyai pH 3-4, bau asam (didominasi oleh asam laktat), tidak berjamur mempunyai 

warna seperti atau mendekati warna bahan pakan atau ransum sebelum difermentasi, 

mengandung bakteri asam laktat lebih dari 106, dan mempunyai nilai gizi yang hampir sama 

dengan bahan asalnya karena kehilangan bahan kering selama proses fermentasi sangat 

sedikit. Silase yang baik dapat bertahan lebih dari satu tahun bila disimpan dalam kondisi 

anaerob tanpa secara nyata menurunkan nilai gizinya.  

Semua bahan pakan dapat dijadikan silase dengan prasyarat sebagai berikut. Bahan 

pakan sumber energi berkadar air tinggi akan jauh lebih mudah dibuat silase dibandingkan 

dengan bahan pakan sumber protein karena bahan pakan sumber protein memerlukan 

penambahan sumber energi yang cukup untuk keberhasilan pembuatannya. Bahan pakan 

yang sudah terlanjur kering seperti dedak, pollard, bungkil inti sawit, bungkil kelapa dll., perlu 

penambahan air dan bakteri asam laktat jika ingin dibuat silase. Sedangkan ransum komplit 

(campuran beberapa bahan pakan) lebih mudah dibuat silase dengan tingkat keberhasilan 

yang lebih baik dibandingkan dengan silase bahan baku. 

Selain dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bahan 

pakan yang diolah dengan teknologi pengeringan, silase mengandung asam organik dan 

bakteri asam laktat yang sangat berguna dalam meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. 

Saat ini di beberapa negara maju asam organik telah diklaim sebagai bahan pemacu 

pertumbuhan (growth promoter), selain sebagai bahan pengawet bahan pakan dan pangan. 

Bakteri asam laktat telah umum diketahui sebagai probiotik, sehingga pemberian pakan 

silase pada ternak tidak memerlukan lagi penambahan bakteri asam laktat (probiotik) dan 

asam organik (pemacu pertumbuhan), dengan perkataan lain pemberian pakan silase pada 

ternak akan mengurangi biaya pakan dan sekaligus juga dapat menurunkan impor BAL dan 
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asam organik dalam jangka panjang. Lebih jauh ternak yang diberi silase akan memperoleh 

air alami (air dalam bahan pakan), sehingga kebutuhan air dari luar menjadi lebih sedikit. 

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh pemberian silase limbah ikan terhadap 

performance broiler dilihat dari bobot badan dan panjang tulang tungkai (femur, tibia, tarso). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian 

dilaksanakan dari bulan Juni sampai Juli 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Materi penelitian DOC (Day Old Chick) broiler berjumlah 96 ekor, 

dengan BB sekitar 35 ± 2,16  g. Kandang pemeliharaan yang digunakan adalah kandang 

panggung berukuran 1 m x 1 m x 0,7 m (p x l x t). Jarak ketinggian dari lantai 50 cm, dengan 

dinding dan alas kandang dari ram kawat. Setiap kandang dibagi menjadi empat flok. Setiap 

kandang dilengkapi dengan lampu dan thermostat sebagai pengatur suhu dalam kandang, 

serta termometer ruang. Suhu dalam kandang diatur 30˚C–32˚C pada awal pemeliharaan, 

selanjutnya diatur kebutuhan suhu dalam kandang dengan menyesuaikan umur broiler 

setiap minggu. Setiap ruang dalam kandang dilengkapi dengan tempat makan dan minum 

gantung. 

Perlakuan penelitian ini terdiri dari: 

 P0 : Ransum komersial 100 % (kontrol) 

P1 : Ransum komersial 97,5 %  +  2,5 % silase limbah ikan  

P2 : Ransum komersial 95,0 %  +  5,0 % silase limbah ikan 

P3 : Ransum komersial 92,5 %  +  7,5 % silase limbah ikan 

Populasi penelitian ini adalah DOC ayam broiler unsex. Penelitian ini ada empat 

perlakuan masing masing dengan empat ulangan. Ada 16 unit percobaan masing masing 

dengan 6 ekor setiap unit sehingga jumlah DOC 96 ekor. Parameter penelitian yang diukur 

dalam penelitian ini adalah 1) bobot badan, 2) panjang tulang tulang tungkai (femur, tibia, 

tarso). Pengambilan data dilakukan pada akhir  minggu ke lima.  

Analisis akhir dengan ANOVA dengan taraf signifikansi 5%, bila ada pengaruh 

dilanjutkan dengan uji Duncan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian tentang pengaruh pemberian silase limbah ikan pada ayam 

broiler (Gallus domesticus) adalah sebagai berikut. 

Bobot Badan 

Pertumbuhan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh 

hormon petumbuhan tetapi juga hormon tiroid, androgen, glukokortikoid, dan insulin. 

Pertumbuhan didefinisikan sebagai suatu peningkatan massa. Faktor-faktor eksternal dan 

user
Highlight
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PERLAKUAN 

internal yang mempengaruhi pertumbuhan hewan. Makanan dan kondisi lingkungan 

merupakan faktor ekstrinsik yang paling penting dalam mempengaruhi pertumbuhan. 

Pertumbuhan adalah penambahan bobot badan per satuan waktu (Tillman  1991).   

 

Tabel 1. Rataan bobot badan dan panjang tulang tungkai broiler pada umur 5 minggu 

Perlakuan Bobot Badan Tulang Femur Tulang Tibia Tulang Tarso 

 ----- g ----- ---------------------- cm ------------------ 

P0 2480,5a 8,0a 8,2a 10,8ab 
P1 2375,0a 8,0a 7,9ab 10,8ab 
P2 2284,5a 7,5a 7,7b 10,3b 
P3 2416,8a 8,1a 8,3a 11,1a 

 
Keterangan: 
P0 : Ransum komersial 100 % (kontrol) 
P1 : Ransum komersial 97,5 %  +  2,5 % silase limbah ikan  
P2 : Ransum komersial 95,0 %  +  5,0 % silase limbah ikan 
P3 : Ransum komersial 92,5 %  +  7,5 % silase limbah ikan 
Superskrip yang berbeda pada baris yang sama, menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 
Superskrip yang sama pada baris yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) 
 

Pertambahan  bobot  badan  merupakan kenaikan bobot badan yang dicapai  oleh  

seekor  ternak  selama periode tertentu. Menurut Gordon dan Charles (2002), terdapat 

perbedaan  bobot  badan antara ternak yang diberikan ransum  ad libitum  dan  ternak  yang  

ransumnya dibatasi serta perbedaan antara ternak yang mendapat rasio ransum yang 

optimal dan ternak yang mendapat ransum tidak optimal.   

 

 

Gambar 1. Pengaruh silase limbah ikan terhadap bobot badan broiler (g) 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh pemberian silase limbah ikan  

pada pakan terhadap bobot badan ayam broiler (P>0,05).  Tidak adanya pengaruh yang 

berbeda nyata ini mungkin disebabkan karena ayam diberi pakan yang sama dengan 
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kandungan protein dan energi yang sesuai dengan kebutuhan. Anggorodi (1985) 

menyatakan bahwa jumlah konsumsi ransum sangat ditentukan oleh kandungan energi 

dalam ransum. Apabila kandungan energi dalam ransum tinggi maka konsumsi pakan akan 

turun dan sebaliknya apabila kandungan energi ransum rendah, maka konsumsi pakan akan 

naik guna memenuhi kebutuhan akan energi. 

Rataan bobot badan yang diperoleh dari hasil penelitan ini berkisar antara 2.284,5–

2.480,5 g pada umur 5 minggu. Angka ini tidak jauh berbeda dengan hasil yang didapat oleh 

Pokphand (2006) bahwa rataan bobot badan ayam broiler umur 5 minggu adalah 2.049,0 g. 

Perlakuan P0 (ransum komersial) menghasilkan rataan bobot badan 2.480,5 g sedangkan 

P3 (Ransum komersial + 7,5% silase limbah ikan) menghasilkan rataan bobot badan 

2.416,8 g. 

Kandungan protein kasar pada uji laboratorium limbah silase ikan 15.49% BK, 

sedangkan kandungan protein kasar pada pakan komersial berkisar 18–21%. Pemanfaatan 

limbah ikan untuk pakan ternak tidak bisa diberikan langsung begitu saja pada ternak, hal ini 

dikarenakan bahan tersebut memiliki kandungan nutrisi yang tidak sesuai dengan protein 

standar dan juga bahan tersebut mudah busuk dan banyak terdapat bakteri sehingga perlu 

pengolahan. Pengolahan silase limbah ikan pada dasarnya, dengan proses penguraian 

senyawa-senyawa kompleks pada tubuh bagian ikan menjadi senyawa yang lebih 

sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat pada bagian tubuh ikan itu sendiri ataupun 

berasal dari mikroorganisme lain (Nunung  2012).  

Menurut Mukodiningsih (2003) umumnya produk silase hewan mengandung banyak 

air, sehingga dalam pencampuran perlu dikurangi kadar airnya sebelum dicampur dalam 

pakan atau diberikan langsung pada ternak. Salah satu bahan yang dapat digunakan 

sebagai aditif dalam pengolahan silase adalah dedak. Dedak (bran) merupakan hasil 

samping dari proses penggilingan padi pada lapisan luar maupun dalam dari butiran padi, 

jumlahnya sekitar 10% dari jumlah padi yang digiling menjadi beras dan energi yang 

terkandung dalam dedak padi bisa mencapai 2980 kkal/kg. Dedak padi memiliki bau khas 

wangi dedak, jika baunya sudah tengik berarti telah terjadi reaksi kimia (Lordbroken 2011, 

dikutip dari Dharmawati et al. 2014)). Dedak dalam pembuatan silase berfungsi sebagai 

sumber karbohidrat merupakan substrat bagi bakteri asam laktat dan menghasilkan 

senyawa asam menyebabkan penurunan pH, sehingga mematikan bakteri pembusuk 

maupun bakteri patogen tidak dapat tumbuh (Nunung  2012). 

Penelitian ini juga menggunakan silase yang diberi dedak sebagai penyerap kadar 

air yang berlebih. Analisis laboratorium yang dilakukan pada silae limbah ayam 

menunjukkan kadar protein kasar 15,49% BK, ini lebih rendah dari kadar protein pakan 

komersial. Ayam broiler adalah unggas yang membutuhkan kadar protein tinggi dalam 

ransumnya untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dalam waktu pemeliharaan yang 
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singkat (panen 5 minggu). Kandungan protein yang relatif rendah dibanding pakan 

komersial, menjadi penyebab bobot badan P1, P2, dan P3 lebih rendah secara deskriptif 

dibanding P0, meskipun secara statistik tidak berbeda nyata (P>0,05).  

Secara ekonomis hal ini cukup menguntungkan, artinya dengan memberikan 

pakan dari limbah ikan yang dapat mengurangi beban biaya operasional, ternyata tetap 

dapat menghasilkan bobot badan broiler yang sama baiknya secara statistik, dengan hanya 

pemberian pakan komersial. Komposisi dedak perlu menjadi perhatian dalam penelitian 

sejenis untuk menghasilkan performance bobot badan yang lebih baik. Sesuai dengan hasil 

penelitian Dharmawati et al. (2014), yang menyatakan, untuk menghasilkan silase dengan 

kualitas fisik terbaik menggunakan rasio 1:2 (dedak: limbah ikan), tetapi untuk menghasilkan 

silase dengan kadar protein tertinggi dengan rasio 1:4 (dedak:limbah ikan).  

Panjang Tulang Femur, Tibia, dan Tarso 

Pertumbuhan  tulang broiler  tidak secepat  pertumbuhan  daging, sehingga 

peningkatan pertumbuhan tulang menjadi  sangat penting. Pembatasan  pakan adalah   

program memberikan pakan pada ternak sesuai dengan  kebutuhan  hidup  pokoknya pada 

umur dan periode tertentu. Penbatasan  pakan  dapat dilakukan  melalui  pembatasan  

kuantitatif  dan kualitatif.  Pembatasan  pakan  kuantitatatif  dapat  mengurangi angka 

kematian dan dapat meningkatkan konversi pakan (Fontana et al. 1992) dan dapat 

menyempurnakan bobot badan jika tingkat pembatasan tidak terlalu berat (Deaton 1995). 

Pertumbuhan tulang  yang sebenarnya dapat terjadi melalui dua proses yaitu  endochondral  

dan  intramembranous ossification, kemudian diikuti dengan  perubahan  struktur  tulang  

dan  perkembangan  kerangka  (Lawrence & Fowler 2002). Menurut Sullivan (1994) disitasi 

oleh (Yuniwarti et al., 2002), kecepatan mineralisasi tulang femur terjadi lebih lambat 

dibandingkan dengan tulang tarsus dan hal ini diduga karena tulang femur merupakan  

rangkaian penyebab  abnormalitas  perkembangan  panjang  tulang. Demikian juga menurut 

pendapat  Forest et al. (1975), bahwa pertumbuhan yang paling cepat adalah tulang  dan  

setelah  tercapai  ukuran  maksimal pertumbuhan tulang akan terhenti, tulang lebih dulu 

tumbuh  karena merupakan  rangka yang  menentukan konformasi otot.  

Hasil  penelitian menunjukan tidak ada pengaruh pemberian silase limbah ikan 

sebagai zat tambahan pada pakan ayam broiler (Gallus domesticus) terhadap panjang 

tulang femur (P>0,05). Hasil data panjang tulang femur di atas menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang berbeda nyata ini disebabkan karena kandungan silase limbah ikan memiliki 

kadar Kalsium (Ca) sebesar 0,86 % dan Kadar Fosfor (P) 1,15%, yang sudah memenuhi 

kebutuhan dasar broiler Ca (0,9-1%) dan kebutuhan P (0,35-0,45%) (NRC 1994). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Wahju (2004) kalsium dan fosfor merupakan unsur yang sangat 

penting dalam pembentukan tulang. Pada ayam yang sedang pada masa pertumbuhan 

sebagian besar dari kalsium dalam ransum dipergunakan untuk pembentukan tulang. 
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Gambar 2.  Pengaruh silase limbah ikan terhadap panjang tulang femur broiler 
 

Paha merupakan organ eksterior tubuh yang berfungsi menopang tubuh serta 

menjaga keseimbangan. Dari hasil penelitan ini, rata-rata panjang tulang femur yang 

diperoleh berkisar antara 7,5–8,1cm menunjukkan tidak berbeda nyata, meskipun secara 

deskriptif hasil femur terpanjang didapatkan pada perlakuan P3, dengan kadar silase 

terbanyak (7,5%). 

Kalsium (0,86%) dan fosfor (1,15%) yang terdapat dalam silase limbah ikan 

penelitian ini, setara dengan kadar Ca (0,9-1,1%) dan P lebih tinggi dibandingkan komposisi 

nutrisi dalam pakan komersial yang hanya (0,6-0,9%). Hal ini sependapat Nguyen dan 

Bunchasak (2005). Pada masa umur muda ayam lokal merupakan masa yang sensitif 

terhadap kecukupan zat gizi yang diperoleh dari ransum. Oleh karena itu diharapkan dapat 

mencukupi kebutuhan gizi ayam muda agar dapat tumbuh secara maksimal. Kebutuhan 

nutrisi tersebut diperoleh dari konsumsi ransum harian ayam tersebut. Ayam tidak cukup 

hanya kebutuhan zat gizinya terpenuhi karena untuk tumbuh dengan maksimal masih 

dipengaruhi oleh suhu lingkungan sehari-hari (Haitook  2006).  
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Gambar 3. Pengaruh silase limbah ikan terhadap panjang tulang tarso broiler 
 

Pertambahan berat, panjang, dan lebar tulang akan berjalan beriringan dimana 

dalam proses pertumbuhan tulang, pembentukan tulang merupakan proses pertama 

kemudian dilanjutkan dengan proses pertambahan ukuran tulang melalui proses kalsifikasi 

tulang. Pada saat ayam broiler berumur 3–4 minggu, 80% pembentukan kerangka tubuh 

telah mencapai dimensi akhir.  

Penelitian ini memberikan hasil ada pengaruh pemberian silase terhadap panjang 

tulang tibia dan tarso broiler (P<0,05). Menurut Candrawati (2007), panjang tulang tarso 

memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan tulang kaki 

lainnya seperti seperti tulang tibia dan femur. Tulang tarso merupakan tulang kering dimana 

merupakan tempat deposisi mineral kalsium dan fosfor paling banyak yang digunakan untuk 

pembentukan kerangka tulang dibandingkan dengan tulang panjang lainnya. Kalsium 

(0,86%) dan fosfor (1,15) yang terdapat dalam silase limbah ikan sudah cukup seimbang. 

Menurut Tillman et al. (1998) imbangan dari Ca dan P pada ransum unggas adalah antara 

1:1 dan 2:1. Keseimbangan antara kalsium dan fosfor dalam ransum sangat penting untuk 

pembentukan formasi jaringan tulang. Hal ini sesuai dengan Pizauro (2002), kalsium dan 

fosfor yang seimbang begitu penting dalam pembentukan formasi tulang karena deposisi 

kedua mineral ini dalam tulang dapat meningkatkan berat tulang yang masih dalam proses 

pertumbuhan. Menurut Wilson et al. (1991), jaringan tulang tumbuh dan berkembang 

dipengaruhi oleh faktor genetik, pakan dan fungsi hormonal yang mempengaruhi laju 

pertumbuhan, bentuk tulang serta ukuran dari tulang. Demikian juga menurut Tillman et al. 

(1998), pertumbuhan tulang terjadi pada saat ternak masih dalam masa pertumbuhan, yang 

meliputi proses kalsifikasi dan penyusunan matriks tulang.  
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Gambar 4. Pengaruh silase limbah ikan terhadap panjang tulang tibia broiler 
 

Hasil data panjang tulang tibia dan tarso di atas menunjukkan adanya pengaruh 

yang berbeda nyata. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yatim (1991) bahwa variasi yang terdapat pada 

suatu individu disebabkan oleh variasi genetik dan lingkungan.  

Menurut Sartika (2000), bobot badan berkorelasi positif dengan ukuran dan berat 

tulang tibia. Ditambahkan juga oleh Applegate & Lilburn (2002), bobot badan menyumbang 

90%–98% variabilitas ukuran panjang tulang tibia. Bobot badan yang tinggi diindikasikan 

dengan pertumbuhan yang baik karena nutrien dalam ransum mampu digunakan tubuh 

guna mencapai pertumbuhan yang maksimal, baik pertumbuhan tulang, daging maupun 

lemak. Bobot  badan yang tinggi menunjukkan pertumbuhan daging yang baik serta semakin 

besar konformasi tulang yang dibentuk sebagai tempat melekatnya daging dan menopang 

tubuh. Dalam proses pembentukan korformasi tulang, proses kalsifikasi tulang meningkat. 

Proses kalsifikasi tulang memerlukan jumlah kalsium (Ca) dan fosfor (P) yang seimbang 

guna dibawa ke dalam matriks tulang yang akan mempengaruhi kepadatan, kekuatan dan 

struktur tulang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler antara lain faktor 

nutrisional yang meliputi protein, vitamin dan mineral (kalsium, fosfor, natrium, kalium). 

Faktor manajerial meliputi genetik, jenis kelamin, umur, penyakit, dan manajemen 

pemeliharaan (Wahju 2004). 

Kandungan Ca dan P yang tinggi dan seimbang pada silase limbah ikan menjadi 

sebab ada pengaruh nyata (P<0,05) terhadap panjang tibia dan tarso, serta menghasilkan 

panjang femur dengan rataan terpanjang. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian 

Purnama (2006), yang menggunakan silase campuran ikan asin dan daun singkong pada 
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ransum broiler, pemberian silase pada ransum perlakuan sampai taraf 10% masih bisa 

dianjurkan karena menghasilkan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan 

kecernaan yang tinggi serta konversi yang rendah, pada pemeliharaan broiler sampaiu umur 

6 minggu.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penambahan silase 

limbah ikan berpengaruh pada panjang tulang tibia dan panjang tulang tarso (P<005), serta 

tidak berpengaruh terhadap bobot badan dan panjang tulang femur (P>0,05). Performance 

ayam (bobot badan, panjang tulang femur, tibia dan tarso) banyak dipengaruhi oleh faktor 

pakan. Penelitian ini merekomendasikan pemberian makanan berupa silase limbah ikan 

pada pemeliharaan ayam broiler untuk meningkatkan performans, menghemat biaya 

produksi, serta mengurangi limbah ikan yang selama ini banyak terbuang.  
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ABSTRAK 
 

Enzim yang mempuyai kemampuan untuk merombak inulin menjadi unit monomer fruktosa 
adalah inulinase (E.C. 3.2.1.7). Enzim ini memegang peranan yang sangat penting dalam industri 
makanan dan minuman serta fruktosa sebagai produk akhir mempunyai sifat sebagai doctoring 
agent. Fusi protoplas merupakan salah satu cara untuk mendapatkan strain (fusan) baru, teknik ini 
digunakan karena tak membutuhkan cell competence dan tak membutuhkan vektor. Tujuan dari 
penelitian adalah untuk menyeleksi dan mendapatkan fusan baru dari hasil fusi Pichia manshurica 
dan Rhodosporidium paludigenum berdasarkan nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC), 
kecepatan pertumbuhan specifik (μ) dan waktu generasi (g) dan  aktivitas enzim (IU). Hasil penelitian 
menunjukkan telah ditemukan fusan baru yaitu Fusan F4D dengan nilai MIC 25 ppm (+) dan 50 ppm 
(-), kecepatan pertumbuhan specifik (μ)  0.32/jam, waktu generasi (g) 2.14 jam, dan aktivitas inulinase 
0.67 IU yang berbeda dengan parentalnya, yaitu Pichia manshurica  dan Rhodosporidium 
paludigenum. 
 
Kata kunci:  inulinase, fusi protoplas intraspesifik, seleksi fusan  

 

 
ABSTRACT  

 
Enzymes that have the capacity to break down inulin into fructose monomer units are 

inulinase (EC 3.2.1.7). This enzyme was a very important in the food and beverage industry as well as 
fructose as the final product has the properties as doctoring agent. Protoplast fusion is one way to get 
the strain (fusan) recently, this technique is used because it does not require cell competence and 
does not require vector. The aim of the study was to select and acquire new fusan fusion product 
Pichia manshurica and Rhodosporidium paludigenum by Minimum Inhibitory Concentration values 
(MIC), The specific growth rate (μ) and generation time (g) and enzyme activity (IU). The results show 
it has been found that the new fusan. It called Fusan F4D. Fusan F4D have MIC values of 25 ppm (+) 
and 50 ppm (-), the specific growth rate (μ) 0.32  h, the generation time (g) 2.14/h and inulinase 
activity 0.67 IU with different from parental  of Pichia manshurica and Rhodosporidium paludigenum 
 
Keywords: inulinase, intraspecific of protoplast fusion, selection fusan 

 
 
PENDAHULUAN 

Mikroba memegang peranan penting pada bidang pangan dan non pangan. Mikroba 

tersebut dapat berupa bakteri, khamir (yeast) dan ataupun  kapang (mould). Pichia 

manshurica dan Rhodosporidium paludigenum merupakan salah satu khamir penghasil 

inulinase. Enzim inulinase (E.C. 3.2.1.7) merupakan enzim hidrolase yang mampu 

menghidrolisis inulin menjadi inulo-oligosakarida (IOS) dengan memotong satuan fruktosa 

dari inulin pada posisi terminal -2,1, sehingga dengan demikian akan dihasilkan monomer 
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fruktosa (Dixon & Webb 1979; Rouwenhorst et al. 1990b; Park  & Yun 2001). Fruktosa ini 

dapat digunakan sebagai sumber sintesis butanol, ethanol, pullulan, dan FOS. Khamir 

tersebut secara alami terdapat di sekitar perakaran umbi dahlia dan enzim inulinase yang 

dihasilkan cukup rendah. Untuk meningkatkan aktivitas inulinase tersebut, maka perlu 

dilakukan perbaikan sifat strain melalui teknik fusi protoplas, selain optimasi lingkungan 

produksi enzim. Fusi protoplas adalah prinsip dasar proses fusi protoplas yaitu pelepasan 

dinding sel bakteri atau khamir dengan bantuan enzim dan membentuk suatu bangunan 

yang disebut protoplas. Protoplas adalah struktur sel lengkap tanpa dinding sel dan 

mengandung membran sel serta seluruh komponen intra sel. Penambahan senyawa kimia 

tertentu akan merangsang penggabungan protoplas sel-sel dari spesies yang sama atau 

berbeda untuk pembentukan kombinasi gen yang baru, dengan demikian akan diketemukan 

fusan baru (Ahuja 1982; Prentis l990; Balasubramanian et al. 2008). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan fusan baru berdasarkan uji seleksi. Fusan yang didapat 

selanjutnya akan digunakan untuk produksi inulinase. 

 

METODE PENELITIAN 

Mikroba 

Mikroba yang digunakan pada penelitian ini adalah P. mashurica dan Rh. 

paludigenum, koleksi Lab. Mikrobiologi Fakultas Sains dan Matemetika (MIPA) Universitas 

Diponegoro Semarang. Ke-2 isolat khamir tersebut disimpan pada media termodifikasi 

(Erthan  2003)  (gr/100 ml):  (3) inulin;  (0.23) NH4NO3; (0.37) (NH4)2HPO4; (0.1) K2HPO4; 

(0.05) MgSO4.7H2O; (0.15) yeast ekstrak dan pH 5. Selanjutnya dilakukan penyimpanan 

isolat sebagai stock kultur.  

Bahan dan alat  terdiri dari umbi dahlia, PEG 6000, mercaptoethanol, sukrosa, 

sorbitol, carbazol, NH4NO3, (NH4)2HPO3, KH2PO4, MgSO4.7H2O, yeast ekstrak, ISM, DNS, 

KCl, MEA, PDA, H2SO4, ethanol, sistein, tip kuning ukuran 1 ml, KNa-tatrat dan fenol, 

antifungi, petri dish, spektofotomrter, dan shaker.  

Isolasi dan Fusi Protoplas 

Protoplas ke-2 sel khamir diisolasi menggunakan metode modifikasi Chun (1992). 

Protoplas kedua sel khamir difusikan dengan PEG 30% selama 45 menit. Selanjutnya 

dilakukan sentrifugasi, pelet protoplas yang didapat selanjutnya diresuspensi dengan bufer 

fosfat untuk dibuat seri pengenceran. Kemudian dilakukan inokulasi ke dalam media PDA 

untuk di inkubasi selama 24-48 jam. Fusan yang didapat selanjutnya diseleksi meliputi uji 

MIC (Minimum Inhibitor Concentration), kecepatan pertumbuhan spesifik (µ), waktu generasi 

(g), dan aktivitas inulinase (IU) (Wei et al. 2001).  

 

 

user
Highlight



Seminar Nasional Biologi 2014,  Seleksi Fusan Inulinase Hasil Fusi Protoplas Interspesifik  | 555 

Pengukuran Aktivitas Enzim  (Xiao  et al. 1998; Park &  Yun  2001). 

Crude enzim  yang diperoleh dari beberapa isolat diambil 0,1ml dan direaksikan 

dengan 0,5 ml substrat inulin dan inkubasi pada suhu 500 C selama 30 menit. Reaksi 

dihentikan dengan jalan memasukkan tabung sampel ke dalam air yang mendidih selama 5 

menit. Konsentrasi gula reduksi yang terbentuk dihitung dengan cara memetakan nilai 

absorbansi yang diperoleh pada kurva standar fruktosa.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Isolasi protoplas pada penelitian ini dilakukan pada saat pertumbuhan khamir P. 

manshurica dan Rh. paludigenum mencapai fase log/eksponensial. Hal ini bertujuan agar 

isolasi protoplas yang dilakukan mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Pada fase 

ini telah didapatkan protoplas sebesar 8.1 x 109/ ml. Fase pertumbuhan mikrobia pada saat 

dilakukan isolasi protoplas sangat mempengaruhi keberhasilan pada langkah berikutnya. 

Peberdy (l980) dan Santiago (l982) mengatakan bahwa kultur mikrobia pada fase 

eksponensial akan menghasilkan jumlah protoplas yang baik, sedangkan menurut 

Santopeitro et al. (l997) pada saat memasuki fase log, tepatnya pada fase mid log. Protoplas 

yang didapatkan selanjutnya dilakukan proses fusi. Pada proses fusi protoplas digunakan 

PEG 30%, hal ini akan mengakibatkan terjadinya proses aktivasi membran sehingga  

menyebabkan perlekatan antara sel satu dengan sel yang lainnya. Adanya perlekatan ini 

mengakibatkan terbentuknya agregat. Agregat (pelet) yang terbentuk selanjutnya dilakukan 

pengenceran untuk ditumbuhkan pada media selektif ISM  (Inulin Selective Media). 

Pengujian ini didasarkan pada kemampuan fusan yang mampu tumbuh pada media yang 

mengandung inulin atau media selektif (Wei et al.  2001). 

                     
     
Gambar 1. Seleksi fusan pada media  selektif ISM  (umur 24 jam) 

 
 

Pada tahap penelitian ini digunakan media umum PDA (Potato Dextro Agar) dan 

media selektif ISM dengan menggunakan inulin sebagai satu-satunya sumber karbon. Pada 

Gambar 1 terlihat jelas bahwa pada umur yang sama yaitu 24 jam, media ISM terlihat 
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pertumbuhan lebih banyak dan ukuran koloni lebih besar dibandingkan dengan media PDA. 

Diduga pertumbuhan yang baik ini disebabkan karena fusan tersebut lebih cocok hidup dan 

mampu beradaptasi dengan medium ISM. Dari tahapan di atas, maka dilakukan isolasi 

untuk mendapatkan fusan. Hasil isolasi telah mendapatkan tiga fusan yaitu Fusan F1 D, F4 

D, dan 7 D (Gambar 2 ).  

 

                                                                      

 
      
Gambar 2. Parental P. manshurica (pm) dan Fusan 

 
Untuk memastikan ke-3 fusan tersebut adalah fusan maka dilakukan uji MIC, 

selanjutnya dibandingkan dengan parental (Tabel 1). Dari hasil tersebut terlihat jelas bahwa 

semua fusan mempunyai nilai MIC yang berbeda-beda, namun masih di bawah nilai MIC 

parental P. manshurica. Fusan F1D, F4D, dan F7D mempunyai nilai MIC secara berturut-

turut 25 ppm, 50 ppm, dan 100 ppm. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga fusan tersebut 

merupakan hasil fusi dari P. manshurica. 

 
Tabel 1. Pengujian MIC Dithane M45  (ppm) terhadap parental Pm dan Fusan 

         

Jenis Strain 
ppm 

25 50 100 200 300 

Parental Pm (putih) + + + + - 
Fusan F1 D (putih) - - - - - 
 F4 D (putih) + - - - - 
 F7 D (putih) + + - - - 

Keterangan: 
     - :  tidak tumbuh 
     + :  tumbuh 
 Pm :  Pichia manshurica 

 
Selanjutnya ketiga fusan tersebut ditumbuhkan pada medium produksi inulinase 

dimana inulin digunakan sebagai satu-satunya sumber karbon (Erhtan  2003). Penelitian ini 

dilakukan pengamatan 6 jam sekali selama 48 jam untuk mengamati pola pertumbuhan dan 

produksi inulinase.  Hasil penelitian menunjukkan aktivitas inulinase tertinggi dicapai oleh 

fusan F4 D dengan nilai sebesar  0.665 IU,  sedangkan fusan F1 D dan F7 D masing-

masing menghasilkan aktivitas inulinase sebesar 0.5373 IU dan  0.543 IU. Semua enzim 
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diproduksi pada fase log. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria et al. 

(2005) menunjukkan bahwa aktivitas inulinase yang tinggi berlangsung saat fase logaritmik. 

Enzim ini digolongkan sebagai metabolit primer yang biasanya dibentuk pada fase 

pertumbuhan logaritmik (Brock & Madigan 1994). Berdasarkan kecepatan pertumbuhan 

spesifik (μ)  dan waktu generasi (g),  fusan F4 D mempunyai kecepatan pertumbuhan 

spesifik 0.3236/jam dengan waktu generasi (g) sebesar 2.14/ jam. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan telah ditemukan fusan baru 

yaitu Fusan F4D dengan nilai MIC 25 ppm (+) dan 50 ppm (-), kecepatan pertumbuhan 

spesifik (μ)  0.32 jam, waktu generasi (g) 2.14/ jam. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penambahan aktivator EM-4 pada media tandan 
kosong kelapa sawit (TKKS) dengan variasi pengomposan dan konsentrasi pemberian aktivator EM-4 
yang paling optimal untuk meningkatkan produksi Volvariella volvacea. Setiap perlakuan diulang tiga 
kali dengan variasi waktu pengomposan 0 hari, 6 hari, 12 hari dan masing-masing dengan variasi 
penambahan konsentrasi EM4 0 ml/0,5kg, 3 ml/0,5kg, 6 ml/0,5kg, 9 ml/0,5kg, dan 12 ml/0,5kg. Untuk 
mengetahui perbedaan antar rerata digunakan analisis data Anova uji F, selanjutnya diuji dengan 
Duncan test untuk mengetahui perlakuan yang berbeda dari variasi konsentrasi EM4 dan lama 
pengomposan terhadap produktivitas jamur yang meliputi berat basah, berat kering, jumlah tubuh 
buah, dan kandungan protein. Analisis data anova menunjukkan hasil tidak berbeda nyata pada 
semua perlakuan konsentrasi EM4 dan lama pengomposan terhadap berat basah, berat kering, 
maupun jumlah tubuh buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi EM4 12 ml/0,5kg 
dengan pengomposan 0 hari merupakan variasi komposisi media yang optimal dilihat dari hasil berat 
basah sebesar 55,09 gram, berat kering sebesar 5,32 gram dan jumlah tubuh buah panen yaitu 7,33 
buah demikian juga dengan Nilai Biological Efficiency Ratio (BER) yaitu 34,87%.   
 
Kata kunci: Biological Efficiency Ratio, EM4, jamur merang, tandan kosong kelapa sawit 
 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to assess the utilization of waste and composting TKKS with 

variations activator concentration of EM-4 is the most optimal for improving productivity Volvariella 
volvacea. Manufacture of growing media Volvariella volvacea performed with three replications with 
variations composting TKKS 0 days, 6 days, and 12 days respectively with the variation of 
concentration addition EM4 0 ml / 0.5 kg, 3 ml / 0.5 kg, 6 ml / 0.5 kg , 9 ml / 0.5 kg, and 12 ml / 0.5 kg. 
Data were analyzed by ANOVA F test to determine differences between the mean followed by 
Duncan test to find out where the different treatment of the variation of the concentration and duration 
of composting EM4 to mold growth. Results measured wet weight, dry weight, number of fruiting 
bodies, and the protein content of edible mushroom. The results have shown that the concentration of 
EM4 12 ml / 0.5 kg with composting 0 days is the optimal medium composition variation seen from the 
results of the wet weight, dry weight and number of harvested fruit body that is equal to 55.09 grams, 
5.32 grams and 7,33 pieces. ANOVA analysis of the data showed no significant difference in the 
results of treatment concentration and duration of composting EM4 on wet weight, dry weight, and 
number of fruiting bodies. Biological Value Efficiency Ratio (BER) at the highest concentrations found 
EM4 12 ml / 0.5 kg on days 0 composting is equal 34.87%. 
 
Keywords: Biological Value Efficiency Ratio, mushroom (Volvariella volvacea), oil palm empty fruit 
bunches  

 

PENDAHULUAN 

Jamur merang (Volvariella volvaceae) merupakan salah satu spesies jamur yang   

merupakan sumber protein dan mineral yang baik, dengan kandungan kalium, magnesium, 

tembaga, seng, zat besi, kalsium, dan fosfor yang cukup tinggi serta, vitamin B dan C 
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(Sinaga  2008). Pasaran dalam negeri  mempunyai prospek yang sangat cerah,  di Jakarta, 

Bogor, Sukabumi, Bandung, dan sekitarnya rata-rata 15 ton setiap harinya (Mayun 2007). 

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembudidayaan jamur merang, 

menyebabkan produksinya masih rendah.     

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit yang sangat luas, terutama di daerah 

Sumatera dan Kalimantan.  Luas areal pertanaman kelapa sawit dari tahun ke tahun terus 

meningkat, diikuti dengan peningkatan produksi dan jumlah limbah kelapa sawit khususnya 

tandan kosong kelapa sawit. Menurut Susilawati (1998), pada tahun 2005 diperkirakan 

tersedia 9,9 juta ton tandan kosong kelapa sawit. Jika tidak dikelola dengan baik dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Menurut Widiastuti dan Panji (2007), di 

dalam tandan kosong kelapa sawit masih terkandung unsur-unsur hara seperti selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin yang cukup tinggi dan apabila sudah mengalami proses fermentasi 

dapat dimanfaatkan sebagai substrat untuk pertumbuhan jamur merang.     

Pemberian Efektif Mikroorganisme-4 (EM-4) yang berisi mikroorganisme fermentasi 

seperti Lactobacilus, Sacharomyces, Acetobacter, Bacilus dapat bekerja secara efektif 

dalam memfermentasi bahan organik. Sehingga pemberian aktivator EM-4 pada TKKS 

diharapkan mempercepat proses pengomposan (fermentasi), serta meningkatkan jumlah 

dan jenis mikroorganisme yang berperan dalam proses dekomposisi yang mempengaruhi 

kecepatan tersedianya unsur hara yang dibutuhkan dan menjaga kestabilan produksi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan  penelitian tentang pemanfaatan limbah 

tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan baku media tanam jamur merang, dengan 

penambahan EM-4 sebagai aktivator, guna mengetahui konsentrasi dan lama pengomposan 

yang paling optimal untuk   produksi tubuh buah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April tahun 2013 di kelompok 

tani “Lestari Makmur” Dusun Polaman, Desa Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, 

Yogyakarta. Pengukuran berat basah dan berat kering, kadar N  dilakukan di Laboratorium 

Ekologi Universitas Kristen Duta Wacana, sedangkan Pengukuran kadar C (karbon) 

dilakukan di Sekolah Menengah Tehnik Industri (SMTI) Yogyakarta. 

Limbah industri tandan kosong kelapa sawit diperoleh dari Pabrik Kelapa Sawit PT. 

Gamareksa, Kalimantan Timur. Aktivator EM4 yang dijual secara komersil di toko pertanian. 

Bekatul sebagai sumber nutrisi dan dolomit (kapur pertanian) untuk penyeimbang pH 

diperoleh dari petani Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Bibit jamur merang putih F3 berumur 12 

hari yang diperoleh dari CV. Volva Indonesia Sleman, Yogyakarta. Bahan H2SO4  pekat 

user
Highlight
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98%, H3PO4 85 %, defenilamin, dan FeSO4 0,5 N, NaOH 30%, NaOH 0,1 N, HCl 0,025 N 

dan indikator mengsel untuk penetapan kadar C dan N.   

Tandan kosong kelapa sawit direndam dalam bak berisi air bersih yang mengalir, 

kemudian direndam selama 24 jam agar bersih dari kotoran dan minyak serta  

mempermudah dalam proses pengomposan. Media utama yaitu tandan kosong kelapa sawit 

85%, bekatul 10%, dolomit 5%, sedangkan  EM4 diberikan dengan  variasi konsentrasi 0, 3, 

6, 9, dan 12 ml/0,5kg. Tandan kosong kelapa sawit dicacah dengan panjang 2-3 cm.   

Tandan hasil cacahan  kemudian dicuci dengan air mengalir, supaya  kandungan minyak 

yang tersisa dan kotoran terbuang bersama air.   

Pencampuran Media 

Tandan kosong kelapa sawit dicampur dengan bekatul, dolomit, dan EM4 hingga 

rata sesuai dengan konsentrasi perlakuan (Tabel 1). Campuran yang diperoleh kemudian 

ditambahkan air hingga kadar air mencapai 62%. 

 
Tabel 1. Komposisi perlakuan media tanam Volvariella volvacea 

No 
Tandan Kosong 

Kelapa Sawit  (%) 
Bekatul 

(%) 
Dolomit 

(%) 
EM4 

(ml/0,5kg) 
Variasi Waktu 

Pengomposan (hari) 

1 85 10 5 0 

0 

6 

12 

2 85 10 5 3 
0 
6 

12 

3 85 10 5 6 
0 
6 

12 

4 85 10 5 9 
0 
6 

12 

5 85 10 5 12 
0 
6 

12 

 

Proses Pengomposan 

Hasil pencampuran media tiap perlakuan ditumpuk dengan ukuran 60x30 cm 

kemudian ditutup dengan karung dan plastik. Variasi lama pengomposan yakni 0 hari, 6 hari, 

dan 12 hari. Tiap 2 hari sekali dilakukan pengukuran suhu, pH, kelembaban media, dan 

pembalikan agar panas dalam kompos merata serta bahan yang digunakan dapat tercampur 

rata.  

Pemasukan Kompos ke Dalam Kubung 

Media dimasukkan kedalam  polibag yang berisi 0,5 kg media tanam, kemudian 

dimasukkan ke dalam kubung. Pasteurisasi dilakukan selama 5 jam pada suhu  62oC. 

Setelah itu kubung dibiarkan tertutup selama 2 hari dengan suhu 30OC.   
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Inokulasi (Penaburan Bibit) 

Bibit jamur yang digunakan adalah bibit jamur merang putih F3 usia >12 hari    

sebanyak 30 gram bibit untuk setiap polibag. Penimbangan dilakukan di dalam kubung, 

untuk mengurangi kontaminasi. Selanjutnya diinokulasikan di atas media tanam, kemudian 

kubung ditutup selama 4 hari sampai pertumbuhan miseliumnya merata. 

Perawatan 

Kondisi kubung dijaga pada suhu 30OC dan kelembaban 80% dengan melakukan 

penyemprotan air pada media,  sedangkan untuk menjaga sirkulasi udara, kubung dibuka 2 

jam setiap pagi. 

Pemanenan 

Panen dilakukan pada saat jamur merang pada stadia kancing dengan cara memutar 

pangkal tubuh buah. 

Produktivitas Hasil Panen 

Beberapa parameter yang diukur untuk mengetahui  produktivitas  jamur  yaitu berat 

basah tubuh buah, dilakukan dengan menimbang jamur dengan menggunakan neraca 

analitik pada setiap kali panen. Berat kering tubuh buah, diperoleh dengan mengeringkan 

dalam oven pada suhu 65OC sampai didapatkan berat konstan, selain itu juga dihitung 

jumlah tubuh buah serta dihitung Biological Efficiency Ratio (BER) menggunakan rumus  

berat basah total panen dibagi berat kering media awal, dikalikan 100%.  

Sifat Fisik dan Kimia Media tanam dan lingkungan 

Pengukuran media dilakukan sebelum dan sesudah panen. Parameter yang diukur 

meliputi pH, kelembaban, dan suhu media. Pengukuran media tumbuh diukur setiap 2 hari 

sekali. Pengukuran sifat fisik lingkungan meliputi suhu dan kelembaban udara di dalam 

kubung.  

Pengukuran Kadar C dan N Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Untuk mengetahui kadar C digunakan metode Mebius, sedangkan untuk mengetahui 

kadar N dan protein, digunakan metode Kjehdahl.  

Pengamatan Fisik Hasil Pengomposan 

Selama proses pengomposan dilakukan pengamatan visual  meliputi warna, bau, dan 

tekstur kompos. Analisis data dilakukan menggunakan rancangan percobaan faktorial. Data 

dianalisis dengan Anova uji F untuk mengetahui perbedaan antar rerata dilanjutkan dengan 

Duncan test untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda dari variasi penambahan 

konsentrasi EM4 dengan variasi waktu pengomposan terhadap pertumbuhan dan 

produktifitas jamur merang. 

 

 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Penambahan Aktivator EM-4  | 563 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produktivitas Tubuh Buah  

Tabel 2. Hasil pengukuran berat basah, berat kering dan jumlah tubuh buah pada semua  
perlakuan 
 

Konsentrasi 
EM4 

ml/0,5kg 

Hasil pengamatan 

0 hari 6 hari 12 hari 

BB/kg BK/kg 
∑ tbh 
buah 

BB/kg BK/kg 
∑ tbh 
buah 

BB/kg BK/kg 
∑ tbh 
buah 

0 17,30
a
 1,67

a
 2

a
 7,83

a
 0,86

a
 1,33

a
 9,19

a
 0,99

a
 2

a
 

3 43,43
a
 4,54

a
 4,67

a
 9,99

a
 1,12

a
 2,67

a
 17,68

a
 1,59

a
 3

a
 

6 39,04
a
 3,81

a
 6

a
 15,52

a
 1,53

a
 2

a
 20,16

a
 2,03

a
 2,67

a
 

9 34,69
a
 3,47

a
 4,67

a
 14,58

a
 1,59

a
 2,67

a
 16,70

a
 1,76

a
 4,33

a
 

12 55,09
a
 5,32

a
 7,33

a
 16,06

a
 1,71

a
 3

a
 24,93

a
 2,59

a
 5

a
 

Keterangan: angka–angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak ada beda nyata, 
untuk masing–masing rata-rata berat basah panen   
 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa baik pada berat basah, 

jumlah tubuh buah dan berat kering, tidak menunjukkan beda nyata pada semua perlakuan 

dengan tingkat kepercayaan 0,05.  Namun demikian apabila dilihat dari nilai tiap perlakuan 

semakin tinggi konsentrasi EM4 yang ditambahkan, mengakibatkan kenaikan hasil, hal ini 

ditunjukkan dengan tingginya hasil panen seiring dengan semakin tingginya penambahan 

EM4. Apabila dibandingkan berdasarkan lamanya proses pengomposan, maka pada 

pengomposan 0 hari, justru menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang 

pengomposan selama 6 dan 12 hari.  Hal ini dimungkinkan karena tandan kosong kelapa 

sawit sudah mengalami degradasi selama penimbunan di tempat pembuangan limbah 

kebun sawit, sehingga banyak. bahan organik yang dapat langsung diserap oleh jamur. 

Semakin lama pengomposan, maka bahan organik akan terdegradasi menjadi bahan 

anorganik yang sederhana. Bahan anorganik ini tidak dapat dimanfaatkan oleh jamur   

sebagai sumber nutrisinya, hal ini dikarenakan  jamur merupakan organisme heterotrof.  Hal 

ini juga didukung dengan hasil BER yang merupakan presentasi efisiensi jamur dalam 

menggunakan substrat untuk membentuk tubuh buah (Subowo 1998). Hasil tertinggi  adalah 

pada penambahan EM4 dengan konsetrasi 12 ml/0.5 kg, pada proses pengomposan 0 hari 

(Gambar 1).  Hasil media pada proses pegomposan selama 12 hari, produktivitas jamur 

mengalami peningkatan, hal ini dimungkinkan karena peran EM4, dalam membantu 

degradasi senyawa kompleks menjadi senyawa organik sederhana yang dapat diserap oleh 

jamur. Hasil pengamatan struktur media menunjukkan terjadinya perubahan warna, bau dan 

tekstur dari media yang telah dikomposkan yaitu warna media cenderung cokelat kegelapan.  

Adanya perubahan warna pada kompos dapat diakibatkan oleh reaksi kimia dalam kompos, 
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yaitu reaksi enzimatik oleh selulase yang dihasilkan oleh mikrobia selulolitik. Berdasarkan 

pengukuran parameter fisik dan kimia pada media, maka media memiliki kharakteristik 

sebagai berikut, suhu berkisar 27-31OC,  kadar air 55-68%,  pH 6,3-7. Kondisi ini masih di 

batas persyaratan tumbuh jamur merang, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan. Artinya 

perlakuan yang diberikan tidak memberikan perbedaan beberapa parameter fisik pada 

media tanam.   

 

Gambar 1. Histogram pengaruh perlakuan dan lama pengomposan terhadap nilai 
BER. 

 

Rasio C/N Organik pada Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit  

Berdasarkan hasil pengukuran rasio C:N, maka kisaran semua perlakuan antara 

16,48-18,93 (Tabel 3), rasio ini masih memenuhi syarat untuk pertumbuhan jamur merang 

yaitu: 10-20  (Guniarti  2010). 

Tabel 3. Hasil pengukuran C, N, dan rasio C/N organik yang terkandung dalam limbah 
tandan kosong kelapa sawit 
 

Perlakuan Hasil analisis (%) 

Pengomposan 
hari ke: 

Konsentrasi EM4 
(ml/0,5kg) 

Unsur C Unsur N Rasio C/N 

0   0   43,93 2,54 17,30 
0   3   45,81 2,44 18,78 
0   6   44,10 2,47 17,88 
0   9   41,34 2,47 16,76 
0 12   41,55 2,47 16,48 
6   0   43,30 2,47 17,55 
6   3   41,60 2,43 17,09 
6   6   41,46 2,47 16,73 
6   9   46,93 2,45 18,93 
6   12   44,31 2,48 17,86 

12   0   41,52 2,47 16,83 
12   3   44,35 2,46 18,01 
12   6   43,99 2,37 18,59 
12   9   40,56 2,46 16,48 
12   12   44,89 2,55 17,64 
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Kandungan Protein Jamur Merang 

Protein dalam suatu bahan pangan biasanya digunakan sebagai salah satu 

parameter kualitas gizi bahan tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan 

pengukuran protein untuk menentukan pengaruh media terhadap nilai gizi jamur merang. 

Menurut Verma (2002) kandungan protein pada jamur merang adalah 3,9%. Berdasarkan 

penelitian ini, keseluruhan hasil kandungan protein jamur merang berkisar 14,79-15,91% 

(Tabel 4). Kandungan tertinggi sebesar 15,91% pada perlakuan pengomposan 12 hari 

dengan penambahan EM4 12 ml/0,5kg, hal ini dimungkinkan karena kadar N yang tersedia 

dalam media cukup banyak hasil degradasi beberapa jenis mikroorganisme di EM4. 

 
Tabel 4. Hasil pengukuran kandungan protein pada jamur merang hasil panen 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa limbah tandan kosong kelapa 

sawit dapat dimanfaatkan sebagai media tanam Jamur merang. Perlakuan media pada 

pengomposan tandan kosong kelapa sawit 0 hari dengan penambahan konsentrasi EM4 12 

ml/0,5kg merupakan perlakuan yang paling optimal ditunjukkan dengan hasil total paling 

tinggi untuk berat basah sebesar 55,09 gram, berat kering sebesar 5,32 gram, dan jumlah 

tubuh buah sebesar 7,33 buah dan nilai  BER 34,87%. Perlakuan yang diberikan, tidak 

mempengaruhi nilai pH, kadar air, dan temperatur media secara nyata. Kandungan protein 

tertinggi pada tubuh buah jamur adalah pada perlakuan pengomposan tandan kosong 

kelapa sawit 12 hari dengan penambahan konsentrasi EM4 12 ml/0,5kg. 
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  Konsentrasi EM4 
 ( ml/0,5kg ) 

  protein tubuh buah hasil pengomposan hari ke- (%) 

0   6  12   

   0    15,88 15,42 15,42 
  3    15,24 15,21 15,39 
  6    15,42 15,54 14,79 
  9    15,42 15,30 15,49 

   12    15,42 15,51 15,91 
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ABSTRAK 
 

Kebun Raya Cibodas sebagai salah satu kebun raya di Indonesia adalah sebuah institusi 
yang mengelola koleksi tumbuhan hidup yang terdokumentasi dengan tujuan melaksanakan 
penelitian ilmiah, konservasi, peragaan, dan pendidikan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden 
RI No. 93/2011 bahwa tugas kebun raya adalah melakukan kegiatan konservasi, penelitian, 
pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Untuk itu sejak tahun 1999, Kebun Raya Cibodas sudah 
melaksanakan kegiatan mengenai pembelajaran Biologi (Botani), pengenalan tumbuhan, 
pemahaman konservasi, dan keragaman hayati. Program yang disebut dengan PEPELING (Program 
Pendidikan Lingkungan) ini mengajak dan mendidik para siswa dari tingkat SD, SMP, SMA, dan 
Perguruan Tinggi untuk mengenal kekayaan tumbuhan Indonesia terutama kawasan dataran tinggi 
basah dan membantu siswa dalam mempelajari botani dengan cara kembali ke alam. Sangat penting 
untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan generasi muda mengenai pentingnya alam. Paper 
ini akan mengetengahkan upaya yang dilakukan oleh Kebun Raya Cibodas dan peranannya dalam 
pembelajaran mengenai lingkungan dan membantu siswa dalam mengerti akan keragaman 
tumbuhan.  
 
Kata Kunci: Biologi, Botani, Kebun Raya Cibodas, Pendidikan Lingkungan, PEPELING 

 
 

ABSTRACT 
 

Cibodas Botanic Garden (KRC) is one of four established botanic gardens in Indonesia. As 
other botanic gardens, KRC collects and document living plant materials for scientific research, 
conservation, display, and education. These functions are strengthened by Presidential Decree No. 
93/2011 that mentioned the roles of a botanic garden to do conservation (ex-situ), research, scientific 
tourism, and other environmental services. Hence, since 1999 Cibodas Botanic Garden has 
conducted a program, called PEPELING (Program Pendidikan Lingkungan, Environmental Education 
Program), to help student in learning Biology (Botany), conservation, and plant diversity. This program 
is intended for students of every level to understand the nature especially sub-mountainous 
vegetation.  It is important to educate young people to aware about environment. This paper will 
inform the role of Cibodas Botanic Garden in environment education and helping students in 
understand the richness of plant biodiversity. 
 
Keywords: Biology, Botany, Cibodas Botanic Garden, environmental education, PEPELING 

PENDAHULUAN 

Seperti sudah diketahui, Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam berupa 

keragaman hayati yang tinggi. Negara kepulauan ini sudah diakui secara internasional dan 

dimasukan dalam 17 negara mega-diversity, berada pada urutan ke-2 dari 25 negara 

“hotspot”, termasuk dalam salah satu dari 18 ecoregion WWF “Global 2000” dan salah satu 

dari 24 “Kawasan Burung Endemik” Bird Life International. (CBN, nd).  
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Negara yang digolongkan dalam negara hotspot adalah yang memiliki paling sedikit 

1.500 tumbuhan vascular endemic dan ≤30% vegetasi alaminya terancam punah. Dengan 

kata lain, negara yang bisa digolongkan sebagai negara hotspot adalah negara dengan 

kekayaan alam yang tinggi namun di saat yang bersamaan menghadapi tingkat 

keterancamanan yang juga tinggi (CI,nd). 

Seperti halnya dengan negara tropis lainnya, kebanyakan penduduk Indonesia masih 

tergantung pada hutan sebagai bagian dari hidup. Sekitar 40% penduduk Indonesia masih 

tinggal di dalam dan sekitar hutan dan memanfaatkan beragam kekayaan hayati dalam 

kehidupan sehari-harinya (CBD, nd). Selain ancaman dari penggunaan dalam kehidupan 

masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari, kekayaan alam Indonesia menghadapi 

keterancaman lainnya seperti akibat pembukaan lahan untuk pemukiman, ekploitasi illegal, 

dan beragam penyebab degradasi lingkungan antara lain kebakaran dan serbuan spesies 

invasif asing (Sheil 2001). Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan oleh Indonesia 

melalui lembaga-lembaga terkait untuk menanggulangi laju kerusakan dan kehilangan 

kekayaan alam Indonesia ini, melalui beragam perundang-undangan dan lembaga negara 

yang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Salah satu lembaga yang bekerja dan memiliki 

tujuan dalam pelestarian lingkungan adalah kebun raya. 

Saat ini Indonesia telah memiliki empat kebun raya yang telah mapan dan 20 kebun 

raya lainnya yang sedang berkembang. Kebun raya adalah sebuah institusi yang bergerak 

di bidang konservasi tumbuhan secara ex-situ dan memiliki koleksi hidup yang dilengkapi 

dengan dokumen lengkap dengan tujuan untuk penelitian ilmiah, konservasi (pelestarian) 

dan pendidikan (BGCI, nd). Salah satu kebun raya yang aktif dalam menggiatkan pendidikan 

dalam bidang lingkungan, keragaman hayati dan biologi (botani) adalah Kebun Raya 

Cibodas. 

Kebun Raya Cibodas memandang perlu dan pentingnya menanamkan pemahaman 

dan kesadaran pada anak didik dan pemuda sebagai generasi penerus Indonesia, untuk itu 

kebun botani ini mengembangkan program yang disebut dengan Pelayanan Pendidikan 

Lingkungan (PEPELING). Program ini mulai pada tahun 1999 dengan diinisiasi kerjasama 

antara Kebun Raya Cibodas, BGCI (Botanic Garden Conservation International) dan RMI 

(Rimbawan Muda Indonesia). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan memberikan 

kesempatan kepada pelaku pendidikan dan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan sehingga tercipta sikap dan perilaku yang bersahabat dengan lingkungan; 

meningkatkan kepedulian anak didik dan masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup 

khususnya masalah konservasi keanekaragaman hayati; meningkatkan fungsi edukatif dari 

kebun raya sebagai kawasan ex-situ (pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan di luar 

habitat aslinya); menyampaikan informasi dengan topik alam dan tumbuhan serta 
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pentingnya upaya pelestarian alam; dan menumbuhkan kesadaran konservasi dan 

peyebarluasan informasi tumbuhan asli kawasan Gunung Gede Pangrango. 

METODE PENELITIAN 

Wisata Flora 

Wisata flora dikembangkan untuk peserta didik dan umum untuk mengenal lebih jauh 

mengenai kekayaan flora Indonesia terutama flora dataran tinggi basah. Peserta dan anak 

didik dilibatkan secara aktif untuk mengenal dan mempelajari karakteristik flora, identifikasi, 

perbanyakan tanaman, pembuatan herbarium, terrarium, dan sebagainya. Dalam kegiatan 

ini seringkali anak dan peserta ikut mengembangkan team building melalui kegiatan 

outbound. 

Outreach Program.  Outreach Program ditujukan untuk sekolah, perkumpulan, dan 

institusi yang berminat. Kegiatan outreach ini berupa perindangan, penanaman koleksi 

tumbuhan terancam kepunahan, dan atau tematik (obat, hias, dan lain-lain), perbanyakan 

tanaman, sosialisasi pendidikan lingkungan, pengenalan keragaman tumbuhan, dan 

pembelajaran mengenai botani. Tim PEPELING akan berkunjung dan melakukan kegiatan 

di kelas. Materi dan metode kegiatan dapat disesuaikan dengan tema dan maksud dari 

pengundang. 

Guiding interpretation. Guiding interpretation adalah kegiatan yang bersifat lebih 

bebas dan tidak terikat pada tema atau waktu. Anak didik dan peserta dapat mengikuti 

program ini dengan berkeliling kebun raya dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia seperti 

papan informasi, booklet, leaflet, dan informasi audio yang tersedia.  

Peserta PEPELING ditujukan terutama untuk generasi muda dari berbagai tingkat 

pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi). Peserta dari umum dapat mengikuti 

kegiatan ini seperti PKK, kelompok tani, militer, instansi pemerintah, desa, posyandu, LSM, 

pondok pesantren, dan lain-lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejak dimulainya kegiatan Pelayanan Pendidikan Lingkungan di Kebun Raya 

Cibodas, sebanyak 15.389 peserta sudah mengikuti kegiatan ini (Tabel 1). 

Table 1. Kegiatan PEPELING Kebun Raya Cibodas, 1999-2014 

NO TAHUN JUMLAH PESERTA KETERANGAN 

1 1999 15 orang 10 orang dari KRC dan sisanya dari LSM 
2 2000 110 orang dari SD s/d SLTA 11 sekolah 
3 2001 30  orang 1 sekolah 
4 2002 4 orang Training Fasilitator (KR. Cibodas) 
5 2003 1.144 orang terdiri dari guru dan 

siswa 
Terdiri dari 54 orang peserta guru 
(training tentang Pepeling) dan 1.090 
orang siswa dari 162 Sekolah 

6 2004 1.321 orang terdiri dari guru dan Peserta terdiri dari 24 orang Guru SD s/d 

user
Highlight
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siswa SMA ikut training dan 1.297 Orang dari 
129 Sekolah 

7 2005 2.020 orang terdiri dari guru dan 
siswa 

Peserta terdiri dari 40 orang guru 
(training tentang Pepeling), 1.980 orang 
siswa dari 154 Sekolah 

8 2006 1.070 orang Terdiri dari 26 Sekolah 
9 2007 550 orang 80 orang dari LSM, 80 orang dari pondok 

pesantren, 40 orang kelompok tani dan 
350 orang siswa dari 17 Sekolah 

10 2008 500 orang 500 siswa dari 22 Sekolah 
11 2009 Tidak ada Kegiatan 
12 2010 360 orang Terdiri dari 15 orang pegawai KRC, 4 

Pegawai KRB, 3 LSM, 3 Guru Biologi 
dan 295 siswa dari 22 sekolah dan 40 
orang ibu-ibu PKK 

13 2011 4353 orang Terdiri dari 1733 siswa dari 86 sekolah, 
2220 orang dari masyarakat umum, dan 
400 orang ibu-ibu PKK 

14 2012 917 orang Terdiri dari 855 orang siswa dari 28 
sekolah dan 62 orang masyarakat umum 

15 2013 1008 orang Terdiri dari 830 orang dari 32 sekolah, 
28 orang kader posyandu dan 150 orang 
masyarakat umum 

16 2014 1987 orang Terdiri dari 282 orang dari ibu-ibu kader 
posyandu dan 130 orang dari satu 
sekolah dan 1575 orang dari masyarakat 
umum (peserta pameran) 

Jumlah 15.389 orang peserta dari berbagai 
LSM, Posyandu, PKK, kelompok tani, 
guru-guru, pondok pesantren dan 693 
Sekolah dari 11 Kabupaten di Jawa 
Barat 

Terdiri dari 29 orang Pegawai  KRC, 4 
orang Pegawai KRB, 88 orang LSM, 
10.270 orang dari 693 sekolah, 121 
orang guru-guru yang ikut training, 80 
orang pondok pesantren, 40 orang 
kelompok tani, 440 orang ibu-ibu PKK, 
310 orang ibu kader posyandu dan 4007 
orang masyarakat umum 

 

Selain kegiatan Pelayanan dalam pendidikan lingkungan, Kebun Raya Cibodas juga 

melaksanakan kegiatan outreach yang dilakukan di sekolah atau lokasi lain berdasarkan 

permintaan atau inisiatif. Kegiatan yang dilakukan antara lain perindangan sekolah, 

pengenalan mengenai tumbuhan dan perbanyakannya. Untuk tahun 2013, kegiatan 

outreach diadakan di beberapa tempat dengan beragam peserta (Tabel 2). 

Tabel 2. Kegiatan outreach 2013 

No Lokasi Kegiatan 

1 SMA 8 Cirebon Penanaman pohon, presentasi perbanyakan tanaman, 
dan pengenalan kebun raya cibodas 

2 SMPN 1 Losarang Penanaman pohon, presentasi tentang pupuk kompos, 
dan jenis-jenis perbanyakan tanaman 

3. TK. Kartika Sumbangan tanaman perindangan sekolah 
4. TK Al Azhar Sumbangan tanaman perindangan sekolah 
5. SD Madania Sumbangan tanaman perindangan sekolah 
6. Karang Taruna 

Mandala Putra, Desa 
Cimacan 

Penghijauan DAS Cikundul Cipanas 
 

7. PKK Desa Sukatabi 
Cipanas 

Penghijauan Cagar Biosfer Cibodas Resort Gunung Putri 
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PEMBAHASAN 

Tujuan utama dari pendidikan adalah perubahan tingkah laku manusia (Hungerford 

et al. 1990). UNESCO mendefinisikan Pendidikan Lingkungan (Environmental Education, 

EE) sebagai suatu proses dimana individu mendapatkan kesadaran mengenai 

lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan, keahlian, nilai-nilai, pengalaman, dan 

keinginan untuk berperan –secara individu atau kelompok– untuk menyelesaikan masalah 

lingkungan yang saat ini sedang terjadi dan di masa yang akan datang (GDRC 2014). 

UNESCO menegaskan bahwa pendidikan lingkungan bertujuan untuk membantu 

pengembangan kesadaran dan kepedulian mengenai ketergantungan ekonomi, sosial, 

politik dan ekologi di kawasan urban dan rural; menyediakan kesempatan untuk setiap orang 

mendapatkan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, komitmen, dan keahlian yang diperlukan dalam 

melindungi dan memperbaiki lingkungan; dan membentuk pola baru dalam pengembangan 

tingkah laku individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan mengenai lingkungan 

(GDRC 2014). Stapp (1969) juga menambahkan bahwa pendidikan lingkungan ditujukan 

untuk menghasilkan masyarakat yang berpengetahuan mengenai lingkungan biofisik dan 

masalah-masalah mengenainya, sadar bagaimana membantu menyelesaikan masalah-

masalah tersebut dan memiliki motivasi untuk mengelesaikan masalah-masalah tersebut. 

Untuk itu, UNESCO menyebutkan adanya 5 (lima) komponen yang harus ada dalam 

pendidikan lingkungan: 

1. Kesadaran dan kepekaan mengenai lingkungan dan perubahan lingkungan 

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan dan perubahan lingkungan 

3. Sikap kepedulian terhadap lingkungan dan motivasi untuk memperbaiki dan 

mempertahankan kualitas lingkungan 

4. Keahlian untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan, 

dan 

5. Partisipasi dalam aktivitas yang mengarah ke penyelesaian masalah lingkungan 

(GDRC  2014). 

Pemahaman mengenai lingkungan dan usaha-usaha mengenalkan lingkungan dan 

masalahnya dapat dikenalkan sejak dini. Melalui Program PEPELING yang dilakukan oleh 

Kebun Raya Cibodas, diharapkan anak didik dan peserta PEPELING dapat memiliki 

ketertarikan, berperan serta, dan memiliki motivasi dalam mempelajari, mengetahui 

kekayaan alam hayati Indonesia (khususnya botani), dan memecahkan masalah-masalah 

lingkungan. 

Hungerford et al. (1990) menyebutkan bahwa pemikiran tradisional (traditional 

thinking) mengenai pendidikan lingkungan yang berpendapat bahwa perubahan tingkah laku 
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didapat dari pengetahun yang lebih mengenai lingkungan dan masalahnya ternyata tidak 

sejalan dengan hasil penelitian mengenai tingkah laku manusia terhadap lingkungan. Tidak 

berarti dengan bertambahnya pengetahuan tentang lingkungan maka manusia merubah 

cara pandang dan mau berperan serta dalam perbaikan lingkungan. 

Tilbury (1995) menyatakan bahwa active learning strategies dapat dilakukan dalam 

pendidikan lingkungan. Peserta didik berpartisipasi secara aktif yang dapat menimbulkan 

ketertarikan, menimbulkan nilai-nilai, dan mendorong peserta didik untuk mengambil sikap 

dan tanggung jawab melalui keterlibatan peserta didik. Keberhasilan program PEPELING 

yang dilakukan oleh Kebun Raya Cibodas ditunjukkan dengan keterlibatan (engagement), 

keberlangsungan (continuity), dan peningkatan pemahaman (awareness) perserta 

PEPELING. Hal ini ditunjukan dengan keterlibatan mereka dalam menjaga keberlangsungan 

program seperti perindangan sekolah. Namun demikian, penelitian lebih lanjut mengenai 

dampak progam PEPELING oleh Kebun Raya Cibodas terhadap peserta didik masih perlu 

dilakukan. 

 

SIMPULAN 

Kegiatan Pelayanan Pendidikan Lingkungan (PEPELING) di Kebun Raya Cibodas 

merupakan kegiatan rutin yang diadakan dengan tujuan untuk menimbukan kesadaran 

peserta didik mengenai masalah lingkungan, konservasi, dan keragaman hayati. Sebagai 

bagian dari kegiatan tersebut pengenalan mengenai spesies tumbuhan (botani) menjadi 

bagian yang tidak bisa dilepaskan. Pembelajaran secara aktif (active learning) merupakan 

salah satu metode yang digunakan dalam program PEPELING. Diharapkan hasil dari 

kegiatan ini dapat muncul generasi penerus yang perduli terhadap lingkungan dan 

keragaman hayati.  
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian tentang monitoring jenis-jenis pohon di dalam petak permanen di 
hutan primer (blok hutan Berbakti) dan hutan sekunder (blok hutan Pameumpeuk) Taman Nasional 
Gunung Halimun-Salak. Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa dominan spesies tidak 
mengalami perubahan baik di hutan primer dan hutan sekunder, masing masing dari tahun 2010 dan 
2011 sampai tahun 2013. Hasil pengukuran parameter pohon menunjukkan peningkatan diameter 
dan tinggi pohon untuk semua jenis pohon yang tercatat, meskipun terjadi penurunan jumlah individu 
jenis pohon di kedua hutan tersebut. Jenis-jenis dominan yang terdapat di hutan primer antara lain 
Schima wallichii, Altingia excelsa, Castanopsis acuminatissima, Quercus gemelliflora, dan Syzygium 
gracilis, sedangkan jenis-jenis dominan yang terdapat di hutan sekunder antara lain Macaranga 
triloba, Ostodes paniculata, Sloanea sigun, Ardisia sanguinolenta, dan Castanopsis argantea. 
 
Kata kunci: hutan primer, hutan sekunder, jenis-jenis dominan, monitoring 

 
 

ABSTRACT 
 

The monitoring of plant species had been conducted in the permanent plot of primary forest 
(Berbakti Forest block) and secondary forest (Pameumpeuk Forest block) of Gunung Halimun-Salak 
National Park. Analysis vegetation results showed that dominant species did not change in the 
primary and secondary forests from 2010 and 2011 to 2013, respectively. The results of tree 
parameters showed that diameter and tree height increased for all species in those forests, although 
the sum of tree species decreased in those forests. Dominant tree species in the primary forest were 
Schima wallichii, Altingia excelsa, Castanopsis acuminatissima, Quercus gemelliflora, and Syzygium 
gracilis, while dominant tree species in the secondary forest were Macaranga triloba, Ostodes 
paniculata, Sloanea sigun, Ardisia sanguinolenta, and Castanopsis argantea. 

 
Keywords: dominant species, monitoring, primary forest, secondary forest 

 
 

PENDAHULUAN 

Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) sebagai salah satu kawasan 

konservasi terbesar di Pulau Jawa, selain berfungsi melindungi flora dan fauna unik di 

dalamnya, juga berperan dalam pengaturan hidrologi kawasan yang melingkupinya. Fungsi 

lain yang tidak kalah menariknya adalah sebagai kawasan penelitian, pendidikan, sumber 

plasma nutfah, serta pengembangan pariwisata untuk menggerakkan perekonomian 

masyarakat sekitarnya. Namun berdasarkan data-data terakhir keberadaan TNGHS justru 

terancam kelestariannya, bahkan dalam kurun waktu 1989-2004 deforestasi di TNGHS 

mencapai 23 ribu hektar atau 19,6% dari luas total kawasan dengan laju deforestasi rata-
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rata 1,3% atau 113.357 Ha per tahun. Padahal hutan sangat berperanan dalam 

pengendalian aliran air permukaan dan erosi permukaan tanah (Stennis et al. 2006).  

Beberapa studi jenis-jenis flora dengan metode pengamatan langsung di lapangan 

dan pembuatan petak pengamatan telah dilakukan di kawasan Gunung Salak (Steenis et al. 

2006), di daerah Awibengkok (Kartawinata et al. 1985), di Cianten (Mirmanto 1991) dan 

koridor Halimun-Salak (Rinaldi et al. 2008). Penelitian tentang komposisi jenis dan struktur di 

hutan kawasan taman nasional Gunung Halimun-Salak, Sukabumi (Alhamd et al. 2010) 

telah dilakukan di lokasi hutan primer pada blok hutan berbakti, sedangkan penelitian 

tentang keanekaragaman dan komposisi jenis pohon di hutan alam kawasan Gunung Salak, 

Sukabumi (Polosakan et al. 2011) telah dilakukan di kawasan hutan sekunder pada blok 

hutan Pameumpeuk. Kegitan penelitian yang berkelanjutan sangat penting untuk memonitor 

jenis-jenis pohon di hutan primer pada blok hutan berbakti dan hutan sekunder pada blok 

hutan Pameumpeuk di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Sukabumi, Jawa Barat 

yang nantinya dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk konservasi 

hutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Kegiatan penelitian yang dilakukan saat ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 

sebelumnya, yaitu lokasi hutan primer (blok hutan bukit Berbakti) pada tipe hutan 

pegunungan bawah (≥ 1200 m dpl) pada tahun 2010 dan kawasan hutan sekunder (blok 

hutan Pameumpeuk) di kawasan Gunung Salak pada tahun 2011. 

Alat dan bahan yang digunakan untuk monitoring pohon adalah plastik, label 

gantung, spidol permanen, golok, kompas, palu, label seng, paku, meteran kain dan alkohol. 

Pengukuran ulang parameter pohon dilakukan pada dua plot permanen yang sudah 

diukur pada tahun 2010 untuk lokasi hutan primer dan tahun 2011 untuk lokasi hutan 

sekunder dengan luas masing-masing plot 1 Ha. Parameter pohon yang diukur antara lain 

diameter pohon dan tinggi pohon yang terdiri dari tinggi bebas cabang dan tinggi total, 

pengukuran diameter pohon menggunakan meteran kain sedangkan untuk mengukur tinggi 

pohon menggunakan pool meter. Apabila ada penambahan jenis baru pada plot, maka 

dilakukan pengambilan spesimen untuk diidentifikasi dan diukur juga diameter, tinggi bebas 

cabang, dan tinggi totalnya. Analisis vegetasi dilakukan untuk menentukan jenis-jenis 

dominan pada kedua hutan tersebut dan selanjutnya dibandingkan dengan jenis-jenis 

dominan yang telah diteliti pada tahun 2010 dan 2011. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengukuran ulang dan analisis vegetasi diperoleh jenis-jenis pohon yang 

dominan di hutan primer dan hutan sekunder, kesepuluh jenis dominan pada tahun 2010 
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dan 2013 di hutan primer (Tabel 1) dan hutan sekunder pada tahun 2011 dan 2013 (Tabel 

2), yang mana dari kedua tabel tersebut tidak terdapat perubahan pada jenis-jenis dominan 

kedua hutan tersebut.  

Tabel 1. Jenis-jenis dominan di hutan primer (blok hutan Berbakti) pada tahun 2010 dan 
2013  

Jenis Dominan 2010 Jenis Dominan 2013 
Schima wallichii Schima wallichii 
Castanopsis acuminatissima Altingia excelsa 
Altingia excelsa Castanopsis acuminatissima 
Quercus gemelliflora Quercus gemelliflora 
Syzygium gracilis Syzygium gracilis 
Lithocarpus korthalsii Urophyllum arboreum 
Urophyllum arboreum Nyssa javanica 
Nyssa javanica Syzygium lineatum 
Syzygium lineatum Lithocarpus korthalsii 
Polyosma illicifolia Polyosma illicifolia 

 

Tabel 2. Jenis-jenis dominan di hutan sekunder (blok hutan Pameumpeuk) pada tahun 2011 
dan 2013  

Jenis Dominan 2011 Jenis Dominan 2013 
Ostodes paniculata Macaranga triloba 
Castanopsis argantea Ostodes paniculata 
Sloane asigun Sloane asigun 
Ardisia sanguinolenta Ardisia sanguinolenta 
Macaranga triloba Castanopsis argantea 
Urophyllum glabrum Urophyllum glabrum 
Syzygium pycnanthum Syzygium pycnanthum 
Antidesma tetandrum Antides matetandrum 
Symplocos fasciculata Ardisia fuliginosa 
Dysoxyllumalliaceum Symplocos fasciculata 

 

Pada tahun 2010 dan 2013, 10 jenis-jenis dominan yang di hutan primer blok hutan 

Berbakti tidak mengalami perubahan, namun beberapa jenis mengalami pengurangan 

jumlah, seperti Schima wallichii, Altingia excelsa, Syzygium gracilis, Lithocarpus korthalsii, 

Urophyllum arboretum, dan Polyosma illicifolia (Tabel 3). Pengurangan tersebut disebabkan 

oleh pohon yang telah mati atau patah karena ditebang. Seperti halnya di hutan primer, di 

blok hutan sekunder Pameumpeuk, jenis-jenis dominan tidak banyak mengalami perubahan, 

jumlah individu juga mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai dengan 2013, antara 

lain Ostodes paniculata, Ardisia sanguinolenta, Urophyllum glabrum, Syzygium pycnanthum, 

Antidesma tetandrum, dan Symplocos fasciculate (Tabel 4) yang banyak disebabkan oleh 

pohon yang mati karena ditebang. 

Parameter pohon yang diukur juga mengalami perubahan, antara lain semakin besar 

diameter pohon, semakin tinggi bebas cabang dan tinggi totalnya untuk semua jenis yang 

tercatat di dalam petak permanen baik di hutan primer maupun hutan sekunder, walaupun 
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beberapa jenis dominan mengalami kematian, ditebang atau patah. Penambahan pohon 

pada petak permanen di hutan sekunder antara lain dari jenis Ficus variegate, Ostodes 

paniculata, Evodia latifolia, dan Vernonia arborea. Secara umum, pengurangan jumlah 

semua jenis pohon lebih banyak terdapat di hutan sekunder Pameumpeuk daripada di hutan 

primer Berbakti, hal tersebut dikarenakan lokasi hutan sekunder yang lebih rendah dan lebih 

mudah dijangkau daripada hutan primer. 

 

Tabel 3. Jumlah jenis-jenis dominan di hutan primer (blok hutan Berbakti) pada tahun 2010 
dan 2013 

NamaJenis 
Jumlah (pohon) 

2010 2013 
Schima wallichii 100 95 
Castanopsis acuminatissima 37 37 
Altingia excelsa 37 36 
Quercus gemelliflora 32 32 
Syzygium gracilis 42 38 
Lithocarpus korthalsii 20 18 
Urophyllum arboreum 37 35 
Nyssa javanica 22 22 
Syzygium lineatum 27 27 
Polyosma illicifolia 18 17 

 

Tabel 4. Jumlah jenis-jenis dominan di hutan sekunder (blok hutan Pameumpeuk)  
pada tahun 2011 dan 2013 

NamaJenis Jumlah (pohon) 
2011 2013 

Ostodes paniculata 65 64 
Castanopsis argantea 22 22 

Sloane asigun 33 33 
Ardisia sanguinolenta 54 51 

Macaranga triloba 67 67 
Urophyllum glabrum 39 37 

Syzygium pycnanthum 24 21 
Antides matetandrum 22 21 
Symplocos fasciculata 16 14 
Dysoxylluma lliaceum 6 6 

Ardisia fuliginosa 18 18 
 

Peningkatan diameter pohon, tinggi bebas cabang dan tinggi totalnya menunjukkan 

bahwa pertumbuhan pohon di kedua hutan tersebut baik, sehingga dapat dikatakan bahwa 

gangguan yang terjadi pada kedua hutan tersebut berasal dari penebangan liar. 

 

SIMPULAN 

Semua jenis pohon yang tercatat baik di blok hutan primer Berbakti dan hutan 

sekunder Pameumpeuk mengalami peningkatan dalam diameter pohon, tinggi bebas 
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cabang maupun tinggi totalnya, walaupun beberapa jenis dominannya mengalami 

penurunan jumlah individu yang gangguannya berasal dari penebangan liar. Jenis-jenis 

dominan tidak mengalami perubahan di kedua hutan tersebut, mulai tahun 2010 sampai 

2013 untuk hutan primer (blok hutan Berbakti) dan mulai tahun 2011 sampai 2013 untuk 

hutan sekunder (blok hutan Pameumpeuk). 
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ABSTRAK 
 

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Taman Nasional 
ini memiliki berbagai ekologi unik sebagai daerah transisi wilayah geografis Indomalaya di sebelah 
barat dan Papua-Australia di sebelah timur (Kawasan Wallaceae) pada ketinggian  50–1.970 m dpl, 
meliputi hutan dataran rendah, hutan sub-pegunungan, dan hutan pegunungan. Penelitian dilakukan 
di Bolaang Mongondow dengan menggunakan metode petak di atas lahan seluas 100 mx 100 m (1 
ha)  pada ketinggian sekitar 900 m dpl.  Pohon (diameter setinggi dada 10 cm) dan belta (diameter 2-
9,9 cm, diukur 50 cm dari tanah) dicatat jenis, diameter, tinggi ke cabang pertama (untuk pohon saja), 
dan tinggi total.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan yang diteliti terdiri dari 81 jenis pohon 
yang termasuk kedalam  57 marga dan 35 suku dengan kerapatan 339 individu pohon/ha. Jenis-jenis 
pohon  yang dominan adalah Agathis dammara, Santiria laevigata, Castanopsis acuminatissima, dan 
Eugenia lineata. Suku-suku pohon yang penting adalah Lauraceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, dan 
Icacinaceae. Sedangkan belta terdiri atas 70 jenis, 51 marga, dan 32 suku dengan kerapatan 1.024 
belta/ha. Jenis-jenis belta yang dominan adalah Agathis dammara, Popowia pisocarpa, Santiria 
laevigata, dan Castanopsis acuminatissima. Keluarga yang sedang berkembang penting adalah 
Euphorbiaceae, Rubiaceae, Annonaceae, dan Clusiaceae. 
 
Kata kunci: ekologi tumbuhan, hutan sub-pegunungan, pohon 

 
 

ABSTRACT 
 

Bogani Nani Wartabone National Park is located in North Sulawesi Province.  This National 
Park has a variety of unique ecology as the transition region Indomalayan geographic regions in the 
west and Papua-Australia in the east (Wallaceae Area) at elevation 0f 50–1,970 m covering lowland, 
sub-montane and montane forests. The research was carried out in Bolaang Mongondow within the 
Bogani Nani Wartabone, using a plot method on an area of 100 m x 100 m (1 ha) at about 900 m asl.  
Trees (diameter of breast height of 10 cm) and saplings (diameter of 2-9.9 cm, measured 50 cm from 
the ground) were recorded for their species, diameter, height to the first branch (for  trees only), and 
total height.  The result showed that the studied forest consisted of 72 tree species belonging to 51 
genera and 33 families with a density of 339 individual trees/ha. Dominant trees were Agathis 
dammara, Santiria laevigata, Castanopsis acuminatissima, and Eugenia lineata. Important tree 
families were Lauraceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, and Icacinaceae. While saplings were 
belonging to 67 species, 51 genera, and 35 families with density of 1.024 saplings/ha.  Dominant 
saplings were Agathis dammara, Popowia pisocarpa, Santiria laevigata, and Castanopsis 
acuminatissima.  Important sapling families were Euphorbiaceae, Rubiaceae, Annonaceae, and 
Clusiaceae. 
 
Keywords: plant ecology, sub-montane forest, tree 

 
 
PENDAHULUAN 

Menurut SK Menhut No. 724/Kpts-II/1993 tanggal 8 November 1993, Taman 

Nasional (TN) Bogani Nani Wartabone mempunyai luas sekitar 287.115 Ha, yang terletak di 

Kabupaten Bolaang Mongondow (285.104,83 Ha), propinsi Sulawesi Utara, dan Kabupaten 
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Bone Bolango (2.010,17 Ha), Propinsi Gorontalo  (PHKA 2008).  Taman Nasional ini 

mempunyai ketinggian 50–1.970 m di atas permukaan laut, tidak memiliki pantai dan 

diperkirakan mempunyai variasi edafik dan vegetasi yang luas, yaitu: hutan pamah, sub-

pegunungan, dan pegunungan.  

Penelitian ekologi tumbuhan di kawasan hutan Taman Nasional ini telah dilakukan 

oleh Purwaningsih dan Yusuf (1994) dengan metode kuarter pada ketinggian 200-650 m dpl, 

sedangkan eksplorasi tumbuhan bernilai guna oleh Uji & Yusuf (1994) pada ketinggian 10– 

650 m dpl. Koleksi herbarium dari kawasan sub-pegunungan Sulawesi bagian utara masih 

kurang.  Karenanya, pengenalan jenis tumbuhan sampai tingkat jenis daerah tersebut masih 

sulit karena kurangnya informasi taksonomi dari flora yang dikumpulkan. Kawasan Taman 

Nasional Bogani Nani Wartabone yang luas, rawan terhadap perambahan hutan dan 

penebangan kayu secara berlebihan dikarenakan kurangnya pengawasan (Kawuwung 

2010).  Tujuan penelitian adalah mengungkapkan data diversitas flora kawasan sub-

pegunungan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang belum banyak didapatkan 

informasinya dan termanfaatkan dengan optimal baik secara ekologi maupun ekonomi.  

Studi ini mengemukakan hasil penelitian tipe vegetasi yang dilakukan di kawasan  Gunung 

Kabila, TN Bogani Nani Wartabone, sebelah barat Kotamobagu pada ketinggian 900 m di 

atas permukaan laut. Secara administratif, lokasi penelitian berada di Desa Siniyung, 

Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. 

 

METODE  PENELITIAN 

Pencuplikan data dilakukan dengan metode petak. Setelah pengamatan umum 

lokasi penelitian, lalu ditentukan sebuah lokasi dan dibuat satu petak untuk penelitian, 

berukuran 100 m x 100 m (1 Ha). Petak Utama tersebut dibagi menjadi 100 petak berukuran 

10 m x 10m, dan di dalam petak dibuat anak-anak petak berukuran 5 m x 5 m secara 

bersistem. Setiap pohon (diameter >10 cm) dicacah pada setiap petak 10 m x 10 m, 

sedangkan belta (diameter 2,0–9,9 cm) dicacah pada setiap petak 5 m x 5 m. Data pohon 

meliputi jenis, diameter, tinggi bebas cabang, tinggi total, dan koordinat/kedudukannya, 

sedangkan data belta mencakup jenis, diameter, dan tinggi. Data-data yang diperoleh 

dicatat dan dianalisis dengan metode seperti pada Greigh-Smith (1964). Parameter yang 

dihitung secara kuantitatif adalah kerapatan, frekuensi, dan dominansi.  Nilai relatif ketiga 

parameter tadi digunakan untuk menghitung Indeks Nilai Penting jenis.  Spesimen voucher 

diambil untuk diidentifikasi di Herbarium Bogoriense LIPI di Cibinong, sedangkan penamaan 

jenis menurut http://www.the plantlist.org.   
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HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Pohon 

Dalam petak seluas 1 Ha telah dicatat 72 jenis pohon yang termasuk ke dalam 51 

marga dan 33 suku serta memiliki kerapatan 339 pohon/Ha.  Kerapatan pohon tersebut lebih 

kecil dibandingkan dengan hasil penelitian Sambas dan Siregar (1999) pada petak 1 Ha di 

hutan lindung Batu Ampar, Pulau Singkep (ketinggian 400-450 m dpl.) yang mencatat 

kerapatan 453 pohon/Ha. Jumlah jenis pohon di petak penelitian lebih banyak daripada yang 

tercatat oleh Purwaningsih dan Yusuf (1994) yakni pada kisaran 54-67 jenis dalam 36 titik 

pencuplikan dengan interval 25 m. Jenis-jenis pohon yang dominan adalah Agathis 

dammara, Santiria laevigata, Castanopsis acuminatissima, dan Eugenia lineata. Suku pohon 

yang penting adalah: Lauraceae (5 marga; 7 jenis), Euphorbiaceae (5 marga; 6 jenis), 

Rubiaceae (4 marga; 5 jenis), dan Icacinaceae (3 marga; 5 jenis). Komposisi  20 jenis pohon 

yang memiliki Indeks Nilai Penting (INP) terbesar pada kawasan hutan di TN Bogani Nani 

Wartabone (ketinggian 900 m dpl.) dapat dilihat pada Tabel 1.  Pada Tabel 1 terlihat bahwa 

jenis pohon dominan (dengan INP yang tertinggi) adalah: A. dammara dan C. 

acuminatissima, jenis-jenis lain yang penting adalah E. lineata, Prunus grisea, Turpinia 

sphaerocarpa, Dillenia ochreata, Santiria laevigata, dan Palaquium obovatum.  Tingkat 

heterogenitas jenis pohon di petak penelitian tergolong cukup tinggi, terlihat dari penyebaran 

kelas frekuensi  jenisnya: 66 jenis pohon memiliki frekuensi (F) <5%, 12 jenis dengan F = 5– 

10% dan tiga jenis mempunyai F >10%. 

 

Tabel 1.  Dua puluh jenis pohon dengan Indeks Nilai Penting (INP) terbesar pada kawasan 
hutan (ketinggian 900 m dpl) di petak penelitian 

No Nama Jenis K (ind/Ha) F (%) 
LBD 

(cm2/Ha 
INP (%) 

1 Agathis dammara 27 26 181.483 66,23 
2 Castanopsis acuminatissima 29 20  18.805 21,34 
3 Eugenia lineata 14 12  13.488 12,40 
4 Prunus grisea 11 9 19.396 11,90 
5 Turpinia sphaerocarpa 11 9   8.306  8,96 
6 Dillenia ochreata 10 10   5.826  8,40 
7 Santiria laevigata 13 10   1.763  8,21 
8 Palaquium obovatum 12  9   4.155  8,16 
9 Psychotria malayana  9  9   2.203   6,76 

10 Litsea grandis   6   6   5.195   5,49 
11 Stemonurus secundiflorus   7  7   1.887   5,28 
12 Mangifera laurina   7  6  3.220   5,25 
13 Drypetes longifolia   6   6   2.062   4,66 
14 Astronia macrophylla   6   6   1.883   4,61 
15 Dillenia celebica   5   5   2.916   4,19 
16 Garcinia dioica   4   4   5.624   4,05 
17 Elmerilla celebica   4   4   3.925   3,60 

18 Alseodaphne sp.   5   3   1.803   3,13 
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19 Calophyllum soulattri   4   4   2.105   3,12 
20 Elaeocarpus ovalis   4   3   3.262   3,03 
      

Keterangan: 
K =  Kerapatan (jumlah individu suatu jenis per Ha) 
F  =  Frekuensi (% petak terisi suatu jenis per total petak) 
LBD =  Luas Bidang Dasar (per Ha) 
INP =  Indeks Nilai Penting 
 
Belta 

Dari 100 anak petak tercatat sebanyak 67 jenis belta dari 51 marga dan 35 suku 

dengan kerapatan 1.024 belta/Ha.  Kerapatan belta tersebut lebih rendah daripada di hutan 

lindung Batu Ampar, Pulau Singkep (Sambas dan Siregar 1999).  Jenis-jenis belta yang 

dominan adalah A. dammara, Popowia pisocarpa, S. Laevigata, dan C. acuminatissima.  

Suku-suku belta yang penting adalah Euphorbiaceae (4 marga; 7 jenis), Rubiaceae (4 

marga; 6 jenis), Annonaceae (4 marga; 4 jenis), dan Clusiaceae (2 marga; 5 jenis).  

Komposisi 20 jenis belta dengan INP terbesar di lokasi penelitian tertera pada Tabel 2.   

 
Tabel 2.  Dua puluh jenisbelta dengan Indeks Nilai Penting (INP) terbesar pada kawasan 

hutan (ketinggian 900 m dpl) di petak penelitian 

No Nama Jenis 
K 

(Ind/Ha) 
F (%) 

LBD 
(cm2/Ha) 

INP (%) 

1 Agathis dammara 17 14 271,4 18,30 
2 Santiria laevigata 10 9 240,3 12,69 
3 Mezzettia parviflora 10 10 216,5 12,69 
4 Stemonurus secundiflorus 9 9 247,7 12,45 
5 Castanopsis acuminatissima 9 7 219,4 10,99 
6 Psychotria malayana 9 8 185,5 10,78 
7 Palaquium obovatum 8 8 146,3 9,63 
8 Thea lanceolata 8 7 169,1 9,61 
9 Psychotria sp 10 9 68,5 9,34 
10 Popowia pisocarpa 7 7 174,8 9,32 
11 Canarium sp 8 6 165,1 9,08 
12 Eugenia sp 6 6 140,3 7,81 
13 Drypetes longifolia 6 6 84,8 6,73 
14 Baccaurea motleyana 5 4 147,5 6,65 
15 Calophyllum sp 6 6 50,9 6,06 
16 Mangifera laurina 5 5 91,5 6,01 
17 Garcinia gaudichandii 4 2 144,7 5,30 
18 Eugenia lineata 3 3 128,4 5,04 
19 Platea excelsa 4 2 101,4 4,45 
20 Ardisia sp. 4 4 53,6 4,43 

Keterangan: 
K =  Kerapatan (jumlah individu suatu jenis per Ha) 
F =  Frekuensi (% petak terisi suatu jenis per total petak) 
LBD =  Luas Bidang Dasar (per Ha) 
INP =  Indeks Nilai Penting 
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Dari Tabel 2 terlihat bahwa ada beberapa jenis belta yang memiliki INP >9,5.  Secara 

alami, kedelapan jenis belta ini akan mendominasi kawasan hutan tersebut di kemudian 

hari.  Jenis-jenis tersebut adalah A. dammara, S. laevigata, M. parviflora, S. secundiflorus, 

C. acuminatissima, P. malayana, P. obovatum dan T. lanceolata. Berdasarkan kelas 

frekuensi jenis, 55 jenis belta memiliki frekuensi (F) <5%, 14 jenis dengan F = 5–10% dan 

hanya satu jenis yang memiliki F >10% yaitu A. dammara. Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat 

dikatakan bahwa areal penelitian merupakan hutan yang didominasi oleh Agathis dammara 

(INP pohon = 66,23, dan belta = 18,30%).  Kerapatan A. dammara tingkat pohon adalah 27 

pohon/Ha, dengan 12 individu pohon memiliki diameter 100-147 cm dan tinggi total 23-30 m, 

sedangkan untuk tingkat belta sebanyak 68 belta/Ha, sehingga regenerasinya cukup baik. 

Penyebaran A. dammara meliputi Filipina (Palawan dan Samar), Sulawesi, dan Maluku serta 

ditanam dalam skala cukup besar di Pulau Jawa. Jenis ini terpencar tetapi umum secara 

lokal sampai ketinggian 1.200 m dpl ( PROSEA 1993).  Jenis C. acuminatissima merupakan 

merupakan jenis dominan di hutan sub-pegunungan Gunung Endut, Taman Nasional 

Gunung Halimun Salak (Sambas et al. 2011).  Jenis ini ditemukan memiliki luas bidang 

dasar yang besar di hutan Cagar Alam Yapen Tengah (Partomihardjo 2001). 

Selain tumbuhan pohon dan belta, jenis lain yang patut dicatat adalah palem Areca 

vestiara, sebanyak 233 batang, terdapat pada 79 petak dari keseluruhan 100 petak, tumbuh 

soliter maupun dalam rumpun, dan palem Pinanga caesia hanya dijumpai di 11 petak 

masing-masing 1 batang.  Paku Cyathea contaminans sebanyak 26 batang pada 16 anak 

petak. Tumbuhan bawah yang paling sering terlihat antara lain Calamus zollingeri, 

Freycinetia sp. dan Phrynium sp. 

 

SIMPULAN 

Areal penelitian di kawasan sub-pegunungan Taman Nasional Bogani Nani 

Wartabone merupakan hutan Agathis dammara campuran.  Secara umum komunitas flora di 

lokasi penelitian adalah merupakan komunitas Agathis dammara-Castanopsis 

acuminatissima. 
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ABSTRAK 
 

Salah satu faktor pembatas produktivitas tanaman padi adalah serangan hama penggerek 
batang yang disebabkan oleh Scirpophaga sp. Pengendalian hama penggerek batang secara 
konvensional telah dilakukan melalui manajemen waktu, perbaikan pengolahan lahan, penggunaan 
pestisida (kimia dan biologi), dan varietas tahan penggerek batang. Gen cry ialah gen ketahanan 
penggerek batang yang diperoleh dari bakteri Baccilus thuringiensis. Gen cry bekerja menghasilkan 
protein kristal δ-endotoxin yang spesifik untuk mematikan larva tertentu. Sejumlah galur transgenik 
potensial tahan penggerek yang mengandung gen cry telah diperoleh oleh Puslit Bioteknologi LIPI.  
Galur-galur tersebut menggunakan cv. Rojolele sebagai model, yang merupakan varietas lokal. Agar 
tanaman tahan penggerek tersebut lebih bermanfaat secara luas, maka transfer gen cry dari galur 
transgenik cv. Rojolele ke varietas komersial lain seperti IR 64 dan Situpatenggang perlu dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan varietas padi komersial yang  tahan penggerek batang. 
Transgenik Rojolele disilangkan dengan IR 64 dan Situ Patenggang. Analisis integrasi gen cry 
dilakukan dengan PCR menggunakan primer spesifik cry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
persentase keberhasilan pemindahan gen cry melalui persilangan pada tanaman F1 masing-masing 
sebesar 35.71% pada persilangan Situ Patenggang x I.AR.1-13-12(74) dan 15.38% pada persilangan 
IR 64 x U10-1. Karakter tinggi tanaman antara persilangan IR64 maupun Situ Patenggang dengan 
transgenik Rojolele menghasilkan tinggi tanamang berukuran sedang, warna kaki ungu, dan 
terbentuknya bulu panjang, pendek bahkan tanpa bulu pada ujung gabah 
 
Kata kunci: gen cry, penggerek batang, transgenik, varietas komersial, varietas lokal 

 
 

ABSTRACT 
 

One of limiting factor is the productivity of the rice plant stem borer attack caused by 
Scirpophaga sp. Control of stem borer conventionally been done through time management, 
improved land management, the use of pesticides (chemical and biological) and stem borer resistant 
varieties. Cry genes are stem borer resistance genes derived from bacteria Baccilus thuringiensis. 
Cry genes work produces crystal δ-endotoxin protein that specific to turn off certain larvae. A number 
of potential transgenic lines resistant stem borers containing cry genes have been acquired by the 
Research Center for Biotechnology LIPI.  Lines are using cv. Rojolele as a model, which is a local 
variety. In order for the borer resistant crops more widely useful, then the cry gene transfer from 
transgenic lines cv. Rojolele to other commercial varieties such as IR 64 and Situ Patengang needs to 
be done. This research aims to produce commercial rice varieties resistant borer.  Rojolele transgenic 
rice crossed with IR64 and Situ Patenggang.  Integration analysis for cry gene was performed by PCR 
using cry specific primer. The results showed that the percentage of successful transfer of cry genes 
by crossing the F1 plants respectively by 35.71% on cross Situ Patenggang x I.AR.1-13-12 (74) and 
15.38% in the cross IR 64 x U10-1. The character of plant height between IR 64 and Situ Patenggang 
crossed with Rojolele transgenic resulted the plant height are medium, purple leg color, and the 
formation of long hair, short even bald at the pointy end of the grains. 

 
Keywords: cry gene, commercial, local varieties, varieties stem borer, transgenic 
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PENDAHULUAN  

Salah satu faktor pembatas produktivitas tanaman padi adalah serangan hama 

penggerek batang yang disebabkan oleh Scirpophaga sp. dari golongan Lepidoptera.  

Penggerek putih (S. innotata) dan kuning (S. incertulas) adalah hama dominan yang 

banyak menyerang pertanaman padi. Hama ini menyerang sepanjang waktu 

pertumbuhan tanaman (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 2010). Serangan 

penggerek batang padi pada fase vegetatif menimbulkan gejala sundep. Sedangkan 

serangan yang terjadi saat fase generatif dapat menurunkan produksi 5%-10% bahkan 

dapat mencapai 60% dan 90% (Pathak & Khan  1994; Wunn et al. 1996). Di India, 

kehilangan hasil akibat penggerek batang kuning mencapai 3-95% (Way et al. 2006).  

Serangan penggerek terparah di Indonesia dilaporkan terjadi pada musim hujan 

1989/1990 yang mencapai luas 172.933 ha dan 15.000 ha dan diantaranya mengalami 

puso (Damayanti et al. 1991).  Selanjutnya menurut data Biro Pusat Statistik (2002), dari 

112.918 ha luas areal pertanaman padi pada 29 provinsi di Indonesia, intensitas 

serangan penggerek mencapai 39.08%.   

Pengendalian hama penggerek batang secara konvensional telah dilakukan 

melalui manajemen waktu persemaian, perbaikan pengolahan lahan, dan penggunaan 

pestisida (kimia dan biologi). Biopestisida menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis (Bt) 

telah lama dilakukan untuk mematikan larva penggerek. Sementara pestisida kimia 

dengan berbagai jenis pun telah digunakan, namun pestisida ini menimbulkan 

kontaminasi air, tanah, sumber pangan, dan meracuni serangga non target (High et al. 

2004). Sehingga pengendalian dengan pestisida menjadi tidak efektif. Pengendalian 

paling tepat adalah menggunakan varietas tahan penggerek batang.     

Secara genetik, di dalam genom tanaman padi atau kerabatnya tidak ditemukan 

gen ketahanan terhadap hama penggerek. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin 

dilakukan persilangan untuk memindahkan gen ketahanan penggerek batang dari padi 

atau kerabatnya, jika sumber gen itu sendiri tidak ada di dalamnya.  Pemuliaan untuk 

memperoleh varietas tahan penggerek selama ini dilakukan melalui seleksi. Varietas 

yang dianggap tahan umumnya karena faktor morfologi tanaman seperti diameter batang 

kecil, ruas batang pendek dan daun tipis sehingga larva tidak dapat berkembang biak 

(Hosseini et al. 2011).  

Gen cry ialah gen ketahanan penggerek batang yang diperoleh dari bakteri 

Baccilus thuringiensis. Gen cry bekerja menghasilkan protein kristal δ-endotoxin yang 

spesik untuk mematikan larva tertentu. Pada dasarnya kristal Bt di alam bersifat 

protoksin, namun karena ada aktivitas proteolisis dalam sistem pencernaan serangga 

maka Bt-protoksin menjadi toksin. Toksin yang telah aktif berinteraksi dengan sel-sel 

epithelium midgut serangga sehingga menyebabkan lubang-lubang kecil di membran sel 
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saluran cerna serangga sehingga mengganggu keseimbangan osmotik sel. 

Keseimbangan osmotik sel yang terganggu menyebabkan sel bengkak dan pecah hal ini 

menyebabkan kematian serangga (Hofte & Whiteley 1989).  

 Upaya perakitan tanaman padi tahan penggerek batang melalui transformasi 

genetik telah dilakukan Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Transformasi dilakukan 

dengan berbagai pendekatan, sehingga diperoleh produk transgenik yang bervariasi 

untuk tujuan tertentu. Variasi tersebut antara lain transgenik dengan fusi dua gen cry 

(cryIB-cryIAa), transgenik mengandung gen cryIAb bebas marka higromisin, dan 

transgenik mengandung gen cryIB dengan promoter terinduksi pelukaan. 

 Sejumlah galur transgenik potensial tahan penggerek dan mengandung gen cry 

telah diperoleh, galur tersebut menggunakan padi cv. Rojolele sebagai model. Padi cv. 

Rojolele memiliki kelebihan antara lain mudah ditransformasi dan aromatik, namun 

beberapa kelemahannya antara lain berumur panjang (6 bulan), produktivitas rendah, 

memiliki bulu panjang pada ujung gabah dan pertanamannya hanya ditemui di Jawa. 

Beberapa kelemahan ini yang diduga menyebabkan tidak populernya varietas ini untuk 

ditanam petani secara luas. Selanjutnya agar tanaman tahan penggerek tersebut lebih 

bermanfaat secara luas, maka pemuliaan tanaman dengan plasma nutfah menggunakan 

varietas komersial lain seperti IR 64 dan Situpatengang perlu dilakukan. Tujuan penelitian 

ini ialah melakukan transfer gen cry melalui persilangan dengan transgenik Rojolele 

untuk meningkatkan ketahanan IR 64 dan Situ Patenggang terhadap hama penggerek 

batang.  

   

METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan ialah padi varietas IR 64 (padi sawah), Situ Patenggang 

(padi gogo), transgenik Rojolele (1) RFZ-3-2-2-1-6-28-1 (X22-2), dan (2) RJl. T4.Fz-2-2-

4-25-22-12-3-3 (U10-1) keduanya mengandung fusi gen cry IB-cryIAa; (3) I.AR.1-13-

12(74) mengandung gen cryIAb bebas marker higromisin.  

Kegiatan persilangan dan analisis molekuler dilakukan dalam rumah kaca 

transgenik dan Laboratorium Biologi Molekuler Puslit Bioteknologi LIPI pada bulan 

Februari sampai November 2013. Benih padi transgenik Rojolele ditanam 2 bulan lebih 

cepat dibandingkan IR 64 dan Situ Patenggang (karena umur tanaman yang berbeda).  

Penanaman dilakukan dua kali dalam seminggu selama enam minggu bertutut turut. Hal 

ini dilakukan untuk upaya keselarasan waktu antara tetua jantan dan betina.  Penanaman 

dilakukan dalam pot dengan menggunakan media tanah dan pupuk kandang dengan 

perbandingan 2:1. Jumlah benih yang ditanam pada setiap kali tanam ialah 5 butir, dan 

ditanam 2 tanaman dalam satu pot. Penyilangan dilakukan ketika waktu berbunga kedua 

calon tetua terjadi bersamaan yaitu antara IR64 dengan Rojolele atau Situ Patenggang 

user
Highlight
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dengan Rojolele. Untuk mendapatkan tanaman F1, varietas IR64 dan Situ Patenggang 

dijadikan sebagai tetua betina dan transgenik Rojolele sebagai tetua jantan. Adapun 

kombinasi persilangan adalah sebagai berikut. 

1. IR 64 x X22-2     

2. IR 64 x U10-1    

3. IR 64 x I.AR.1-13-12(74) 

4. Situ Patenggang x X22-2 

5. Situ Patenggang x U10-1   

6. Situ Patenggang x I.AR.1-13-12(74)  

Pada pagi hari bunga jantan dipotong, lalu ditempatkan dalam botol jam berisi air.  

Bunga jantan ditempatkan dalam ruang tertutup dengan pencahayaan lampu yang kuat 

sekitar 6 buah lampu TL 100 watt dalam ruang berukuran 3 x 3 m. Saat cuaca sangat 

panas, bunga jantan tetap ditempatkan dalam rumah kaca transgenik setelah dipotong.  

Kemudian bunga betina disiapkan dengan cara memilih bunga yang telah siap untuk 

disilangkan (bunga telah muncul namun belum mekar). Dalam satu malai calon bunga 

betina, tidak semua bagian digunakan. Bunga pada ujung dan pangkal malai dibuang 

(tidak digunakan). Bagian lemma dan palea bunga dipotong miring, kemudian dilakukan 

kastrasi dengan menghilangkan anter bunga menggunakan vakum (dihisap dengan ujung 

pipet yang terhubung ke vakum). Setelah bersih dari anter, malai tersebut ditutup dengan 

amplop kertas minyak agar terhindar dari penyerbukan dengan bunga lain. Siang hari 

atau saat bunga jantan telah mekar dilakukan penyilangan, yaitu dengan cara 

mendekatkan dan menepuk-nepukkan bunga jantan ke malai bunga betina yang telah 

dikastrasi sehingga tepung sari bunga jantan dapat menyerbuki bunga betina. Setelah 

disilangkan malai ditutup kembali dengan kertas minyak dan tanaman ditempatkan dalam 

rumah kaca. Panen benih hasil persilangan dilakukan setelah benih masak fisiologi atau 

sekitar 4 minggu setelah penyilangan.   

 

Analisis Integrasi Gen Cry dalam Tanaman 

Isolasi genomik DNA padi 

Isolasi DNA dilakukan terhadap tanaman F1 (benih hasil persilangan yang 

ditanam).  Genomik DNA padi diisolasi dengan metode CTAB. Daun padi diambil dari 

bibit yang berumur 15 HST, dipotong 5 cm lalu 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%),  dapar ekstraksi 

(sorbitol 0.35 M, Tris-HCl pH 7.5 0.1 M, 5 mM EDTA), dan  5% sarkosil. Selanjutnya 

reaksi diinkubasi pada suhu 65oC selama 1 jam. Kemudian ke dalam tabung 

ditambahkan 750 l chloroform:isoamylalkohol (24:1) dan disentrifugasi selama 5 menit 
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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 20 l dapar TE pH 8.0.  

Analisis PCR  

Keberadaan gen cry dalam tanaman dideteksi dengan mesin PCR Thermal Cycler 

menggunakan primer spesifik yaitu: primer gen fusi cryIB-cryIAa (F: 5’-GCCCAA 

GAAGCTGTCAACGC-3’ dan R: 5’-CGATGTCGAGAACTGTGAGG-3’); dan primer cryIAb 

(F: 5’-GCTCAACTAGGTCAGGGTGT-3’ dan R 5’-ACGGTTCCGCTCTT TCTGTA-3’). 

Volume untuk 1x reaksi PCR ialah 25 µl dengan komposisi: 12,5 l Taq polimerase mix 

(dream taq mix, Fermentas), 0.2 M primer hpt reverse, 0.2 M primer hpt forward, 100 

ng DNA hasil isolasi sebagai cetakan, dan dH2O. Amplifikasi DNA dilakukan 

menggunakan alat PCR. Kondisi PCR untuk F1 fusi gen cryIB-cryIAa: satu siklus 

denaturasi (95OC, 3 menit); 30 siklus amplifikasi [denaturasi 95OC 1 menit, annealing 

60OC 1 menit, sintesis 72OC 1 menit]; 72OC 10 menit (pemanjangan final); 4OC 

(penyimpanan).  Kondisi PCR untuk cryIAb: satu siklus denaturasi (95OC, 3 menit); 30 

siklus amplifikasi [denaturasi 95OC 1 menit, annealing 57OC 1 menit, sintesis 72OC 1 

menit]; 72OC 10 menit (pemanjangan final); 4OC (penyimpanan).  Hasil  PCR dianalisis 

pada 1% gel agarose.  Gel diwarnai menggunakan ethidium bromida (0,5 mg/liter)  untuk 

visualisasi pita DNA.  Produk amplifikasi berukuran +700 pb untuk fusi gen cryIB-cryIAa 

dan +1000 bp untuk gen cryIAb.  

Pengamatan Fenotip Tanaman F1 dan Fenotipe Benih F2  

 Pengamatan fenotipik dilakukan terhadap tanaman F1 hasil persilngan dan benih 

F2 hasil persilangan. Pengamatan dilakukan secara kualitatif dan didokumentasi dengan 

foto.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Integrasi Gen Cry pada Hasil Persilangan F1 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh data bahwa tingkat keberhasilan persilangan 

transgenik Rojolele dengan IR 64 dan Situ Patenggang pada F1 hanya menghasilkan 

total tanaman yang rendah. Total tanaman F1 paling tinggi sebanyak 39 tanaman pada 

persilangan IR 64 x U10-1 dan terendah sebanyak 5 tanaman pada persilangan Situ 

Patenggang x X22-2.  Keberhasilan persilangan padi dipengaruhi oleh beberapa hal, di 

antaranya adalah faktor cuaca yaitu suhu, karena dalam persilangan waktu persilangan 

sangat ditentukan oleh kematangan bunga jantan dan betina, kelembapan udara yang 

tinggi menjadi penyebab busuk pada bulir padi akibat tumbuhnya jamur, serbuk sari yang 
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secara fisik rusak, serta keahlian peneliti dalam menyilangkan bunga padi masih relatif 

terbatas (Subantoro et al. 2008) 

 

Tabel  1.  Analisis integrasi gen cry melalui persilangan pada tanaman F1 cv. IR 64 dan 
Situ Patenggang dengan Rojolele transgenik  

No Persilangan 
Jumlah tanaman 

F1 
% Keberhasilan 

pemindahan gen cry 

1 IR 64 x X22-2 25 8 

2 IR 64 x U10-1 39 15.38  

3 IR 64 x I.AR.1-13-12(74) 15 0  

4 Situ Patenggang x X22-2 5 0  

5 Situ Patenggang x U10-1  14 14.28  

6 Situ Patenggang x I.AR.1-13-12(74) 14 35.71 

 
Keberhasilan persentase pemindahan gen cry dari transgenik Rojolele kedalam 

IR 64 dan Situ Patenggang masih rendah. Terdapat dua kombinasi persilangan yang 

tidak menghasilkan tanaman posistif mengandung gen cry (persilangan 3 dan 4), yaitu: 

IR 64 x I.AR.1-13-12(74) dan Situ Patenggang x X22-2. Keberhasilan transformasi 

perpindahan gen tertinggi yaitu: 35.71% diperoleh pada persilangan Situ Patenggang x 

I.AR.1-13-12(74) dan 15.38% IR 64 x U10-1 (Tabel 1).  

 
 

 

 

 

Gambar 1. Contoh hasil amplifikasi gen cryIAb pada hasil persilangan Situ Patenggang x 
I.AR.1-13-12(74) (A) dan contoh hasil amplifikasi fusi dua gen cry (cryIB dan cryIAa) pada 
hasil persilangan IR 64 x X22-2 (B). Ket: (1) Lambda Hind III, (2A) Plasmid cry, (2B) 
Plasmid Fusi (3A) Kontrol + cry, (3B) Kontrol + Fusi, (4A) Plasmid hpt, (4B) Plasmid - 
(5A) Kontrol + hpt, (5B) Kontrol air, (6A) Kontrol -, (6B) Sampel, (7A) Kontrol air, (7B) 
Sampel, (8A) Sampel, (8B) Sampel, dan (9A) Sampel  

 

Selama kegiatan persilangan berlangsung, kondisi lingkungan sangat mendukung 

antara lain suhu dan kelembaban cukup dan anter tanaman betina juga dibersihkan 

dengan baik, sehingga kecil kemungkinan rendahnya keberhasilan adalah karena faktor 

tersebut.  Diduga rendahnya transfer gen cry pada hasil persilangan adalah karena faktor 

genetik. Tanaman transgenik yang digunakan belum homozigot mengandung gen cry 

pada semua anter padinya atau ada faktor ketidak sesuaian genetik antara tetua jantan 

A B 

     1 2       3        4        5     6     7       8       9        1     2       3        4        5        6        7         8       

700 bp 

1000bp 
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dan tetua betina.  Hasil amplifikasi pada tanaman F1 yang mengandung gen cry disajikan 

pada Gambar 1 (A-B).   

 

Pengamatan Fenotip Tanaman F1 dan Fenotipe Benih F2  

 Tanaman F1 hasil persilangan transgenik Rojolele dengan IR 64 dan Situ 

Patenggang (Gambar 2) ditumbuhkan dan dipelihara sampai menghasilkan benih (F2). 

Hasil pengamatan fenotip kualitatif tanaman F1 menunjukkan bahwa persilangan cv. IR 

64 dengan cv. Rojolele pada semua tanaman F1 memiliki tinggi tanaman rerata antara 

tetua betina dan jantan, jadi lebih tinggi dari IR 64 asli namun lebih pendek dari 

transgenik Rojolele.  Rerata tinggi tanaman Rojolele sekitar 155 cm dan kriteria  tinggi 

IR64 sekitar 115 cm, termasuk kriteria pendek, dan tinggi tanaman F1 di antara 

keduanya. Fenomena tinggi tanaman F1 hasil persilangan cv. Situ Patenggang dengan 

Rojolele juga demikian, dimana tanaman F1 berada di antara keduanya. Berdasarkan 

warna kakinya, nampak bahwa hasil persilangan IR 64 x Rojolele berwarna ungu.  Warna 

ungu ini lebih jelas terlihat pada persilangan antara Situ Patenggang dengan Rojolele 

(Tabel 2). Suprihatno et al (2010) menyatakan bahwa cv. IR 64 memiliki warna kaki hijau, 

Situ Patenggang berwarna kaki ungu tua dan cv. Rojolele berwarna kaki ungu,  diduga 

warna kaki bersifat dominan di dalam persilangan ini.  

 

  

Gambar 2. Contoh tanaman hasil persilangan (A) Situ Patenggang x I.AR.1-13-12(74) 
dan (B) IR 64 x I.AR.1-13-12(74) 
 

Tabel 2.  Hasil pengamatan fenotipik kualitatif pada populasi F1 hasil persilangan yang 
mengandung gen cry 

Tanaman 
Tinggi 

tanaman 
Warna kaki Bulu ujung gabah 

Transgenik Rojolele Tinggi Ungu Panjang 

IR64 Pendek Hijau Tidak berbulu 

Situpatenggang Pendek Ungu tua Tidak berbuu 
IR 64 x X22-2 Sedang Ungu Bulu panjang, pendek, 

A B 
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tanpa bulu 

IR 64 x U10-1 Sedang Ungu Bulu panjang, pendek, 
tanpa bulu 

Situ Patenggang x U10-1 Sedang Ungu tua Bulu panjang, pendek, 
tanpa bulu 

Situ Patenggang x I.AR.1-
13-12(74) 

Sedang Ungu tua Bulu panjang, pendek, 
tanpa bulu 

 

Pengamatan fenotipik pada benih F2 menunjukkan bahwa bulu pada ujung benih 

hasil persilangan IR64 maupun Situ Patenggang dengan transgenik Rojolele 

menghasilkan sebagian benih memiliki bulu panjang, bulu pendek seperti Rojolele dan 

tanpa bulu seperti tetua betina (Gambar 3). Keragaman fenotip yang terjadi merupakan 

dampak dari penggabungan sifat-sifat genetik antar tetua. Nilasari et al. (2013) 

menunjukkan bahwa koefisien keragaman pada persilangan antara mangga varietas 

Arumanis 143 dengan Podang Urang sebesar 0-25% pada karakter jumlah daun, 

panjang daun, dan lebar daun, serta 25.1-50% pada karakter luas daun. Hal ini 

menunjukkan persilangan antar varietas tanaman dengan sifat yang berbeda akan 

menghasilkan tanaman yang beragam. 

 

 

Gambar 3. Contoh keragaman benih F2 hasil persilangan antara transgenic Rojolele x cv. 
IR 64 (A) Tanpa bulu, (B) Bulu pendek, dan (C) Bulu panjang. 
 

SIMPULAN 

Total tanaman F1 yang dihasilkan dari persilangan transgenik Rojolele dengan IR 

64 dan Situ Patenggang tertinggi sebanyak 39 tanaman pada persilangan IR 64 x U10-1 

dan terendah sebanyak 5 tanaman pada persilangan Situ Patenggang x X22-2. 

Persentase keberhasilan pemindahan gen cry melalui persilangan pada tanaman  F1 

masing-masing sebesar 35.71% pada persilangan Situ Patenggang x I.AR.1-13-12(74) 

dan 15.38% pada persilangan IR 64 x U10-1. Fenotipe untuk karakter tinggi tanaman 

antara persilangan IR64 maupun Situ Patenggang dengan transgenik Rojolele 

menghasilkan tinggi tanaman yang berukuran sedang, warna kaki ungu untuk semua 

persilangan, dan keberadaan bulu pada ujung gabah ada yang panjang, pendek bahkan 

tanpa bulu.   
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ABSTRAK 
 

 Temulawak (Cucurma xanthorriza Roxb.) merupakan tanaman asli Indonesia yang 
mengandung xanthorrizol, kukurminoid, dan minyak atsiri. Temulawak dimanfaatkan sebagai obat 
tradisional dan kosmetika, yang kebutuhannya semakin meningkat. Guna memenuhi kebutuhan 
masyarakat, usaha penyediaan bibit temulawak asal rimpang sekunder dengan pertumbuhan cepat 
dan seragam perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh hormon dan 
media tanam terhadap pertumbuhan rimpang sekunder temulawak. Penelitian dilakukan di rumah 
kaca Kebun Plasma Nutfah (KPN) Puslit Bioteknologi LIPI. Penanaman dilakukan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RAL) dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama ialah media tanam 
yaitu: media campuran kompos:kandang:kokopit:tanah (dengan perbandingan 1:1:1:1) dan media 
tanah. Faktor kedua ialah penggunaan hormon yaitu: sitokinin (taraf konsentrasi 3 dan 6 mg/l) dan 
auksin (taraf konsentrasi 0.05 dan 0.1 mg/l). Karakter pengamatan pada minggu ke 10 meliputi: 
diameter batang, jumlah daun, jumlah tunas, lebar daun, panjang daun, dan tinggi tanaman. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tunggal media campuran meningkatkan pertumbuhan 
temulawak secara nyata pada karakter diameter batang, lebar daun, panjang daun, dan tinggi 
tanaman. Penggunaan tunggal hormon sitokinin maupun auksin tidak memberikan pengaruh nyata 
pada pertumbuhan temulawak. 
 
Kata kunci: hormon, media tanam, rimpang sekunder, temulawak 

 
 

ABSTRACT 
 

Java Turmeric (Curcuma xanthorriza Roxb.) is native to Indonesia, which contains 
xanthorrizol, curcuminoid, and essential oils. Java Turmeric used as traditional medicine and 
cosmetics, whose needs are increasing. In order to meet the demand of the society, the effort of 
providing Java Turmeric from secondary rhizomes with rapid growth and uniform needs to be done. 
The purpose of this study was to determine the effect of hormones and media on the growth of 
secondary rhizomes. The study was conducted in Germplasm Garden (KPN) greenhouse Research 
Center for Biotechnology LIPI. The planting was done using a Factorial Completely Randomized 
Design (CRD) with three replications. The first factors are the growth media consist of: mixed media 
compost:manure:cocopeat:soil (with a ratio of 1:1:1:1) and soil media. The second factors are the use 
of hormones: cytokinin (concentration level of 3 and 6 mg/l) and auxin (concentration level of 0.05 and 
0.1 mg/l). The observation of characters at week 10 include: diameter of stem, number of leaves, 
number of shoots, leaf width, leaf length, and plant height. The results showed that the single used of 
mixed media promote the growth of Java Tumeric significantly in observation of characters: diameter 
of stem, leaf width, leaf length, and plant height. The single used of hormones cytokinin and auxin has 
no significant effect on the growth of Java Turmeric. 
 
Keywords: Cucurma xanthorriza Roxb, growth media, hormones, secondary rhizome 

 
 

PENDAHULUAN 

Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari famili 

Zingiberaceae yang mengandung xanthorrizol, kukurminoid, dan minyak atsiri, dimanfaatkan 
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sebagai obat-obatan tradisional dan kosmetika. Sebagai obat tradisional temulawak dapat 

memperbaiki fungsi hati dan ginjal serta meningkatkan nafsu makan (Karimah et al. 2013; 

Rahardjo 2010; Yusron 2009). Daerah Sumatra Utara, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Yogjakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan ialah daerah-daerah penghasil temulawak (Rahardjo 

& Pribadi 2010). Sebanyak 8.75 ton/ tahun rimpang temulawak digunakan sebagai obat-

obatan tradisional, diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat setiap tahun (Kemala et al. 

2004 dalam Yusron 2009). Produktivitas temulawak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya yaitu penggunaan bibit unggul. Kebutuhan bibit temulawak mencapai 1,5-2 ton/ha 

(Sukarman et al. 2011).  

 Zat pengatur tumbuh (ZPT) seperti sitokinin dan auksin berfungsi dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kedua hormon ini saling bekerjasama terutama 

pada pertumbuhan tunas dan akar. Dalam proses organogenesis, keseimbangan antara 

sitokinin dan auksin menjadi sangat penting (Nordstrom et al. 2004). Sitokinin dengan 

konsentrasi yang tinggi membantu pembentukan tunas, sedangkan auksin dengan 

konsentrasi tinggi akan memicu pembentukan akar (Moubayidin et al. 2009). Sitokinin 

berfungsi dalam pembelahan sel, diferensiasi organ, pergerakan stomata serta penuaan 

daun. Auksin dihasilkan oleh tanaman dari jaringan yang aktif tumbuh seperti meristem 

pucuk, primordia daun, daun muda, buah, dan serbuk sari. Berikut beberapa proses biologi 

yang dipengaruhi oleh auksin: pembelahan sel, pemanjangan sel, inisiasi akar, fototropisme, 

geotropisme, dominasi apikal, produksi ethylene   dan partenokarpi (Wang & Irfing 2011).  

 Asupan unsur hara baik organik dan anorganik dengan dosis optimal perlu 

diperhatikan, karena merupakan salah satu faktor penentu produktivitas dan kualitas 

temulawak. Hal yang sama diungkapkan oleh Raharjo (2010) yang menyebutkan bahwa 

produktivitas temulawak dipengaruhi oleh: lingkungan, varietas, unsur hara (pupuk), dan 

pengendalian terhadap hama penyakit tananaman. Penambahan bahan organik ke dalam 

media tanah dapat memperbaiki karakteristik fisika dan biologi tanah. Bahan organik tanah 

dalam jumlah besar membantu pembentukan pori tanah dan kemantapan agregat tanah 

sehingga kualitas fisika tanah dalam menunjang perkembangan akar dan pergerakan air 

tanah dapat berlangsung dengan baik (Zulkarnain et al. 2013). 

Pupuk kompos dan kandang merupakan sumber unsur hara organik. Pupuk kompos 

dibuat dengan penambahan bioaktivator ke dalam seresah tanaman. Thricoderma, 

Lactobacillus sp., Streptomyces sp., Actinomycetes, dan ragi merupakan mikroorganisme 

yang sering digunakan sebagai bioaktivator (Manurung & Resmi 2010). Pupuk kandang 

merupakan pupuk olahan kotoran hewan, seperti sapi, kambing, dan ayam. Kandungan 

unsur hara yang terkandung dalam pupuk kandang bergantung pada jenis kotoran hewan 
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yang dipergunakan, umur hewan, makanan, perlakuan dan penyimpanan pupuk sebelum 

dipakai (Buckman & Brady dalam Indrasari & Syukur 2006). 

Guna memenuhi kebutuhan bibit temulawak yang terus meningkat, Pusat Penelitian 

Bioteknologi LIPI melakukan kegiatan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh media tanam dengan penambahan bahan organik yang dikombinasi dengan 

pemakaian hormon sitokinin dan auksin terhadap pertumbuhan rimpang sekunder 

temulawak sebagai bibit tanam. Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai sumber 

koleksi plasma nutfah temulawak, yang kedepannya akan dilakukan uji kandungan metabolit 

sekunder dan analisis keragamanan pada tingkat molekuler guna mendapatkan galur yang 

unggul dan genjah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di rumah kaca Kebun Plasma Nutfah Puslit Bioteknologi LIPI 

Cibinong, dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2014. Bahan yang 

dipergunakan merupakan media campuran antara kompos:pupuk kandang:kokopit:tanah 

perbandingan, 1:1:1:1, rimpang sekunder temulawak, hormon (sitokinin dan auksin), 

bakterisida, fungisida. Adapun peralatan yang dipergunakan yaitu pot, pisau, kertas label, 

selotip bening, gunting, spidol, timbangan. 

Persiapan bahan tanam dilakukan dengan menyiapkan rimpang sekunder temulawak 

dengan ukuran yang seragam, lalu dipotong 2-3 ruas dengan bobot 20-30 gr dan panjang 3-

7 cm. Rimpang sekunder yang telah dipotong kemudian direndam dalam fungisida Dithane 

M-45 (2g/l) dan bakterisida Agrept (2g/l) selama 1 jam. Selanjutnya rimpang dikering-

anginkan selama 2 hari. Perlakuan hormon dilakukan dengan cara merendam rimpang 

sekunder dalam sitokinin (konsentrasi 3 mg/l dan 6 mg/l) dan, auksin (konsentrasi 0.05 mg/l 

dan 0.1 mg/l), perendaman dengan air digunakan sebagai kontrol. Rimpang sekunder 

kemudian ditanam dalam media campuran dan media tanah. Setiap satu satuan perlakuan 

diperlukan 10 rimpang sekunder yang ditanam dalam 2 pot. Kombinasi perlakuan disajikan 

pada Tabel 1. Percobaan dilakukan di dalam rumah kaca dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap Faktorial  (RAL Faktorial) dengan 3 kali ulangan. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan menggunakan program SAS 9.1.3 Portable. 

 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan antara media tanam dengan hormon tumbuh 

Perlakuan Hormon Kode 

Media Tanah (T) 

Tanpa hormon (0) T0 

Sitokinin 3 mg/l (S3) TS3 

Sitokinin 6 mg/l (S6) TS6 

Auksin 0.05 mg/l (A0.05) TA0.05 

Auksin 0.1 mg/l (A0.1) TA0.1 

user
Highlight
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Media Campuran (K) 

Tanpa hormon (0) K0 
Sitokinin 3 mg/l (S3) KS3 
Sitokinin 6 mg/l (S6) KS6 
Auksin 0.05 mg/l (A0.05) KA0.05 
Auksin 0.1 mg/l (A0.1) KA0.1 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Respon temulawak terhadap kombinasi perlakuan pengunaan media dan hormon 

pada pengamatan 10 MST menunjukkan pada karakter pengamatan diameter batang antar 

kombinasi perlakuan berbeda nyata (Tabel 2). Kombinasi perlakuan yang memberikan 

respon tanaman tinggi adalah KS6 (13.1 mm), KS3 (12.6 mm), KA0.1 (12.6 mm) dan 

KA0.05 (11.8 mm) (Gambar 1A). Pertumbuhan dan perkembangan diameter batang sangat 

dipengaruhi oleh interaksi antara media tanam dan penggunaan hormon sitokinin dan 

auksin. Karakter pengamatan lain seperti tinggi tanaman, panjang dan lebar daun tidak 

berbeda nyata antar kombinasi perlakuan (Tabel 2).  

 

Tabel 2. Analisis varian perlakuan media dan hormon untuk temulawak pada karakter 
diameter batang, jumlah daun, jumlah tunas, lebar daun, panjang daun, dan tinggi tanaman 
saat 10 MST. 

No Karakter 
Signifikan CV 

(%) Media Hormon Media x hormon 

1 Diameter batang 48.44 * 1.62 ts 4.30 * 10.19 
2 Tinggi tanaman  31.36 * 2.33 ts 1.05 ts 10.21 
3 Panjang daun 28.46 * 0.33 ts 1.11 ts 8.20 
4 Lebar daun 19.86 * 1.62 ts 1.81 ts 6.21 

Keterangan: * signifikan pada taraf 5%, ts: tidak signifikan berdasarkan uji berganda Duncan 

 

Pengaruh tunggal penggunaan media tanam berbeda nyata pada karakter 

pengamatan diameter batang, tinggi tanaman, panjang dan lebar daun, akan tetapi 

pengaruh tunggal perendaman hormon sebelum tanam tidak memberikan pengaruh nyata 

(Tabel 2). Hampir seluruh perlakuan yang menggunakan media tanam campuran 

memberikan respon lebih baik daripada rimpang sekunder yang ditanam pada media tanah 

(Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa respon temulawak pada keempat karakter 

pengamatan tersebut sangat dipengaruhi oleh penggunaan media. Media dengan komposisi 

kompos:kandang:kokopit:tanah dengan perbandingan, 1:1:1:1 dapat menunjang 

pertumbuhan tanaman rimpang sekunder daripada media tanah tanpa penambahan unsur 

hara. Karakter pengamatan lain seperti jumlah tunas dan jumlah daun tidak berbeda nyata 

dengan penggunaan media dan hormon, baik secara kombinasi maupun penggunaan 

tunggal (data tidak ditampilkan). 

Hasil penelitian Yusron (2009) menunjukkan bahwa dengan penambahan unsur hara 

berupa pupuk bio dan anorganik ke dalam tanah mampu meningkatkan produksi rimpang 



598 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Pengaruh Media Tanam Dan Hormon 

segar temulawak sebesar 24 dan 47%. Aplikasi pupuk bio menyebabkan mikroorganisme 

dalam pupuk memperbaiki ketersediaan unsur hara dan meningkatkan aktivitas perakaran. 

Djazuli & Pitono (2009) mempelajari bahwa aplikasi pupuk kandang ayam memberikan 

memberikan hasil tertinggi pada karakter bobot daun, akar, dan total tanaman purwoceng. 

  

  

Gambar 1. Rerata pertumbuhan temulawak pada karakter pengamatan (A) diameter batang, 
(B) tinggi tanaman, (C) panjang daun, dan (D) lebar daun pada 10 MST.  
 

Hal yang sama dikemukakan oleh Rahardjo (2010) yang menyatakan bahwa 

tanaman yang dipupuk akan memberikan hasil rimpang yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang tidak dipupuk.  Perlakuan media campuran lebih baik, diduga karena adanya 

penggunaan pupuk kompos. Pupuk kompos yang digunakan merupakan hasil penelitian 

sebelumnya, dimana hasil analisis kimianya telah memenuhi persyaratan baku mutu pupuk 

organik dari Permentan dan SNI. Percobaan penggunaan pupuk kompos ini telah dilakukan 

sebelumnya pada tanaman sayuran seperti: kangkung darat, kailan, dan bayam cabut 

merah yang menunjukkan peningkatan biomassa tanaman. Aplikasi pupuk kompos ini 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik (Priadi & Ermayanti  2014) 

Keragaman bibit temulawak yang berasal dari rimpang sekunder temulawak saat 10 

MST menunjukkan pertumbuhan tanaman yang baik. Rimpang sekunder dengan 2-3 ruas 

tumbuh menjadi bibit temulawak (Gambar 2). Hal ini diartikan bahwa rimpang sekunder yang 

dipakai memiliki vigor yang tinggi, karena hampir seluruh rimpang yang dipakai tumbuh 
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menjadi tunas dengan kualitas yang baik. Vigor ialah kemampuan bibit untuk tumbuh normal 

dan baik serta kuat, yang tercermin dalam dua informasi yaitu: kekuatan tumbuh dan daya 

simpan benih.  
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Gambar 2. Keragaman bibit temulawak saat 10 MST 

 

SIMPULAN 

Penggunaan tunggal media campuran (kompos:kandang:kokopit:tanah dengan 

perbandingan  1:1:1:1 meningkatkan pertumbuhan temulawak fase bibit  secara nyata pada 

karakter diameter tanaman, lebar daun, panjang daun dan tinggi tanaman. Penggunaan 

tunggal hormon sitokinin dan auksin tidak memberikan pengaruh nyata pada pertumbuhan 

temulawak. Penanaman temulawak yang berasal dari rimpang sekunder sebaiknya  

menggunakan media campuran (kompos:kandang:kokopit:tanah) dan tidak memerlukan 

penggunaan hormon.  
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ABSTRAK 
 

Hubungan antara reseptor faktor pertumbuhan epidermal (epidermal growth factor receptor, 
EFGR) dengan sel-sel kanker telah dipelajari secara ekstensif dalam beberapa dekade terakhir. 
Sebagian besar EGFR ditemukan diekspresikan pada permukaan berbagai sel kanker dan 
menunjukkan peran penting dalam perkembangan sel kanker. Dengan demikian, EFGR merupakan 
molekul target yang sangat potensial untuk terapi anti-kanker. Salah satu bentuk yang paling umum 
dari mutan EGFR adalah EGFR varian-III (EGFRvIII) yang banyak dijumpai pada beberapa jenis 
kanker. Varian mutan ini memiliki epitop unik yang dapat digunakan sebagai target molekul untuk 
penghantaran obat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkonstruksi suatu vektor rekombinan 
pengkode immunotoksin konjugat, terdiri dari fragmen antibodi untai tunggal (scFv) anti-EFGRvIII 
yang difusikan dengan gen HPR (human pancreatic ribonuclease) mutan (HPRmut). Gen HPR ini 
merupakan varian mutan dari ribonuklease pankreas manusia yang bersifat sitotoksik. Gen scFv anti-
EGFRvIII disubklon ke dalam vektor pPICZαA di bawah kontrol dari promoter PAOX1 yang bersifat 
indusibel dan difusi dengan sinyal sekresi MF-α (mating factor-α) sehingga menghasilkan plasmid 
rekombinan pPICZα-scFv. Gen EGFP kemudian disubklon pada ujung-C dari scFv, menghasilkan 
pPIC-scFv-GFP. Selanjutnya gen HPR disubklon pada ujung-C dari gen EGFP. Konstruk plasmid 
rekombinan yang mengandung fusi ketiga gen tersebut telah berhasil dikonstruksi dan dinamai pPIC-
scFv-GFP-HPR. Konstruk plasmid ini siap untuk transformasi ke dalam Pichia pastoris sebagai inang 
untuk ekspresi protein rekombinan. 
 
Kata kunci: epidermal growth factor receptor,  EFGRvIII, fusi gen, HPRmut, imunotoksin konjugat, 
terapi kanker 

 
 

ABSTRACT 
 

Association of epidermal growth factor receptor (EFGR) with cancer cells had been 
extensively studied in last few decades. EGFR is mostly found overexpressed on the surface of 
various cancer cells and showed significant role in cancer cell development. Consequently, EFGR 
was considered to be a highly potential target for anti-cancer therapies. The most common form of its 
mutant is EGFR variant-III (EGFRvIII) which has been described in several cancers. It has a unique 
epitope that could be used as a target molecule for drug delivery. The aim of this research is to 
construct a recombinant vector coding for an immunotoxin conjugate comprising an anti-EFGRvIII 
single chain variable fragment (scFv) fused with a HPR mutant variant gene (HPRmut). This HPR is a 
toxic variant of human pancreatic ribonuclease. The anti-EGFRvIII scFv gene was subcloned into 
yeast expression vector pPICZα, downstream of the methanol-induced promotor PAOX1 and fused in-
frame with mating factor-α(MF-α) signal peptide to produce a recombinant plasmid named pPICZα-
scFv. EGFP gene was subcloned at the C-terminal of this scFv fragment, producing pPIC-scFv-GFP 
plasmid. HPR gene was then subsequently subcloned next to the C-terminal of EGFP gene. A fusion 
construct containing all of those three genes has been successfully obtained, named pPIC-scFv-GFP-
HPR. This construct is ready to be transformed into Pichia pastoris as the host for protein expression. 
 
Keywords: cancer therapies, epidermal growth factor receptor, EFGRvIII, gene fusion, HPRmut, 
immunotoxin conjugate 

 



602 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Konstruksi Fusi Gen scFv Anti EGFR-vIII Dengan Gen HPR-mut 

 

PENDAHULUAN 

Beberapa faktor pertumbuhan dan reseptornya memiliki peranan penting dalam 

proses pembelahan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Kemungkinan untuk mengganggu 

berlangsungnya proses tersebut menjadikan reseptor faktor pertumbuhan sebagai target 

terapi yang sangat menarik (Kuan et al.  2001). Salah satu molekul reseptor yang sangat 

menarik untuk dipelajari adalah Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR). Molekul EGFR 

ditemukan pada awal tahun 1970-an, merupakan suatu reseptor glikoprotein yang 

berinteraksi dengan Epidermal Growth Factor (EGF) maupun Transforming Growth Factor-α 

(TGF-α). Berat molekul EGFR adalah sekitar 170 kDa dan merupakan anggota dari famili 

reseptor tirosin kinase yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan sel kanker, 

proliferasi sel, angiogenesis, metastasis, dan penghambatan apoptosis (Pedersen et al. 

2005).  

Molekul EGFR dijumpai pada hampir semua sel normal (Moscatello et al. 1995). 

Apabila EGFR digunakan sebagai molekul target dalam pengantaran obat secara terarah 

maka pengobatan juga akan berdampak terhadap sel-sel yang bukan target. Selain itu 

pengobatan ini juga dapat merusak kekebalan tubuh, dan tubuh menjadi toleran terhadap 

pengobatan ini. Oleh karena itu diperlukan suatu molekul target yang lebih spesifik yang 

hanya terdapat pada sel kanker. Salah satu varian mutan EGFR adalah EGFRvIII yang 

mengalami mutasi pada bagian ekstraselular, yaitu delesi 801 pasang basa yang terdapat 

pada ekson 2-7 pada mRNA. Delesi tersebut mengakibatkan hilangnya asam amino 6-273 

pada domain ekstraselular EGFR serta menghasilkan residu glisin pada fusi antara exon-1 

dan exon-8. Delesi tersebut mengakibatkan munculnya epitop baru pada daerah ujung-N 

varian mutan EGFR tersebut. Delesi tersebut mengakibatkan berat molekul EGFRvIII 

berkurang menjadi 145 kDa. Varian mutan EGFR ini tetap memiliki kemampuan untuk 

terekspresi pada permukaan membran sel karena mutasi terjadi setelah signal peptida 

(Kuan et al. 2001).  

Fragmen antibodi untai tunggal (single chain antibodi, scFv) merupakan bagian dari 

molekul antibodi yang terdiri atas daerah variabel untai ringan (VL) dan variabel untai berat 

(VH) dan dihubungkan dengan suatu peptida penghubung (linker). Molekul scFv ini 

berukuran jauh lebih kecil (30 kD) dibandingkan dengan molekul antibodi utuh (misal IgG 

150 kD). Karena ukurannya yang kecil, diharapkan molekul scFv dapat menembus jaringan 

sel tumor lebih baik (Sun et al. 2003). 

Salah satu strategi alternatif untuk penyampaian obat secara terarah dapat dilakukan 

berbasis molekul konjugat imunotoksin. Imunotoksin berarti molekul antibodi atau fragmen 

antibodi (seperti scFv) difusi atau dikonjugasi dengan suatu molekul toksin. Penelitian 

mengenai imunoterapi berbasis imunotoksin banyak dikembangkan saat ini. Salah satunya 
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adalah ‘imunoRNase’ (IR) yang menggunakan molekul ribonuklease (RNase) sebagai 

senyawa aktif (toksin) (Lorenzo et al. 2004). Salah satu jenis RNase yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah human pancreatic RNase (HP-RNase atau HPR). RNase pada 

sel normal tidak bersifat sitotoksik, namun akan menjadi toksik ketika memasuki sel target 

kanker, yaitu sel yang permukaannya menampilkan epitop yang dikenali oleh bagian dari 

antibodi (Rybak & Newton 1999).  

Ribonuklease merupakan bagian dari grup enzim heterogen yang mengkatalisis ikatan 

fosofodiester pada RNA. Beberapa jenis ribonuklease bersifat sitotoksik dan berukuran kecil 

(10-28 kDa) seperti bovine seminal ribonuclease (BS-RNase), onconase and amphinase 

(Benito et al. 2005; Ardelt et al. 2009). Enzim tersebut homolog dengan human pancreatic 

ribonuclease (HPR atau HP-RNase atau RNase1). Ribonuklease dapat dikelompokkan 

sebagai toksin karena kemampuannya dalam mendegradasi RNA dan mengakibatkan 

kematian sel karena menghambat sintesis protein pada sel. Sifat toksisitas RNase 

diakibatkan oleh aktivitas enzimatik dalam memotong ikatan fosfodiester pada untai RNA. 

Ribonuklease mengikat membran sel yang bermuatan negatif, memasuki sel dengan cara 

endositosis dan translokasi ke dalam sitosol untuk mendegradasi RNA (Ardelt et al. 2009). 

Untuk menghindari inhibitor ribonuklease (RI), maka digunakan varian mutan HPR yang 

bersifat sitotoksik dan memiliki aktivitas ribonuklease tinggi namun penghambatan oleh RI 

rendah. Gaur et al. (2001) dan Leland et al. (2001) membuat varian mutan HPR dengan 

cara mensubtitusi asam amino permukaan pada loop 1 RNase. Mutasi ini tetap menjaga 

stabilitas konformasi dan aktivitas ribonukleolitik namun penghambatan aktivitas oleh RI 

berkurang.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi suatu molekul imunotoksin konjugat 

dari antibodi untai tunggal (scFv) anti-EGFRvIII yang difusi dengan human pancreatic 

ribonuclease (HPR) mutan dengan protein penanda GFP. Varian GFP yang digunakan 

adalah EGFP (enhanced green fluorescent protein) yang ditempatkan di antara dua domain 

protein tersebut. 

 

BAHAN DAN METODE 

 Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian adalah Escherichia coli TOP 10 F’, 

E. coli DH5α, dan Pichia pastoris SMD 1168H. Plasmid yang digunakan adalah pPICZαA 

(Invitrogen), pJ201-scFv (DNA 2.0), pEGFP-1 (Clontech). Semua primer DNA yang 

digunakan dalam penelitian dipesan dari 1st Base (Tabel 1). Gen anti-EGFRvIII scFv dan 

HPRmut dibuat secara sintetik oleh DNA 2.0.  
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Tabel 1. Primer yang digunakan untuk konstruksi fusi gen dan analisis vektor rekombinan. 

Nama Primer Oligonukleotida 

VH101-F 5’-AAGTTCAATTGGTTGAGTCAGGAG-3’ 
VL101-R 5’-TTTGATTTCGACTTTAGTTCCTTGACCA-3’ 
VH-101-F-NdeXho 5’-CATATGCTCGAGAAGAGGGAG-3’ 
VL101-R-NdeXho 5’-CATATG CTCGAGTCATTAACAATGATG 
EGFP-F 5’-CTTGTACAGCTCGTCCATGCCG-3’ 
EGFP-R 5’-ATG GTGAGCAAGGGCGAGGAG-3’ 
EGFP-F-G4S-ClaI 5’-GGGATCGATGGAGGTGGCGGTTCTATGGTG 

AGCAAGGGCGAGGAG-3’ 
EGFP-R-Cla 5’-GGGATCGATCTTGTACAGCTCGTCCATGCC-3’ 
HPRmut-F 5’- AGTGCTATCCTCCACTGA AGC-3’ 
HPRmut-R 5’-AAAGAGTCTTGTGCTAAAAAGTTTCAA-3’ 
HPRmut-F-G4S-Xba 5’-GGGTCTAGAGGAGGTGGCGGTTCTAAAGAGTC 

TTGTGCTAAAAAGTTTCAA-3’ 
HPRmut-R-Xba-mod 5’-CTTTCTAGA AGTGCTATCCTCCACTGAAGCCC-3’ 
AOX1F 5’-GACTGGTTCCAATTGACAAGC-3’ 
AOX1R 5’-GCAAATGGCATTCTGACATCC-3’ 

 

Subkloning Gen Anti-Egfrviii Scfv ke dalam Plasmid Ppiczαa 

 Gen scFv anti-EGFR-vIII (Weber 2009) terintegrasi dalam vektor pJ201. Untuk 

keperluan kloning, gen scFv diamplifikasi dengan teknik PCR dalam dua tahap PCR. Tahap 

pertama menggunakan primer VH101-F dan VL101-R. Pada tahap kedua, fragmen gen 

tersebut diamplifikasi kembali menggunakan pasangan primer yang mengandung situs 

restriksi XhoI yaitu VH-101-F-NdeXho dan VL101-R-NdeXho. Fragmen gen tersebut 

kemudian dipotong menggunakan enzim XhoI dan dielektroforesis. Selanjutnya gen diisolasi 

dan dipurifikasi dari gel agarosa. Gen scFv selanjutnya diklon ke dalam vektor ekspresi 

pPICZα pada situs XhoI tepat setelah sekuen sinyal sekresi faktor-α dan menghasilkan 

plasmid rekombinan pPICZα-scFv. Selanjutnya plasmid ini dianalisis dan disekuen. Analisis 

sekuen dilakukan oleh First Base. Satu klon plasmid yang telah terkonfirmasi digunakan 

untuk subkloning berikutnya, yaitu klon pPICZ-scFv no 41. 

Subkloning Gen GFP ke dalam Plasmid Ppiczα-Scfv 

 Gen GFP diisolasi dari plasmid pEGFP-1 (Clontech) menggunakan teknik PCR 

dengan dua tahap PCR. Tahap pertama menggunakan pasangan primer EGFP-F dan 

EGFP-R. Pada tahap kedua, fragmen gen tersebut diamplifikasi kembali menggunakan 

pasangan primer yang mengandung situs restriksi ClaI yaitu EGFP-F-G4S-ClaI dan EGFP-

R-ClaI. Fragmen DNA hasil PCR dipurifikasi dengan kit kolom purifikasi DNA (GeneAid). 

Fragmen gen GFP dan plasmid pPICZα-scFv dipotong dengan enzim ClaI (Thermo). 

Fragmen DNA hasil potong dipurifikasi kembali dengan teknik gel elektroforesis dan 

diekstraksi dari gel dengan kit kolom purifikasi DNA. Gen GFP dan plasmid pPICZα-scFv 

diligasi dan ditransformasi ke dalam E. coli TOP10 F' menurut protokol umum biologi 

molekuler (Ausubel et al., 2002). Bakteri E. coli transforman diseleksi pada medium LS-LB 
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(Low Salt-Luria Broth) agar yang mengandung zeocin (25 µg/ml). E. coli transforman 

dianalisis dengan teknik PCR koloni. Klon yang positif mengandung DNA sisipan dianalisis 

lebih lanjut, termasuk PCR koloni, ekstraksi dan restriksi plasmid rekombinan, serta analisis 

urutan nukleotida. 

Subkloning Gen HPR ke dalam Plasmid Ppic-Scfv-GFP 

 Gen HPRmut (Leland 2001) dikonstruksi secara sintetik oleh DNA2.0 Inc. dengan 

optimasi kodon P. pastoris dan terintegrasi dalam plasmid pJ912-HPR. Untuk subkloning, 

gen HPRmut diamplifikasi dengan dua tahap PCR, selanjutnya diisolasi dan dipurifikasi. 

Pada PCR tahap pertama digunakan pasangan primer HPRmut-F dan HPRmut-R. Pada 

PCR tahap kedua fragmen gen tersebut diamplifikasi kembali menggunakan pasangan 

primer HPRmut-F-G4S-Xba dan HPRmut-R-Xba-mod yang mengandung situs XbaI. 

Amplifikasi PCR dilakukan dalam reaksi dengan total volume 50 µl, yang mengandung 1 µl 

DNA cetakan, 20 pmol primer, 0.2 mM dNTPs, 0.4 µl Phire hot start DNA polimerase 

(Thermo), dan dH2O. Fragmen gen HPRmut dan plasmid pPIC-scFv-GFP dipotong dengan 

enzim XbaI (Thermo). Fragmen DNA hasil potong dielektroforesis, diekstraksi, dan 

dipurifikasi dari gel dengan kit kolom purifikasi DNA (GeneAid). Gen HPRmut dan plasmid 

pPIC-scFv-GFP diligasi dan ditransformasi ke dalam E. coli TOP10F' menurut protokol 

umum biologi molekuler (Ausubel et al. 2002). Bakteri E. coli transforman diseleksi pada 

medium LS-LB agar mengandung zeocin (25 µg/ml). Kemudian E. coli transforman 

dianalisis dengan teknik PCR koloni menggunakan pasangan primer AOX1-F dan AOX1-R. 

Volume reaksi PCR adalah 20 µl, terdiri dari 1 µl DNA cetakan, 20 pmol primer, 0.2 mM 

dNTPs, 0.5 µl Dream Taq DNA polimerase (Thermo), dan dH2O. Klon yang positif 

mengandung DNA sisipan dianalisis lebih lanjut untuk menentukan orientasi gen dengan 

teknik PCR menggunakan pasangan primer HPRmut-F dan AOX1-R. Plasmid rekombinan 

yang diperoleh dilakukan analisis potong menggunakan enzim XbaI (Thermo) dan analisis 

urutan nukleotida (di 1st Base).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subkloning Gen EGFP ke dalam Plasmid Ppiczα-Scfv 

Plasmid pPICZα-scFv yang mengandung gen anti-EGFRvIII scFv (klon #41) 

digunakan untuk mengkonstruk fusi gen scFv::GFP dalam plasmid pPIC-scFv-GFP. 

Selanjutnya plasmid pPIC-scFv-GFP digunakan untuk mengkonstruksi fusi gen 

scFv::GFP::HPR. Gambar 1 menunjukkan fusi dari tiga gen (scFv::GFP::HPR) yang 

dikonstruksi pada penelitian ini. Fusi gen tersebut mengandung sekuen peptida penghubung 

(linker) fleksibel yang pendek (G4S)n di antara scFv dengan GFP dan antara GFP dengan 

HPR, dengan n kelipatan 2 atau 1. Sekuen peptida penghubung tersebut diintroduksi melalui 
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primer dengan teknik PCR. Peptida penghubung (G4S) digunakan karena peptida ini 

memiliki karakteristik menguntungkan seperti dapat memberikan fleksibilitas struktur protein 

fusi. Huang & Shusta (2006) menggunakan peptida penghubung yang sama untuk fusi scFv 

atau scTCR dengan GFP, namun mereka menggunakan triplet G4S. Penggunaan peptida 

penghubung pada fusi protein scFv::GFP yang diekspresikan pada S. cerevisiae 

menunjukkan hasil lebih baik dan membentuk struktur yang tepat dibandingkan dengan fusi 

protein yang sama namun tanpa peptida penghubung meskipun protein tersebut juga bisa 

diekspresikan (Huang & Shusta  2006). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur fusi gen scFv::GFP::HPR yang dikonstruksi pada penelitian ini. 

 

Gen EGFP disubklon terlebih dahulu ke dalam plasmid pPICZα-scFv pada situs ClaI 

menghasilkan plasmid rekombinan pPIC-scFv-GFP. Sebanyak 115 koloni E. coli 

transforman di seleksi melalui PCR koloni menggunakan primer AOX1-F dan AOX1-R. Klon 

positif menunjukkan produk PCR berupa pita DNA berukuran 2000 pb (Gambar 2A). 

Sebanyak 23 dari 115 klon memberikan hasil positif mengandung gen sisipan EGFP. 

Namun pada analisis lebih lanjut hanya diperoleh 14 klon dari 23 yang menunjukan orientasi 

gen yang benar. Klon dikonfirmasi dengan teknik PCR menggunakan pasangan primer 

EGFP-F dan AOX1-R. Klon yang memiliki gen EGFP dengan orientasi yang benar 

menunjukkan pita DNA sekitar 1000 pb (Gambar 2B).  

     

 

Gambar 2.  Elektroforegram hasil PCR plasmid rekombinan pPIC-scFv-GFP pada E. coli. 
(A) Analisis PCR koloni E. coli transforman dengan primer AOX-F dan AOX-R. M= penanda 
DNA; 1= kontrol negatif; 2-12= E. coli transforman; Klon positif ditunjukkan oleh pita DNA 
berukuran 2000 pb. (B) Analisis PCR koloni untuk konfirmasi orientasi DNA sisipan pada E. 
coli transforman dengan primer GFP-F dan AOX-R. M= penanda DNA, 1= kontrol negatif; 2-
12= E. coli transforman. Klon positif ditunjukkan oleh pita DNA berukuran 1000 pb. 
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 Selanjutnya empat klon dipilih untuk analisis sekuen DNA. Dari empat klon tersebut 

satu klon di antaranya menunjukkan urutan sekuen yang benar (klon #A3). Plasmid dari klon 

ini (pPIC-scFv-GFP_#A3) digunakan untuk proses subkloning berikutnya.  

Konstruksi plasmid rekombinan pPIC-scFv-GFP telah berhasil diperoleh. Fragmen 

scFv dihubungkan dengan EGFP oleh peptida penghubung (G4S)2yang bersifat fleksibel dan 

memberikan ruang untuk pelipatan protein yang independen dari masing-masing domain. 

Konjugasi antara antibodi dengan senyawa lain seperti fluorofor atau enzim juga dapat 

dilakukan selain melalui fusi gen, yaitu secara kimia. Konjugasi molekul antibodi seperti ini 

banyak digunakan untuk tujuan diagnostik dan pendekatan terapi eksperimental. Protein 

penanda (reporter protein) GFP telah banyak dimanfaatkan sebagai alat eksperimental 

untuk studi lokalisasi protein atau studi interaksi antar dua molekul protein atau lebih, seperti 

fungsi antigen dan antibodi. Protein konjugat tersebut juga berpotensi sebagai alat 

diagnostik, seperti untuk deteksi kanker usus besar dan perencanaan terapinya (Petrausch 

et al. 2007). 

Subkloning Gen HPR ke dalam Plasmid Ppic-Scfv-GFP 

 Penyisipan gen HPR ke dalam plasmid pPIC-scFv-GFP menghasilkan 18 koloni 

transforman yang mengandung plasmid rekombinan pPIC-scFv-GFP-HPR dari 40 sel 

transforman yang tumbuh. Sebuah sekuen peptida penghubung (linker) yang pendek (G4S) 

disisipkan di antara gen GFP dan HPR. Skrining koloni transforman dilakukan dengan 

metode PCR koloni menggunakan pasangan primer AOX1-F dan AOX1-R untuk mendeteksi 

fusi gen scFv::EGFP::HPR yang terbentuk.  

 

   

 

Gambar 3. Elektroforegram hasil PCR koloni (A) dan hasil digesti enzimatik (B) untuk 
konfirmasi orientasi dan insersi gen HPR dalam plasmid rekombinan. A. Konfirmasi orientasi 
gen HPR melalui teknik PCR koloni. M=penanda DNA; 1= kontrol negatif; 2,3,4,6,7,8,9= 
Klon positif mengandung gen HPR dengan orientasi yang tepat (pita DNA 650 pb); 5 dan 
10=klon negatif. B. Analisis restriksi plasmid rekombinan menggunakan enzim XbaI. 
M=Marker, 1-9= DNA sisipan (gen HPR) berukuran 400pb. 

 

A 



608 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Konstruksi Fusi Gen scFv Anti EGFR-vIII Dengan Gen HPR-mut 

Klon E. coli transforman yang positif mengandung plasmid rekombinan yang 

dimaksud akan menghasilkan pita DNA berukuran sekitar 2400 pb (gambar tidak 

ditampilkan). Orientasi DNA sisipan (gen HPR) pada klon rekombinan tersebut dikonfirmasi 

lebih lanjut karena subkloning dilakukan pada satu situs restriksi saja (XbaI). Hal ini 

dikonfirmasi dengan metode PCR menggunakan pasangan primer  HPR-F dan AOX1-R. 

Klon positif yang mengandung gen HPR dengan orientasi yang benar menghasilkan pita 

DNA berukuran 650 pb dan diperoleh sebanyak 16 klon positif dari 18 klon yang dianalisis 

(Gambar 3A). 

Plasmid rekombinan yang diperoleh dianalisis lebih lanjut melalui analisis restriksi 

dengan enzim XbaI. Plasmid yang positif mengandung gen HPR dan terintegrasi dengan 

baik dalam plasmid menghasilkan pita DNA berukuran 400 pb (Gambar 3B). Hasil analisis 

menunjukkan semua plasmid yang dianalisis memberikan hasil yang positif. 

Selanjutnya tiga klon plasmid rekombinan yang positif dipilih secara acak untuk 

analisis urutan DNA. Analisis ini dilakukan untuk konfirmasi urutan DNA dari sekuen fusi gen 

yang tersisip dalam plasmid. Dari hasil analisis ini diperoleh dua dari tiga klon plasmid 

menunjukkan hasil yang tepat dengan sekuen DNA seperti diharapkan. Dua klon plasmid 

pPIC-scFv-GFP-HPR tersebut adalah klon nomor #2a dan #11b. Kromatogram hasil 

sekuensing menunjukkan urutan nukleotida fusi gen GFP::HPR dengan tepat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa gen HPR telah terfusi ke dalam plasmid dan konstruksi 

vektor rekombinan pPIC-scFv-GFP-HPR berhasil diperoleh.  

Gambar 4 menunjukkan elektroforegram hasil sekuensing (A) dan peta plasmid 

pPIC-scFv-GFP-HPR (B) yang mengandung fusi tiga gen scFv::EGFP::HPR. HPR 

ditempatkan pada ujung-C dari konstruk ini untuk menghindari halangan sterik yang 

mungkin terjadi pada fusi ketiga protein tersebut. Peptida penghubung yang disisipkan di 

antara tiga domain protein tersebut diharapkan dapat membantu fleksibilitas pelipatan 

protein dari masing-masing domain. Sejauh ini, kami belum menemukan laporan terkait fusi 

dari tiga domain protein berbeda termasuk fragmen antibodi, GFP, dan protein lain dalam 

satu konstruk untuk diekspresikan pada P. pastoris. Salah satu contoh fusi scFv yang 

pernah dilaporkan adalah konstruk fusi A33 scFv-GFP yang berhasil diekspresikan pada P. 

pastoris, dengan posisi GFP pada ujung-N dan scFv pada ujung-C (Petrausch et al. 2007).  

Menurut Huang & Shusta (2006) posisi relatif GFP terhadap scFv, baik di ujung-N 

atau ujung-C dan panjang peptida penghubung yang digunakan tidak mempengaruhi tingkat 

sekresi protein fusi dalam ragi. Zewe et al. (1997) membuat konstruksi fusi protein HPR 

dengan scFv anti-CD71 (reseptor transferin) yang diekspresikan dalam E. coli. Fusi protein 

tersebut terbukti efektif dalam mencegah sintesis protein pada berbagai lini sel yang 

digunakan. Protein fusi dalam penelitian ini memiliki potensi imunogenik yang sangat rendah 

pada manusia dan sangat potensial menjadi agen sitotoksin yang ampuh untuk membunuh 
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sel tumor. Immunotoksin berbasis protein tanaman dan bakteri umumnya bersifat sangat 

immunogenik. 

 

 

Gambar 4. Elektroforegram hasil sekuensing (A) dan peta konstruksi fusi gen 
scFv::GFP::HPR dalam plasmid pPIC–scFv-GFP-HPR (B). 5’AOX1= promoter AOX1; α-
faktor= sinyal sekresi; scFv= fragmen antibodi; L= linker: L1= GGGSIDGGGGS, L2= 
SRGGGGS; GFP= green fluorescent protein; HPR= human pancreatic ribonuclease; c-myc= 
epitop myc; 6xHis = polihistidine tag; STOP = stop kodon; AOX1-TT = sekuen terminator 
AOX1. 

Ribonuklease manusia dapat menjadi alternatif untuk konstruksi reagen yang tidak 

atau bebas immunogenik (Zewe et al. 1997). Salah satu alasan fusi protein immunotoksin ini 

dibuat karena HPR merupakan enzim natural yang dijumpai dalam tubuh manusia yang 

tidak bersifat racun kecuali bila masuk ke dalam sel. Fusi HPR dalam immunotoksin ini 

diharapkan tidak bersifat immunogenik. Protein imunoRNase pada penelitian kami ini akan 

mengantarkan RNase (HPR) masuk ke dalam sel melalui perantara ligan anti-EGFRvIII scFv 

melalui jalur endositosis. Hal serupa telah dikembangkan oleh Zewe et al (1997) dengan 

mengkonstruksi fusi anti-reseptor transferin scFv dengan HPR. Protein fusi ini merupakan 

agen yang menjanjikan, baik digunakan secara sendiri maupun dengan kombinasi yang 

digunakan untuk terapi tumor (Zewe et al. 1997). Suatu konstruk immunotoksin scFv-Fc-

RNase yang terdiri atas fusi protein anti CD30+ scFv-Fc dan human pancreatic ribonuclease 

(HPR) juga telah dilaporkan sangat efektif mengalami internalisasi oleh lini sel CD30+ 

Karpas-299. Proliferasi dari lini sel lymphoma CD30+ Karpas-299 diketahui sangat kuat 

terhambat oleh fusi protein immunotoksin ini (Menzel et al. 2008). 

 
 

A 

B 
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SIMPULAN 

Fusi gen scFv::GFP::HPR dan plasmid rekombinan pPIC-scFv-GFP-HPR yang 

mengandung fusi gen tersebut telah berhasil dikonstruksi dan urutan nukleotida fusi gen 

tersebut telah diverifikasi. Plasmid rekombinan pPIC-scFv-GFP-HPR tersebut siap untuk 

ditransformasi dan diekspresikan pada P. pastoris. 
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ABSTRAK 
 

Siswa sering dihadapkan dengan kesenjangan antara ilmu yang mereka peroleh di sekolah 

dengan masalah aktual yang mereka dapatkan sehari-hari. Laporan PISA (Programme for 

International Student Assessment) tahun 2003, 2006, 2009, dan 2012 menunjukkan bahwa siswa 

Indonesia memiliki kemampuan literasi sains yang rendah. Guru berperan penting untuk melatihkan 

kemampuan literasi sains siswa, oleh karenanya guru harus mampu berliterasi sains. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji penerapan pembelajaran STL (Science Technology Literacy) dan melihat 

pengaruhnya terhadap peningkatan literasi sains calon guru SD. Metode penelitian kuasi eksperimen 

dengan desain the one group pretest-posttest design. Subjek penelitian adalah mahasiswa calon guru 

SD di Kota Sukabumi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tes literasi sains.. Hasil 

penelitian menunjukkan N-gain pada indikator: mengidentifikasi pertanyaan ilmiah sebesar 0,5 

(sedang), menjelaskan fenomena ilmiah sebesar 0,5 (sedang), dan menggunakan bukti ilmiah 

sebesar 0,7 (tinggi).  Setelah diuji  statistik menggunakan uji t diperoleh hasil bahwa thitung> ttabel, hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran Science Technology Literacy terhadap 

peningkatan kemampuan literasi sains calon guru SD. 

 

Kata kunci: literasi sains, Science Technology Literacy 

 

 

ABSTRACT 

 

Students are often faced with the gap between the knowledge they acquired in school with 

actual problems that they get everyday. Reports of PISA (Programme for International Student 

Assessment) 2003, 2006, 2009, and 2012 showed that Indonesian students have the ability to lower 

scientific literacy. Teachers have an important rolet o teach scientific literacy abilities of students, 

therefore teachers must scientific literate. This study aims to assess the application of learning STL 

(Science Technology Literacy) and see its effect on the increase scientific literacy pre-service 

elementary teachers. Method of quasi-experimental research design with the one group pretest-

posttest design. The subjects were students of pre service elementary school teachers in Sukabumi. 

Data were collected using scientific literacy test instruments. The results showed N-gains in 

indicators: identify scientific questions of 0.5 (medium), explaining scientific phenomena of 0.5 

(medium), and using scientific evidence 0.7 (high). After the statistical test using the t test result that 

t>ttable which shows that there are significant learning Science Technology Literacy to increase the 

literacy skills of science pre service elementary teachers. 

 

Keywords: Literacy Sains, Science Technology Literacy 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan sains merupakan salah satu bidang pendidikan yang mengembangkan 

pemahaman dan kebiasaan berfikir yang diperlukan untuk menjadi seorang manusia yang 

bertanggung jawab dan mampu menghadapi permasalahan dalam kehidupannya 

(Rutherford & Ahlgren 1990). Pendidikan sains membantu masyarakat agar melek sains 

(scientific literacy), yakni mengetahui sains tidak hanya sebatas pemahaman konsep sains 

tetapi juga memiliki pengetahuan untuk memahami proses sains dan cara memecahkan 

masalah sains.  

Dalam kenyataannya siswa seringkali menghadapi kesenjangan antara tentang apa 

yang mereka pelajari dengan dengan masalah aktual yang mereka temukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran sains pada umumnya di Indonesia, lebih banyak 

mempelajari konsep dan prinsip-prinsip. Cara pembelajaran tersebut menyebabkan siswa 

hanya mengenal peristilahan tanpa memaknai pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan 

temuan pada studi literasi sains internasional PISA (Programme for International Student 

Assessment) tahun 2006 yang menemukan bahwa dalam praktek pembelajaran di sekolah 

cenderung memberikan hafalan. Hampir dipastikan tidak terjadi pembelajaran yang 

menerangkan fenomena alam, serta menarik kesimpulan berbasis fakta-fakta yang diamati. 

Begitupun dengan hasil tes PISA pada tahun 2003, 2006, 2009, dan 2012 cenderung tidak 

menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Menurut Bybee (1993), komponen yang mampu membawa perubahan kepada 

pengajaran sains adalah guru kelas, namun upaya menerapkan kemampuan literasi sains 

cukup sulit jika dilakukan pada guru yang sudah lama mengajar di sekolah. Agen perubahan 

untuk menyukseskan penerapan literasi sains kepada siswa harus dimulai pada tingkat 

dasar (Ratcliffe 1998). Saat ini penelitian mengenai upaya menumbuhkan agen literasi sains 

pada calon guru di negara maju menjadi konsentrasi yang cukup besar (Bybee 1993; 

Hackling & Rennie 2001), sehingga berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi 

fokus perhatian  pada penelitian ini adalah mahasiswa calon guru SD. 

Untuk mengatasi masalah yang telah diungkap, diperlukan strategi alternatif 

pembelajaran yang mampu mengaitkan konsep dengan penerapan di kehidupan sehari-hari 

sekaligus kemampuan menggunakan konsep pada proses pengambilan keputusan rasional 

pada masalah sosial. Pembelajaran Science Technology Literacy (STL) merupakan salah 

satu strategi pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pembelajaran 

STL mengasah kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan sains dan 

penerapannya, mencari solusi permasalahan, membuat keputusan, dan meningkatkan 

kualitas hidup (Holbrook 2005). 

Pembelajaran STL sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kepmendiknas tahun 

2006 yakni, penerapan IPA di tingkat SD/MI diharapkan terdapat penekanan pembelajaran 



Seminar Nasional Biologi 2014,  Pembelajaran Science Technology Literaty  | 613 

Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaruh pembelajaran STL terhadap peningkatan 

literasi sains calon guru Sekolah Dasar se Kota Sukabumi. 

Menurut OECD literasi sains didefinisikan sebagai kapasitas untuk menggunakan 

pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan 

fakta untuk memahami alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi 

karena aktivitas manusia (OECD 2009). Literasi sains merupakan hal yang penting karena 

mengkontribusikan kehidupan sosial dan ekonomi dan memperbaiki pengambilan keputusan 

di tingkat masyarakat dan personal (Laugksch  2000). 

Siswa perlu mengetahui relevansi dari sebuah pengajaran, hal ini karena mereka 

hidup di masyarakat dan sadar akan berita yang beredar di masyarakat. Pembelajaran STL 

(Science Technology Literacy) merupakan pengembangan dari pembelajaran STS (Science 

Technology Society) yang selain telah mengaitkan isu-isu sosial masyarakat ke dalam 

pembelajaran juga telah melibatkan pembuatan keputusan berbasis sosio-ilmiah. Menurut 

Holbrook (1998) meskipun pembelajaran STS telah menyertakan pula nilai-nilai masalah 

sosial ke dalam pembelajaran sains, namun relevansinya masih menjadi keraguan banyak 

pihak. 

Pembelajaran STL mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemampuan kreatif 

dengan menggunakan pengetahuan berikut cara kerjanya di dalam kehidupan sehari-hari 

dan untuk memecahkan masalah serta membuat keputusan yang dapat meningkatkan mutu 

kehidupan. Filosofi pembelajaran STL merupakan pembelajaran konsep sains yang 

merupakan sebuah komponen penting dari pendidikan sains yang memasukkan isu-isu 

sosial. Isu sosial dapat berasal dari berita koran, majalah, atau artikel. 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Mendapatkan informasi mengenai 

karakteristik pembelajaran Science Technology Literacy yang dapat meningkatkan literasi 

sains calon guru Sekolah Dasar se-Kota Sukabumi dan 2) Mendeskripsikan peningkatan 

kemampuan literasi sains calon guru Sekolah Dasar sebelum dan sesudah pembelajaran 

Science Technology Literacy. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pre-eksperimental dengan desain penelitian one 

group pretest-postest design, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu 

perlakuan terhadap subjek penelitian. Dalam desain ini, observasi awal (O) disebut pre-tes 

dan setelah perlakuan (O) disebut post-tes (tes akhir). 

Subjek penelitian adalah 33 orang mahasiswa calon guru SD di Kota Sukabumi. 

Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive random sampling. 
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Observasi pembelajaran STL dilakukan menggunakan lembar observasi serta 

anecdotal record (catatan lapangan) untuk mengkaji karakteristik pembelajaran STL. 

Dilakukan juga pre tes dan pos tes menggunakan tes tulis literasi sains yang mengandung 

tiga domain yaitu, yakni konten sains (knowledge about science),  proses sains (knowledge  

of  science), dan sikap  sains (attitudes). Konten sains dan proses sains yang dibuat dalam 

bentuk tes objektif dengan model pilihan ganda dengan empat pilihan. Setiap soal dibuat 

untuk menguji literasi sains calon guru terhadap konsep-konsep perubahan lingkungan. 

Sementara itu untuk menilai sikap sains calon guru dijaring menggunakan daftar skala sikap 

yang meliputi tiga indikator sikap sains yakni 1) mendukung inkuiri sains, 2) 

bertanggungjawab terhadap sumber lingkungan alam, serta 3) ketertarikan terhadap sains. 

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan uji t untuk melihat perbedaan 

dua rata-rata kemampuan calon guru setelah diberikan pembelajaran STL. Keunggulan atau 

tingkat efektivitas pembelajaran STL dalam meningkatkan literasi sains calon guru SD 

ditinjau dari nilai gain ternormalisasi (N-gain) yang menggunakan cara perhitungan dan 

klasifikasi menurut Hake (1997). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang mencakup tes awal, tes akhir, serta gain dan N-gain yang 

diasumsikan merupakan efek dari perlakuan, disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data hasilperolehan literasi sains 

Aspek Hasil 

Jml mahasiswa  33 
Rata-rata tes awal 38,55 
Rata-rata tes akhir 67,15 
Gain 28.6 
N-gain 0,43 
Kriteria N-gain Sedang 

 

Peningkatan literasi sains mahasiswa juga dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang 

menjawab benar setiap butir soal sebelum dan setelah implementasi pembelajaran. 

Perbandingan hasil tes akhir dan tes awal serta nilai N-gain digunakan untuk melihat 

peningkatan proporsi jumlah siswa yang menjawab benar pada setiap item soal per indikator 

literasi sains (Tabel 2). 

Tabel 2. Perolehan nilai literasi sains per indikator literasi sains 

Indikator Proses Literasi 
Sains 

Pre tes Pos tes N-gain Kriteria 

Mengidentifikasi pertanyaan ilmiah 40.3 69.13 0.5 Sedang  

Menjelaskan fenomena ilmiah 23 55.76 0.5 Sedang  

Menggunakan bukti ilmiah 54.5 87.88 0.7 Tinggi 
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Pengaruh pembelajaran STL terhadap  literasi sains juga didukung oleh hasil uji 

beda dua rata-rata tes akhir yang membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara tes 

akhir dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil uji statistik disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil uji statistik 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3, setelah dilakukan uji prasyarat terhadap data tes akhir, diketahui 

bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya diuji menggunakan uji t, hasilnya thitung > ttabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

pada kemampuan literasi sains mahasiswa setelah pembelajaran dilaksanakan. 

Menurut hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan literasi 

sains mahasiswa calon Guru SD setelah diberikan pembelajaran STL. Tahapan 

pembelajaran STL yang mampu yang melatihkan kemampuan literasi sains diadopsi dari 

penelitian Holbrook (1998) dan Nentwig et al. (2002), yakni: 

1) Tahap Kontak (Contact Phase) pada tahap ini mahasiswa dihadapkan pada masalah 

perubahan lingkungan yang merupakan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, 

dan merupakan suatu rangsangan untuk membangkitkan minat mahasiswa dalam 

pembelajaran.  

2) Tahap  Kuriositi (Curiosity Phase) pada tahap ini mahasiswa diberikan pertanyaan yang 

dapat membangkitkan keingintahuan dengan memberikan pertanyaan “Apakah yang 

dapat kita lakukan untuk mengurangi perubahan Lingkungan?”.  

3) Tahap Pembentukan Konsep (Elaboration Phase) pada tahap ini dilakukan eksplorasi, 

pembentukan dan pemantapan konsep sampai pertanyaan pada tahap kuriositi dapat 

terjawab melalui kegiatan diskusi.  

4) Tahap Pengambilan Keputusan (Decision Making Phase) dilakukan melalui diskusi kelas 

dengan cara mahasiswa mengemukakan pendapatnya dalam upaya mengantisipasi 

perubahan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap inilah pertanyaan pada 

tahap curiosity dibahas dan didiskusikan oleh mahasiswa sehingga diperoleh alternatif 

pemecahan masalah perubahan lingkungan yang paling baik 

5) Tahap Pengembangan Konsep (Nexus Phase) tahap ini mengaplikasikan konsep yang 

didapat pada konteks yang lain (dekontekstualisasi), artinya masalah yang sama 

Uji Normalitas Data 
(α=0.05) 

Uji t (α=0.05) 

Taraf signifikansi Ket t hitung t tabel Kesimpulan 

1,552 normal 4,001 1,697 Ho ditolak 
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diberikan dalam konteks yang berbeda dimana memerlukan konsep pengetahuan yang 

sama untuk pemecahannya. 

6) Tahap Evaluasi (Evaluation Phase) pada tahap ini siswa diberikan tes akhir (pos tes) 

berupa soal yang sama dengan soal pre tes. Hasil pos tes digunakan untuk mengukur 

kembali kemampuan siswa setelah pembelajaran yang berguna untuk menilai 

keberhasilan belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Representasi pelaksanaan pembelajaran STL untuk meningkatkan literasi sains. 

Pembelajaran STL menekankan pada proses keterlibatan mahasiswa untuk 

menemukan materi dan berorientasi pada pengalaman secara langsung, mahasiswa juga 

distimulasi untuk membangun keingintahuan melalui isu-isu sosial yang dalam penelitian ini 

mengenai perubahan lingkungan (tercakup di dalamnya banjir, erosi, longsor, kekeringan) 

akibat ulah manusia. Dalam pelaksanaan pembelajaran STL melibatkan pengetahuan yang 

sudah ada (activating knowledge) untuk memperoleh pengetahuan baru (acquiring 

knowledge) dan selanjutnya memahami pengetahuan (understanding knowledge) untuk 

dapat diaplikasikan (applying knowledge) dan diakhiri dengan refleksi (reflecting knowledge), 

jika dihubungkan dengan teori pembelajaran maka sesungguhnya pembelajaran ini sangat 

dipengaruhi oleh filsafat kontruktivisme. 

Dalam penelitian Norris dan Philips (2003) hal penting yang harus diperhatikan untuk 

meningkatkan literasi sains adalah pembelajaran yang seharusnya dilakukan tidak hanya 

berupa diskusi serta presentasi, melainkan mengharuskan guru untuk lebih kreatif untuk 

mengembangkan pertanyaan yang berbasis masalah. Dalam penelitian ini terdapat tahapan 

yang memungkinkan mahasiswa untuk memecahkan masalah berdasarkan isu sosial, 

kemudian membentuk konsep dan mengembangkannya untuk diterapkan pada konsep 
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yang baru yang memungkinkan terjadinya scaffolding untuk belajar sains serta 

berargumentasi berdasarkan hasil berfikir kritis. 

Filsafat kontruktivisme menyebutkan bahwa belajar bukan sekedar menghapal tetapi 

mengkontruksi pengetahuan melalui pengalaman, selanjutnya mahasiswa diharapkan dapat 

mengaplikasikan pengetahuan atau pengalaman yang diperolehnya ke dalam situasi nyata. 

Sesuai dengan yang dikemukakan Nentwig et al. (2002) bahwa tiga landasan teoritis dalam 

pembelajaran berbasis literasi sains dan teknologi yaitu literasi sains, teori motivasi dan teori 

konstruktivisme. 

Literasi sains merupakan elemen penting dalam pendidikan sains teknologi 

masyarakat modern dan sangat krusial bagi seluruh warganegara bukan hanya untuk yang 

belajar atau berkarir di sains (McPhearson et al. 2008), karena semakin hari masalah di 

dunia yang berkaitan dengan sains dan teknologi semakin banyak dan setiap anggota 

masyarakat dituntut untuk mampu ikut aktif berdiskusi dan terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Hal yang lebih penting lagi adalah 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kemampuan literasi sains dengan 

perkembangan ekonomi suatu negara (Laugksch 2000). Masyarakat yang objektif, 

berproses dan memiliki kapabilitas dalam sains akan mampu menyuplai ilmuwan, insinyur, 

dan tenaga ahli yang handal, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan taraf ekonomi 

suatu negara 

Pembelajaran STL telah terbukti mampu meningkatkan literasi sains seperti yang 

disajikan pada Tabel 1 dan 2, hal tersebut dikarenakan pembelajaran STL menuntun 

mahasiswa mengintegrasikan konsep dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran 

lebih kontekstual. Tahapan yang ada dalam STL siswa disajikan dengan informasi aktual 

yang terjadi dihubungkan dengan konsep. Selanjutnya mahasiswa diajak untuk memahami 

topik-topik secara lebih mendalam sehingga mahasiswa benar-benar mengerti mulai dari 

konsep sampai aplikasi mengenai topik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Peningkatan literasi sains karena pembelajaran ini juga telah diungkap pada beberapa 

penelitian yakni (Mudzakir et. al. 2007; Sumartati 2009; Windyariani 2012), yang 

memaparkan bahwa pembelajaran berbasis STL dapat: a) membantu siswa memahami 

konsep-konsep materi dengan membawa siswa dalam situasi belajar dan dapat 

menghubungkannya dengan dunia nyata, b) dapat membuat keputusan yang rasional 

berbasis sains, 3) memotivasi siswa untuk menyenangi pembelajaran sains, 4) memperoleh 

nilai yang baik dalam soal-soal literasi sains. 
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SIMPULAN 

Pembelajaran STL mampu meningkatkan literasi sains calon guru Sekolah Dasar. 

Pembelajaran STL menekankankan pada proses keterlibatan mahasiswa untuk menemukan 

materi dan berorientasi pada pengalaman secara langsung, mahasiswa juga distimulasi 

untuk membangun keingintahuan melalui isu-isu sosial. Calon guru perlu untuk terus 

dilatihkan kemampuan literasi sains agar mampu melatihkan kembali kemampuan literasi 

sains kepada anak didiknya kelak. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bybee R. 1993. Reforming Science Education: Social perspectives and personal reflections. 
New York: Teachers College Press. 

Holbrook J. 1998. A Resource Book for Teachers of Science Subjects. UNESCO. 
_________.2005. Making Chemistry teaching relevant. Chem Edu Int, 6(1): 1-12.  
Laugksch  CR.  2000. Scientific literacy: A conceptual overview. Sci Edu, 84(1): 71–94. 
McPhearson  PT, Pollack GR, & Sable JE. 2008. Increasing scientific literacy in 

undergraduate education: Acase study from “frontiers of science” at Columbia 
University. 

Mudzakir A, Permanasari A, & Mahiyudin. 2007. The influence of social issue-based 
chemistry teaching in acid base topic on high school student’s scientific literacy. 
Proceeding of the First International Seminar of Science Education, Science 
Education Program Graduate School, Indonesia University of Education (UPI). 

Nentwig  P, Parchmann  I, Demuth R,  Gräsel C,  & Ralle, B. 2002.  Chemie in context-from 
situated learning in relevant contexts to a systematic development of basic chemical 
concepts. Makalah Simposium Internasional IPN-UYSEG, Oktober 2002, Kiel 
Jerman. 

Norris  SP & Phillips  LM. 2003.  How literacy in its fundamental sense is central to scientific  
literacy.  Sci Edu, 87: 224-240.  

OECD. 2009. PISA 2009 Result. Executive Summary. Organisation for Economic Co-
operation & Development, Unesco Institute for Statistics. 

Ruthetford  FJ & Ahlgren  A. 1990. Science for All Americans: Scientific Literacy. New York: 
Oxford University Press. 

Sumartati  L. 2009. Pembelajaran IPA Terpadu Pada Tema Makanan dan Pengaruhnya 
Terhadap Kerja Ginjal untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa MTs. Tesis.  
Bandung: PPs UPI Bandung. 

Windyariani S. 2011. Pembelajaran Model IPA Terpadu berbasis STL dengan menggunakan 

bahan ajar berbasis MMI untuk meningkatkan literasi sains siswa. J Penelitian Pendidikan 

LPPM UPI. Edisi Khusus Desember 2011 No 2.104-109. 

 



 
 

Seminar Nasional Biologi 2014,  Bioteknologi Ragi Dan Dinamika Para Penggunannya | 619 
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Biotechnology of Ragi and the Dynamics of Usage 
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ABSTRAK 

 
Ragi adalah kumpulan mikroba dalam karier tepung beras. Dilihat dari aspek seleksi 

mikrobia, ragi termasuk produk bioteknologi konvensional. Akhir akhir ini penggunaan ragi sangat 
luas selain untuk membuat tape, juga digunakan untuk starter  pembuatan pakan ternak dan pupuk 
organik cair. Mikroba utama  pada ragi adalah sel kapang, sel khamir, dan sel bakteri. Mikroba 
tersebut dapat diperoleh dari rempah yang ditambahkan yaitu kayu manis, adas manis, cabai, dan 
tebu.  Telah dibuat ragi dengan variasi R1 (ragi yang dibuat dari kayu manis dan tebu), R2 (ragi yang 
dibuat dari kayu manis, adas manis dan tebu), R3 (ragi yang dibuat dengan bumbu tunggal kayu 
manis), dan sebagai kontrol (R0) adalah ragi NKL (Na Kok Liong). Hasil yang diperoleh ditemukan sel 
khamir dari genus Pichia, Saccharomyces, Debaryomyces, dan kapang dari genus Mucor. Dari ragi 
NKL dihasilkan tape yang mempunyai flavour manis, asam, dan alkoholik. Sementara tape yang 
dihasilkan dari ragi R1 dan R2 memberikan flavour tape sedikit manis, sangat asam, dan sangat 
alkoholik; sementara ragi R3  menghasilkan tape yang manis, sedikit asam, dan sedikit alkoholik 
mendekati flavour pada tape dengan ragi NKL. Pembuatan ragi dengan kayu manis perlu diuji lebih 
dalam dan dikembangkan. Keberadaan mikroba pada ragi mempengaruhi flavour tape yang 
dihasilkan. 
 
Kata kunci: kayu manis, ragi, rempah-rempah, tape 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Ragi is a consortium of microbes which is carried by rice. Based on the microbe selection ragi 
categorized as conventional biotechnology product. Lately, ragi not only used to make tape, but also 
as a starter in fodder and liquid organic fertilizer production. The main microbes in ragi are fungi cell, 
yeast cell and bacterial cell. Those microbes can be obtained from spices such as cinnamon, anise, 
chilli, and cane. This study make ragi in several varians (1) ragi varian R1 (made from anise and 
cane), (2) ragi varian R2 (made from cinnamon, adise, and cane), (3) ragi varian R3 (made from 
cinnamon only) and (4) ragi as control group (Na Kok Liang/NKL). This study found several microbes 
from those varians ragi such as yeasts from genus Pichia, Saccharomyces, Debaryomyces, and mold 
from genus Mucor. Ragi NKL produced a sweet, savory, and alcohol-like taste tape. Ragi R1 and R2 
produced a rather sweet, very savory, and strong alcohol-like taste. Meanwhile, ragi R3 produced a 
sweet, slightly savory-alcohol–like taste similar to ragi R0. Ragi made from cinnamon only (R3) needs 
further exploration. Microbes existance in ragi determined the flavour tape produced. 
 
Keywords: cinnamon, ragi, spices, tape 
 

 
PENDAHULUAN 

Ragi dikenal untuk membuat tape, yang dibuat dari ketela pohon, beras ketan, dan 

bahan berkarbohidrat lainnya. Sebagai inovasi sudah dibuat tape dari buah pisang, sukun 

dan ketela rambat. Untuk estetika dan aroma tape, dapat ditambahkan warna alami, 

misalnya warna pandan, aroma panili, dan lainnya. Konsep produk tape adalah menyatunya 

citarasa manis, alkoholik, dan asam. Citarasa tape yang diinginkan oleh sebagian besar  

konsumen adalah dominan manis, sedikit asam dan sedikit alkoholik. Selama ini, ditemui 
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dan beredar di berbagai tempat adalah tape yang berasa manis, dengan citarasa dominan 

alkoholik dan asam. Bahkan beberapa batch bisa berasa berbeda pada tingkat rasa baku 

tape, kadang dominan manis dan kadang terasa sangat asam. Sebenarnya, inilah 

permasalahan tape yakni inkonsistensi citarasa tape, antara lain seperti yang ada di  daerah 

Jawa Barat (Bandung), yaitu peuyem. Pembuatan tape ala peuyem, dijumpai ada 

pemutusan waktu inkubasi sehingga proses fermentasi terhambat, yang terjadi hanya tahap 

sakharifikasi. Sakharifikasi merupakan proses perubahan polisakharida menjadi dekstrin, 

maltosa, sukrosa  yang dilakukan oleh kapang Mucor rouxianus  (Bintari 2004).  Bahkan ada 

tape yang dibuat  dengan tambahan gula pasir, biasanya ditemui pada tape ketan/ berwarna 

hijau.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Rempah rempah komposisi ragi 
(Sumber gambar: google.com) 
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Citarasa tape sangat tergantung dari mikrobia yang terdapat dalam ragi. Ada 

beberapa kelompok mikrobia dalam ragi yaitu bakteri, khamir (yeast) dan kapang (jamur 

benang). Mikroorganisme dalam ragi mempunyai peran sebagai sacharifier dan fermentasi. 

Aktivitas sakharifikasi dipegang oleh kapang (jamur benang) antara lain dari genus Mucor, 

Amylomyces.  Kapang tersebut potensial berperan sebagai sacharifier (Bintari 2014; Basuki 

1977).  Inkonsistensi citarasa tape disebabkan oleh beragamnya mikrobia baik jenis dan 

jumlahnya yang terdapat dalam ragi. Ragi dibuat dari rempah rempah dengan karier tepung 

beras. Beberapa rempah yang digunakan adalah kayu manis, air tebu, bawang putih, cabe 

besar, jeruk nipis, lada putih, jinten, dan lainnya (Gambar 1). Setiap rempah mempunyai 

peran masing-masing, secara spesifik rempah mempunyai senyawa aktif yang mempunyai 

peran sebagai bakteriostatik, fungistatik, dan bahkan sebagai bakterisid dan  fungisid.  

Produsen ragi di Indonesia jumlahnya masih terbatas dan biasanya kurang 

komunikatif dengan media dan masyarakat. Hal ini karena bahan dan cara pembuatannya 

dirahasiakan untuk masyarakat umum. Proses pembuatan ragi memerlukan kondisi alami 

yang “khusus” agar tidak terkontaminasi oleh mikrobia atau senyawa lainnya.  

Jenis  rempah yang ditambahkan  akan mempengaruhi kualitas ragi. Banyak cara 

untuk dapat mengatur pemberian rempah untuk dapat dibuat tape yang enak. Kendala 

utamanya adalah pada inkonsistensi rempah yakni pada jumlah, jenis, dan ketuaan rempah. 

Oleh karena itu permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana dapat dibuat ragi dengan 

pendekatan penggunaan rempah yang produk tapenya berasa manis, sedikit alkoholik dan 

sedikit asam. 

 
PEMBAHASAN 

Pembuatan Ragi 

Pembuatan ragi secara tradisional dapat dilakukan dengan mencampur semua 

rempah dengan karier tepung beras. Pemilihan jenis rempah inilah yang “critical” karena 

akan mempengaruhi kualitas ragi yang dihasilkan. Selama ini ragi diproduksi dalam skala  

rumah tangga dengan menggunakan cara yang masih tradisional. Ragi dibuat dari bahan 

pokok tepung beras dengan campuran beberapa rempah sebagai bumbunya. Dalam ragi 

yang telah “jadi” terkandung berbagai jamur benang, yeast, dan bakteri. Komposisi bumbu 

yang digunakan bisa  bervariasi, yang berbeda pada masing-masing produsen dan 

cenderung untuk dianggap sebagai rahasia perusahaan. Beberapa bumbu yang digunakan 

antara lain bawang putih, merica, laos, cabe, kayu manis, dan cabe rawit. Seringkali 

ditambah pula sepotong kecil tebu dan sedikit air jeruk nipis. Produsen pembuatan ragi yang 

dikemukakan oleh Saono (1982), ditunjukkan pada Gambar 2.   

Komposisi rempah-rempah dalam ragi dengan lingkungannya amat menentukan 

jenis mikroflora dan berkembang dalam ragi. Rempah berperan sebagai sumber inokulum 



622 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Bioteknologi Ragi Dan Dinamika Para Penggunannya 

dan kontaminan tetapi juga berperan sebagai “selektif stimulator”, inhibitor sekaligus sebagai 

protektor (Saono 1982). Hal ini juga dikemukakan oleh Steinkraus (1983) bahwa 

penambahan rempah pada  pembuatan ragi akan memacu pertumbuhan mikrobia tertentu 

atau menghambat perkembangan mikrobia yang tidak diinginkan. Hal ini disebabkan 

rempah  mengandung variasi mikroorganisme yang luas, minyak atsiri yang terdapat dalam 

rempah memiliki sifat dan kemampuan untuk menghambat mikrobia lain. Rempah dengan  

kombinasi yang berbeda menunjukkan efek yang spesifik. Sebagai contoh kombinasi antara 

kayu manis dan cengkeh memiliki aktivitas bakteriostatik.  

 
Pada Gambar 2, campuran rempah 

ditambah tepung beras dan selanjutnya 

dapat ditambah sedikit air tebu/air 

matang, dibentuk bulat dan 

dikeringanginkan sampai menjadi ragi. 

Pemberian tepung beras pada 

pembuatan ragi penting, karena  sesuai 

dengan pendapat Saono (1982), produksi 

ragi dalam kondisi baik apabila berada 

pada konsentrasi pati tinggi dan 

kandungan air bebas yang relatif rendah. 

Dalam keadaan demikian yeast dan 

jamur benang amilolitik tumbuh subur, 

sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri yang tidak 

diinginkan. 

 
 
 
 
Gambar 2.  Cara pembuatan ragi secara tradisional 
                   (Sumber gambar: google.com) 
 
 

 Terkait dengan upaya pembuatan ragi yang tepat untuk tape enak, Bintari (2014) 

telah melakukan isolasi, purifikasi, dan identifikasi  mikrobia  ragi NKL dari Solo dan 

ditemukan  10 (sepuluh) isolat terdiri atas 3 (tiga) isolat bakteri, 4 (empat)  isolat yeast, dan 3 

(tiga) isolat jamur benang (Tabel 1). 
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Tabel 1. Mikrobia hasil isolasi dari ragi NKL 
 

Isolat Jamur (cfu/g) 

Bakteri Bacillus sp.1 5.8 x 108 
 Bacillus sp.2 6.4 x 108 
 Streptococcus sp.3 5.3 x 108 
Yeast H. burtonii 7.2 x 108 
 D. vanriji var vanriji 2.07 x 109 
 S. occidentalis 3 x 106 
 C. membranaefaciens 6.4 x 107 
Jamur benang M. rouxianus   3 x 105 
 A. A. oryzae 4.3 x 105 
 R. oryzae 7.8 x 105 

 
Mikrobia pada ragi NKL  pada Tabel 1, ditengarai juga berasal dari jenis dan jumlah 

rempah yang digunakan, bahan dasar dan terseleksi oleh kondisi lingkungan pemeraman. 

Keberadaan isolat mikrobia pada Tabel 1, jauh sebelumnya telah dilaporkan pula oleh 

Saono (1982) bahwa dalam ragi di Indonesia dapat ditemukan sel khamir, terdiri atas:  

Candida guilliermondii, C. Humicola, C. intermedia, C. pelliculosa, C. japonica, C. 

mucoderma, C. parapsilosis var. intermedia, C. Ssolani, Fusarium sp., Mucor circinellioides, 

Mucor javanicus, Mucor rouxii, dan Rhizopus oryzae (Steinkraus 1983). Sementara, 

Dwidjoseputro (1970) mengisolasi ragi dari Indonesia dan mendapatkan sel khamir yaitu  

Candida laktosa, C. melinii, C. parapsilosis, Hansenula sub pelliculosa, H. aromala, H. 

malanga, Amylomyces rouxii, dan Aspergillus oryzae. Dwidjoseputro (1970) juga 

mengemukakan bahwa ragi yang berasal dari Malang mempunyai populasi yang lebih 

heterogen antara lain dari jenis Candida dan Hansenula. Candida memiliki kemampuan 

dalam memecah polisakarida dan kemungkinan mikroorganisme ini mampu memfermentasi 

gula menjadi produk ester. Hansenula tidak dapat memecah amilopektin tetapi dapat 

menghidrolisis amilosa seperti halnya Candida.  

Ragi NKL berasal dari Solo dan ragi sejenis ternyata mempunyai populasi yang lebih 

homogen yaitu satu jenis sel khamir yaitu Candida lactosa mempunyai kemampuan 

mensakarifikasi amilosa dan amilopektin serta mampu pula memfermentasi gula menjadi 

alkohol dan asam. Pada ragi NKL yang berasal dari Solo juga dijumpai mikroflora Rhizopus 

sp., Saccharomycopis sp., dan bakteri asam laktat Streptococcus sp.  Ragi NKL yang sudah 

dikenal berkualitas untuk produk tape mempunyai keanekaragaman mikroflora atau 

inkonsistensi mikroflora yang dapat mempengaruhi flavour tape.  

 

Bioteknologi Ragi  

Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan mikrobia atau sistem hayati 

untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam ilmu terapan bioteknologi banyak melibatkan  

disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, dan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk dan 
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jasa yang diinginkan. Di sisi lain bioteknologi tidak terlepas dari peranan mikrobia sebagai 

subjek (pelaku). Pemanfaatan mikroorganisme untuk bioteknologi sangat membantu 

manusia untuk mengatasi berbagai problem kehidupan dan meningkat kesejahteraan 

manusia yakni bidang pengobatan, limbah, industri makanan, pertanian, dan lainnya. 

Sementara, ragi merupakan salah satu produk bioteknologi berupa kumpulan mikrobia 

dalam karier  tepung beras. Dilhat dari teknik seleksi mikrobia pada ragi maka ragi termasuk 

produk bioteknologi konvensional. Akhir akhir ini penggunaan ragi sangat luas selain untuk 

membuat tape, juga digunakan untuk starter pembuatan pakan ternak dan pupuk organik 

cair. Mikrobia utama  pada ragi adalah sel kapang, sel khamir dan sel bakteri, kesemuanya 

dapat berperan sebagai dekomposer senyawa polimer menjadi senyawa sederhana 

(monomer) dan senyawa anorganik yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tumbuhan.  

Telah dibuat ragi dengan variasi R1 (ragi yang dibuat dari kayu manis dan tebu), R2 

(ragi yang dibuat dari kayu manis, adas manis, dan tebu), R3 (ragi yang dibuat dengan 

bumbu tunggal kayu manis) dan sebagai kontrol (R0) adalah ragi NKL (Na Kok Liong).  
 

 

                        Gambar 3. Gambar sel mikrobia pada ragi hasil penelitian 
                        Searah jarum jam: a. Saccharomyces, b. Pichia, c. Mucor dan 
                        d. Debaryomyces (Sumber gambar: google.com). 

 
Produk ragi yang dihasilkan kemudian diisolasi, purifikasi, dan identifikasi secara 

struktural dan ditemukan sel khamir dari genus Pichia, Saccharomyces, Debaryomyces, dan 

kapang dari genus Mucor (Gambar 3). Selanjutnya, dari ragi NKL dihasilkan tape yang 

mempunyai flavour manis, asam, dan alkoholik. Sementara tape yang dihasilkan dari ragi R1 

dan R2 memberikan flavour tape sedikit manis, sangat asam, dan sangat alkoholik; 

a b 

d c 
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sementara ragi R3 menghasilkan tape yang manis, sedikit asam, dan sedikit alkoholik 

mendekati flavour pada tape dengan ragi NKL. Pembuatan tape dengan menggunakan ragi 

NKL dan ragi lain juga dilaporkan oleh Cronk et al. (1977), yang mendapatkan bahwa cita 

rasa tape sangat dipengaruhi oleh ragi yang digunakan. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa pada ragi R2 dan R3 terdapat tiga jenis sel khamir 

yaitu Saccharomyces, Pichia, dan Debaryomyces (Kreger van Rij  1984), serta  satu sel 

kapang yaitu Mucor. Mucor digambarkan sebagai kapang dari kelas Zygomycota dengan 

karakteristik tidak bersekat, mempunyai stolon, tidak mempunyai rhizoid, dan badan buah 

sebagian besar abortif serta  mempunyai khlamidospora, seperti Gambar 3c (Gilman 1966).  

Genus Mucor ditengarai mempunyai kemiripan dengan Chlamydomucor dan Amylomyces 

yang sinonim dengan Mucor serta dituliskan sebagai Chlamydomucor rouxii Calmette 

sinonim dengan Mucor rouxianus (Calmette) Wehmer.  Amylomyces rouxii Calmette adalah 

Mucor rouxianus, dan kapang ini juga ditemukan oleh Bintari (2004),  dengan nama  yang 

sama yaitu Mucor rouxianus dicirikan bahwa semua strain-nya menghasilkan banyak 

khlamidospora, mempunyai sporangia yang abortif dan apofisis kecil; sporangiofora tegak 

serta ditemukan dalam ragi. Yang lebih penting dari kapang ini adalah kemampuan 

melakukan sakarifikasi dan fermentasi (Bintari 2014; Kreger van Rij 1984; Steinkraus 1983). 

Selanjutnya, dari tiga genus sel khamir yang menonjol dalam perannya sebagai agensia 

fermentatif yakni genus Pichia mempunyai peranan sebagai perombak gula menjadi alkohol. 

Sementara, Saccharomyces dan Debaryomyces mempunyai aktivitas fermentatif sama 

dengan genus Pichia .   

Penelitian tentang usaha untuk mengurangi variabilitas kualitas ragi telah dilakukan 

dengan pembuatan ragi menggunakan sesedikit mungkin rempah-rempah yang mempunyai 

peranan spesifik dalam kaitannya dengan tersedianya mikroorganisme pada ragi. Penelitian 

tentang usaha  mengurangi variabilitas kualitas ragi memberikan informasi dan kejelasan 

tentang fungsi pemilihan rempah dan prediksi konsorsium mikrobia yang diinginkan berada 

pada ragi tape. Pembuatan ragi menggunakan sesedikit mungkin rempah-rempah yang 

mempunyai peranan spesifik dalam kaitannya dengan tersedianya mikroorganisme pada 

ragi, juga telah dilakukan pembuatan ragi menggunakan bumbu tunggal kayu manis pada 

beberapa konsentrasi, dengan alasan bahwa kayu manis mempunyai daya bakteriostatik 

dari aldehid sinamat. Dikuatkan dari hasil penelitian ini adalah benar bahwa kualitas ragi 

tergantung pada aktivitas mikroorganisme yang berasal dari rempah dan bahan lain selama 

proses pembuatan berlangsung. Di sisi lain, tidak konsistensinya jenis, komposisi, dan 

kondisi bumbu akan menyebabkan tidak konsisten pula faktor penyeleksi, yang akan 

berakibat pada keanekaraman mikroflora ragi tape. Keanekaragaman mikroflora memang 

ditemukan pada ragi tape dan produk tape (Steinkraus 1983). Ragi tape pada dasarnya 

merupakan konsorsium mikroba sebagai pendegradasi . 



626 | Seminar Nasional Biologi 2014,  Bioteknologi Ragi Dan Dinamika Para Penggunannya 

SIMPULAN 

Pembuatan ragi dengan kayu manis perlu diuji lebih dalam dan dikembangkan  

menjadi ragi tape permanen. Keberadaan mikrobia pada ragi mempengaruhi flavour tape 

yang dihasilkan. Pichia sp. dan Mucor sp. terdapat pada ragi yang dibuat dari rempah 

tunggal kayu manis. Dari rempah rempah tersebar potensi mikrobia sakharolitik, fermentatif 

dan dekomposer, perlu dilestarikan sebagai sumber daya genetik mikrobia.   
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ABSTRAK 
 

G-CSF (Granulocyte Colony Stimulating Factor) merupakan sitokin yang memiliki peran 
penting untuk stimulasi proliferasi dan diferensiasi sel neutrofil. Protein G-CSF banyak digunakan 
untuk pengobatan neutropenia yang antara lain dapat disebabkan oleh proses kemoterapi. Banyak 
protein rekombinan diproduksi dalam sel prokariot seperti Escherichia coli. Ekspresi protein 
rekombinan dalam kompartemen sitoplasma E. coli memiliki banyak tantangan dalam pemisahan 
protein target dari protein inang. Pada penelitian ini, human G-CSF (hG-CSF) rekombinan 
diekspresikan pada sitoplasma E. coli dalam bentuk fusi protein dengan tioredoksin menggunakan 
plasmid vektor pET-32. Pada sekuen fusi protein tersebut juga terkandung sekuen 6×His, untuk 
mempermudah proses pemurnian dengan metode kromatografi afinitas. Optimasi pengikatan protein 
terhadap matriks Ni-NTA, dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu optimasi kapasitas ikat 
matriks Ni-NTA terhadap jumlah protein total dan variasi konsentrasi imidazol pada larutan dapar 
yang digunakan untuk ekuilibrasi dan elusi. Berdasarkan hasil pengujian kapasitas ikat matriks Ni-
NTA diketahui semakin besar jumlah protein yang digunakan untuk volume matriks yang sama, maka 
efektivitas ikat matriks semakin menurun. Konsentrasi 30 mM dinilai paling efektif untuk mengikat 
protein target dan mampu melepaskan protein non-target yang terikat, di antara tiga konsentrasi 
imidazol (30, 40, dan 50 mM) yang digunakan pada larutan dapar. Dari proses tersebut telah berhasil 
diperoleh protein murni berukuran 34 kDa dengan rendemen mencapai 19,27%. 
 
Kata kunci: E. coli, fusi protein, G-CSF (Granulocyte Colony Stimulating Factor), kromatografi 
afinitas, purifikasi protein 

 

ABSTRACT 
 

G-CSF (Granulocyte Colony Stimulating Factor) is a cytokine that has a crucial role for the 
stimulation of cell proliferation and differentiation of neutrophils. G-CSF is widely used for the 
treatment of neutropenia, among others, can be caused by the chemotherapy. Many recombinant 
proteins produced in prokaryotic cells such as Escherichia coli. Expression of recombinant proteins in 
E. coli cytoplasmic compartment has a lot of challenges in the separation of the target protein from 
host proteins. In this study, human G-CSF (HG-CSF) recombinant expressed in the cytoplasm of E. 
coli in the form of a fusion protein with thioredoxin using a plasmid vector pET-32. In the sequence of 
the fusion protein also contained 6× His sequence, to facilitate the process of purification by affinity 
chromatography method. Optimization of protein binding to the Ni-NTA matrix, conducted by several 
approaches, namely optimization binding capacity of Ni-NTA matrix to the total protein amount and 
variation of the concentration of imidazole in buffer solution used for equilibration and elution. Based 
on the test results of binding capacity of Ni-NTA matrix known to the greater amount of protein used 
for the volume of the same matrix, the matrix of connective effectiveness decreases. Concentration of 
30 mM is considered the most effective way to bind the target protein and is able to release non-
target protein bound, among the three concentrations of imidazole (30, 40, and 50 mM) were used in 
the buffer solution. Of the process has been successfully obtained pure protein 34 kDa size with the 
yield reached 19.27%. 
 
Keywords: affinity chromatography, E. coli, G-CSF (Granulocyte Colony Stimulating Factor), protein 
purification, the fusion protein 
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PENDAHULUAN 

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) adalah suatu sitokin yang diproduksi 

oleh monosit, makrofag, sel endotelial, dan fibroblas. Protein hG-CSF terdiri dari 174 asam 

amino dan mengandung, satu situs O-glikosilasi pada Treonin 133. Protein G-CSF memiliki 

peran penting untuk menstimulasi proliferasi dan diferensiasi sel neutrofil (Kaushansky 

2006). Filgrastim merupakan rekombinan hG-CSF yang dikembangkan sejak tahun 1980 

dan pada tahun 1991 disetujui oleh US-FDA (United States Food and Drug Administration) 

untuk pengobatan neutropenia yang disebabkan oleh kemoterapi (Welte et al. 1996). 

Filgrastim diproduksi dalam sel E. coli dan terekspresi dalam bentuk badan inklusi. Untuk 

memperbaiki kelarutan protein yang di produksi dalam sel E. coli, maka gen sintetik 

CSF3syn (penyandi protein hG-CSF) difusi dengan gen Trx (penyandi protein thioredoksin) 

yang dapat membantu peningkatan kelarutan protein rekombinan dalam sitoplasma E. coli 

(Fuad et al. 2013). Protein fusi rekombinan G-CSF yang digunakan mengandung sekuen 

6×His (His-tag) dan situs enterokinase (DDDDK) terletak antara gen Trx dan bagian ujung-N 

dari CSF3syn (Fuad  et al. 2013). Dengan adanya His-tag, maka pemisahan dan purifikasi  

protein target dapat dilakukan menggunakan kromatografi afinitas. 

Kromatografi afinitas merupakan metode pemisahan berdasarkan pembentukan 

kompleks spesifik antara protein target dengan ligan yang berikatan kovalen dengan suatu 

resin (Awade 1996). Metode ini memiliki efektivitas, spesifisitas, dan selektivitas yang tinggi 

sehingga secara tunggal bisa digunakan untuk purifikasi protein rekombinan dan antibodi. 

Beberapa sistem kromatografi afinitas telah dikembangkan sejak lebih dua dekade terakhir, 

antara lain protein A domain-IgG; protein G-albumin; GST-glutation;  dan residu histidin-ion 

logam. Pemilihan sistem tersebut tergantung pada spesifisitas yang diinginkan, solubilitas, 

daya ikat, dan kondisi elusi (Uhlen 2008). Sistem kromatografi afinitas yang paling sering 

digunakan adalah sistem residu histidin (His-tag) dengan ion logam atau yang dikenal juga 

dengan immobilized metal affinity chromatography (IMAC). Ion logam menempel pada suatu 

matriks tidak terlarut dan terekspos keluar sistem sehingga dapat berinteraksi dengan 

protein target (Porath 1992). Ion logam nikel (Ni2+) dan seng (Zn2+) paling sering digunakan 

untuk kromotografi dalam penelitian protein karena memberikan efektivitas yang tinggi 

sebagai adsorben, stabil, dan tidak mudah teroksidasi (Porath 1988). Sistim IMAC memiliki 

beberapa keunggulan, yaitu dapat langsung mengikat bagian spesifik dari protein, memiliki 

performa yang tinggi, mudah dilakukan dalam skala besar dan reprodusibel, kapasitas 

pengikatan protein tinggi (0,1-10 µM per ml adsorben) bisa diaplikasikan untuk molekul 

besar maupun kecil, dapat dilakukan pada rentang pH fisiologis serta dalam dapar dengan 

konsentrasi garam yang tinggi, dapat digunakan untuk protein natif, protein terdenaturasi, 

atau pun refolded protein (Porath 1992). 
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Pelepasan protein target dari matriks Ni-NTA, dapat dilakukan melalui beberapa 

cara, antara lain melalui gradien pH dan penggunaan ion counter imidazol. Oleh karena itu, 

dibutuhkan informasi kondisi optimal konsentrasi imidazol yang diperlukan untuk berbagai 

tahapan purifikasi, terutama pada tahap pengikatan protein. Pada penelitian ini dilakukan 

pula optimasi perbandingan jumlah protein terhadap dapar pengikat yang mengandung 

imidazol dengan konsentrasi tetap dan optimasi konsentrasi imidazol dalam dapar pengikat 

untuk mendapatkan protein rekombinan dalam fraksi elusi yang relatif bersih dari protein 

kontaminan tanpa mengurangi kemampuan pengikatan matriks ion logam terhadap protein 

target. 

 

METODE PENELITIAN 

Sel, Media, dan Bahan Lainnya 

E. coli BL21(DE3) berasal dari Novagen. Plasmid rekombinan pET32-CSFec 

merupakan plasmid hasil konstruksi pada penelitian kami sebelumnya. Kultur E. coli 

BL21(DE3) transforman mengandung plasmid rekombinan pET32-CSFec (koleksi lab.); 

media Luria Bertani (LB) (0,5% w/v yeast ekstrak, 1% w/v tripton, 1% w/v NaCl) dan 100 

µg/ml ampisilin; media autoinduksi ZYP-5052 mengandung: larutan ZY (1% w/v N-Z amine 

AS,  0.5% w/v yeast ekstrak), 1 M MgSO4, 1000× metal mix (50 µM Fe, 20 µM Ca, 10 µM 

Mn, 10 µM Zn, 2 µM Co, 2 µM Cu, 2 µM Ni, 2 µM Mo, 2 µM Se, 2 µM H3BO3), 50× larutan-

5052 (0.5% w/v gliserol, 0.05% w/v glukosa, 0.2% w/v α-laktosa), 20× larutan NPS (100 mM 

PO4, 25 mM SO4, 50 mM NH4, 100 mM Na, 50 mM K) (Studier 2005); larutan dapar pencuci 

sel (dapar fosfat pH 7,4); larutan dapar lisis (50 mM Tris HCl pH 7.4, 3 mM etilen diamin 

tetra asetat (EDTA), 1 mM fenil metil sulfonil florida (PMSF)); larutan dapar pengikat, dapar 

pencuci, dan dapar elusi menggunakan larutan dapar fosfat pH 7,4 dengan berbagai 

konsentrasi imidazol. 

Ekspresi Protein 

Sebanyak 100 μl stok gliserol E. coli BL21(DE3) /pET32-CSFec ditumbuhkan dalam 

12 ml media LB mengandung 50 μg/ml ampisilin selama 18 jam, pada suhu 37°C dengan 

agitasi 150 rpm. Sebanyak 10 ml kultur inokulum tersebut dimasukkan ke dalam 200 ml 

media autoinduksi ZYP-5052 mengandung 50 μg/ml ampisilin dalam 2 L labu Erlenmeyer  

dan diinkubasi pada suhu 20°C dan150 rpm selama 24 jam. 

Isolasi Protein 

 Bobot sel basah ditimbang dan pellet sel dicuci dengan larutan dapar fosfat pH 7,4. 

Sel diresuspensi dengan 8ml larutan dapar lisis (50 mM Tris HCl, 3 mM EDTA, 1 mM PMSF) 

per gram sel basah. Lisis sel dilakukan dengan metode freezing-thawing, yaitu suspensi sel 

dibekukan dalam freezer (-20°C) selama 15 menit, kemudian dikeluarkan dari dalam freezer 

dan dibiarkan mencair dalam suhu ruang (15 menit). Tahapan tersebut diulangi sebanyak 10 

user
Highlight
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kali. Kemudian sel disentrifugasi dengan kecepatan 9600 × g selama 10 menit pada suhu 

4°C dan cairan supernatan dipindahkan ke dalam tabung mikro baru. Protein terlarut total 

yang diperoleh sebagai supernatan selanjutnya dipurifikasi dengan kromatografi kolom 

afinitas. 

Purifikasi Protein 

Purifikasi protein fusi G-CSF rekombinan dilakukan menggunakan kromatografi 

kolom afinitas agarosa Ni-NTA (Qiagen). Purifikasi protein dilakukan dengan menggunakan 

jumlah protein rekombinan yang bervariasi. Sejumlah tertentu crude protein ditambahkan 

dengan volume tertentu dapar pengikat yang mengandung 20 mM imidazol dengan variasi 

perbandingan volume crude protein:volume dapar pengikat yaitu (1:9), (2:8), dan (4:6). 

Proses pengikatan protein dilakukan pada suhu 4°C, selama 18 jam menggunakan rotator. 

Sistem kromatografi kolom menggunakan pompa peristaltik dengan laju alir 0,5 ml/menit. 

Protein yang tidak terikat dengan matriks Ni-NTA ditampung sebagai fraksi Flow Through 

(FT). Kolom dicuci dengan mengalirkan larutan dapar pencuci (dapar fosfat pH 7,4 dengan 

imidazol 20mM). Proses elusi dilakukan dengan mengalirkan larutan dapar elusi yang 

mengandung konsentrasi imidazol bertingkat,dari 100 mM sampai 500 mM. 

Pada proses pengikatan protein rekombinan terhadap matriks Ni-NTA, dilakukan 

variasi konsentrasi imidazol yang digunakan, yaitu 30 mM; 40 mM; dan 50 mM imidazol 

dalam dapar fosfat pH 7,4. Proses pengikatan dilakukan pada suhu 4OC, selama 18 jam 

dengan rotator. Sistem kromatografi menggunakan pompa peristaltik dengan laju alir 0,5 

ml/menit. Protein yang tidak terikat dengan matriks Ni-NTA ditampung sebagai fraksi FT. 

Kolom dicuci dengan mengalirkan larutan dapar pencuci (dapar fosfat pH 7,4) dengan 

konsentrasi imidazol yang sama dengan dapar pengikatannya. Proses elusi dilakukan 

dengan mengalirkan larutan dapar elusi yang mengandung konsentrasi imidazol 100 mM 

dan 500 mM. Setelah didapatkan konsentrasi imidazol yang paling baik untuk dapar 

pengikat, dilakukan optimasi purifikasi dengan menambahkan jumlah fraksi pencucian dari 

lima kali volume kolom (5 fraksi) menjadi sepuluh kali volume kolom (10 fraksi). 

Analisis Protein 

Profil protein dianalisis menggunakan metode elektroforesis SDS-PAGE. 

Perbandingan konsentrasi protein target dalam fraksi elusi diestimasi menggunakan ImageJ 

software dengan larutan BSA (Bovine Serum Albumin) sebagai standar dan konsentrasi 

protein dihitung menggunakan metode BCA (Bicinchoninic acid). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan purifikasi dimulai dengan melewatkan protein ke dalam kolom kromatografi. 

Asam amino tertentu dapat membentuk ikatan yang stabil dengan ion logam (Sulkowski 

1985). Dalam hal ini, residu histidin (His-tag) akan berikatan kovalen dengan nikel. Protein 
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yang tidak memiliki residu histidin (His-tag) akan keluar dari kolom. Sementara itu, untuk 

memperoleh kembali protein yang terikat pada ion logam dilakukan tahap elusi (Block et al. 

2009). Prinsip elusi protein target dari sistem kromatografi adalah melalui kompetisi donor 

elektron solut. Elusi tergantung pada pH dan kekuatan ionik dengan menggunakan dapar 

yang mengandung senyawa pendonor elektron yang kuat seperti imidazol, agen pengkhelat, 

atau ion logam kompetitor (Porath 1992).  

Imidazol banyak digunakan sebagai eluan untuk IMAC karena efektivitasnya yang 

tinggi. Akan tetapi, imidazol juga dapat membentuk kompleks yang relatif stabil dengan 

logam sehingga sebelum dilalui protein, kolom kromatografi harus dalam keadaan jenuh dan 

terekuilibrasi (Sulkowski 1985). Protein target yang berikatan pada matriks Ni-NTA 

dilepaskan melalui proses pertukaran ikatan dengan imidazol. Imidazol memiliki afinitas 

terhadap nikel lebih besar dibandingkan afinitasnya pada histidin sehingga dengan 

keberadaan imidazol, protein target yang terikat pada matriks Ni-NTA dapat terlepas. 

Imidazol dalam konsentrasi yang rendah dapat mencegah pengikatan yang tidak spesifik 

dari protein-protein endogen yang memiliki residu histidin. 

 

Gambar 1. Optimasi kapasitas pengikatan protein terhadap matriks Ni-NTA. Sampel protein 
ditambahkan larutan dapar dengan perbandingan volume protein : volume dapar yaitu 1:9 
(A), 2:8 (B), dan 4:6 (C). 1. Marka protein; 2. Protein kasar + dapar pengikat; 3.Flow 
Through; 4. Fraksi pencucian; 5. Fraksi elusi dengan imidazol 100 mM; 6. Fraksi elusi 
dengan imidazol 150 mM; 7. Fraksi elusi dengan imidazol 200 mM; 8. Fraksi elusi dengan 
imidazol 250 mM; 9. Fraksi elusi dengan imidazol 300 mM;  10. Fraksi elusi dengan imidazol 
500 mM. 

 

Eksperimen dengan menggunakan jumlah dan konsentrasi protein berbeda terhadap 

jumlah resin Ni-NTA dilakukan untuk mengetahui kapasitas pengikatan protein terhadap 

matriks Ni-NTA. Variasi konsentrasi protein dilakukan dengan pengenceran sampel protein 

dengan larutan dapar (mengandung 20 mM imidazol) dengan perbandingan 1:9, 2:8, dan 

4:6. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada ketiga perlakuan tersebut protein target dapat 

terikat dengan baik pada resin Ni-NTA. Sampel dengan konsentrasi protein tertinggi, yaitu 

dengan perbandingan 4:6, resin Ni-NTA masih dapat mengikat protein target dengan baik. 
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Resin Ni-NTA yang digunakan masih dapat mengikat protein rekombinan sebesar 0,49 

mg/ml.  

Pemisahan protein target dari protein endogenus E. coli merupakan suatu tantangan. 

Beberapa protein endogenus E. coli diketahui banyak yang memiliki untaian gugus histidin 

yang berdekatan, sehingga dapat berinteraksi dengan matriks Ni-NTA (Schmitt et al. 1993). 

Interaksi yang tidak spesifik terhadap protein target tersebut dapat dicegah melalui optimasi 

proses purifikasi, yakni dengan meningkatkan konsentrasi imidazol pada larutan dapar 

pengikat dan dapar pencuci, tanpa mengurangi rendemen protein target. Dalam eksperimen 

ini digunakan tiga perlakuan larutan dapar pengikat dengan konsentrasi imidazol beragam, 

yaitu 30 mM (perlakuan A), 40 mM (perlakuan B), dan 50 mM (perlakuan C). Hasil purifikasi 

protein target menggunakan tiga perlakuan konsentrasi imidazol dalam larutan dapar 

pengikat dapat dilihat pada Gambar 2. Pada purifikasi dengan dapar pengikat yang 

mengandung imidazol 30 mM (Perlakuan A), terlihat bahwa sebagian besar protein target 

dapat terikat dengan baik pada matriks (Gambar 2A). Hal ini juga terlihat pada fraksi 

pencucian, protein kontaminan (protein endogenus) dapat dilepaskan dari matriks tanpa 

melepaskan protein target. Sementara itu, pada perlakuan B dan C (imidazol 40 mM dan 50 

mM) tampak bahwa protein target tidak seluruhnya dapat diikat dengan baik pada resin Ni-

NTA. Secara kualitatif dari hasil elektroforesis protein terlihat jelas bahwa dengan perlakuan 

C (50 mM imidazol) jumlah protein target yang tidak terikat tampak jauh lebih dibanding 

perlakuan B (40 mM imidazol) dan terhadap perlakuan A (30 mM imidazol) (Gambar 2). Dari 

eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan 30 mM imidazol (perlakuan A) jauh 

lebih baik dibandingkan dengan imidazol 40 mM atau50 mM pada larutan dapar pengikat. 

Konsentrasi imidazol lebih tinggi dari 30 mM pada dapar pengikat dan dapar pencuci 

menyebabkan semakin banyak protein target yang tidak terikat pada resin dan ikut terelusi 

pada saat proses pencucian bercampur dengan protein kontaminan. Ikatan hidrofobik yang 

tidak spesifik dengan matriks ini dapat dilakukan dengan penambahan senyawa detergen 

non-ionik seperti Triton X-100 atau Tween 20 (sampai 1%), garam (sampai 500 mM NaCl), 

gliserol (sampai 20%) atau etanol dalam jumlah rendah (sampai 20%) tergantung spesifikasi 

protein masing-masing yang digunakan (Bornhorst & Falke, 2000). 
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Gambar 2. Optimasi konsentrasi imidazol pada dapar pengikat dan dapar pencuci. 
A. konsentrasi imidazol 30 mM; B.konsentrasi imidazol 40 mM; C. konsentrasi imidazol 40 
mM; 1. Marka protein, 2. Protein kasar, 3. Flow Through, 4. Fraksi pencucian 1, 5. Fraksi 
pencucian 2; 6. Fraksi pencucian 3, 7.Fraksi elusi 1 dengan imidazol 100 mM; 8. Fraksi elusi 
2 dengan imidazol 100 mM;  9. Fraksi elusi 3 dengan imidazol 100 mM. 

 

Berdasarkan hasil eksperimen di atas dapat dilihat bahwa sampel protein pada fraksi 

elusi diperoleh protein target yang masih tercampur dengan protein kontaminan, khususnya 

pada perlakuan A (30 mM imidazol). Kuantitas protein kontaminan tampak jauh lebih sedikit 

pada perlakuan B (40 mM imidazol) dan lebih sedikit lagi pada perlakuan C (50 mM 

imidazol). Hal ini menunjukkan secara langsung bahwa pengikatan tidak spesifik jauh 

berkurang bila menggunakan konsentrasi imidazol lebih tinggi pada larutan dapat pengikat 

dan dapar pencuci. Akan tetapi, pengikatan protein target terhadap resin Ni-NTA menjadi 

jauh lebih rendah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan protein target yang lebih murni dan 

menjaga kapasitas ikat protein target terhadap resin tetap tinggi digunakan perlakuan A (30 

mM imidazol) sebagai kondisi optimal pengikatan protein targeti dengan penambahan 

volume pencucian kolom dari 3× volume kolom (3 fraksi) menjadi 10× volume kolom (10 

fraksi pencucian). Gambar 3 menunjukkan proses optimasi purifikasi dengan perlakuan A 

(30 mM imidazol) tetapi dengan penambahan volume fraksi pencucian. Penambahan 

volume fraksi pencucian menunjukkan bahwa kualitas protein target yang diperoleh memiliki 

tingkat kemurnian yang jauh lebih baik dibandingkan tahapan purifikasi sebelumnya 

(Gambar 3), karena protein kontaminan yang ikut terikat dalam matriks dapat dilepaskan 

dari resin Ni-NTA dengan lebih baik. Dengan demikian pada saat elusi akan diperoleh fraksi 

protein target yang lebih murni. 
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Gambar 3. Optimasi purifikasi dengan penambahan fraksi pencucian. 1. Marka protein; 2. 
Protein kasar; 3. Flow Through; 4–12. Fraksi pencucian 1–10 dengan imidazol 30 mM; 13-
19. Fraksi Elusi 1–7 dengan imidazol 100 mM. 

Jumlah protein murni yang didapatkan dari proses purifikasi dihitung menggunakan 

metode BCA dengan protein standar BSA. Analisis protein dengan metode ini serupa 

dengan metode Lowry, yakni berdasarkan pada kompleks yang terbentuk antara peptida 

dan atom tembaga ketika protein ditempatkan pada lingkungan alkali yang mengandung 

Cu2+. Kedua metode memiliki sensitivits yang sama, tetapi metode BCA lebih stabil, lebih 

toleran dengan berbagai detergen dan dapar, serta hanya memerlukan satu tahapan uji, 

sedangkan metode Lowry membutuhkan dua tahapan uji (Smith  et al. 1985).  

 

Gambar 4. Kurva konsentrasi protein total proses purifikasi dengan metode BCA. Fraksi 1. 
Protein kasar; 2. Flow through, 3–12. fraksi pencucian 1-10, 12–25. fraksi elusi dengan 
imidazol 100 mM. 

 

Gambar 4 menunjukkan grafik purifikasi protein dengan metode kromatografi afinitas 

Ni-NTA. Pada grafik terlihat bahwa sebagian besar protein kontaminan dapat terelusi, baik 

pada fraksi flow-through (FT) maupun pada fraksi pencucian (W). Grafik pada Gambar 4 

menunjukkan nilai base line berada pada angka 0,424. Berdasarkan analisis kuantifikasi 
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protein dari fraksi elusi pertama (E1) sampai fraksi elusi ke-9 (E9), diperoleh jumlah protein 

total (crude protein) adalah 12,251 mg dan jumlah protein target (G-CSF rekombinan) 

adalah 2,361 mg. Rendemen protein hG-CSF  murni yang berhasil diperoleh terhadap total 

protein yang dianalisis adalah 19,27%. 

SIMPULAN 

Kapasitas pengikatan matriks Ni-NTA terhadap protein fusi Trx-GCSF diperoleh 

sebesar 0,49 mg/ml. Konsentrasi imidazol yang optimal digunakan dalam larutan dapar 

pengikat dan pencuci adalah 30 mM. Sementara itu, dari proses purifikasi diperoleh 

rendemen sebesar 19,27% protein rekombinan hG-CSF murni dari total protein yang 

dianalisis. 

DAFTAR PUSTAKA 

Awade AC. 1996. On hen egg fractination: applications of liquid chromatography to the 
isolation and the purification of hen egg white and egg yolk proteins, Z Lebensm 
unters Forsch 202: 1–14. 

Block H, Maertens B, Spriestersbach A, Brinker N, Kubicek J, Fabis S, Labahn J, Schafer F, 
2009. Immobilzed metal affinity chromatography (IMAC): A review. Methods  
Enzymol, 463: 439–473. 

Bornhorst  JA & Falke JJ. 2000, Purification of proteins using polyhistidine affinity tags, 
Methods Enzymol,  326: 245–254. 

Fuad AM, Yuliawati, & Agustiyanti DF. 2013. Design and construction of csf3 synthetic gene 
(csf3syn) with preference codon of Escherechia coli using PCR technique. Prosiding 
Seminar Nasional Kimia XXII: “Kimia dalam Industri dan Lingkungan”. Yogyakarta, 21 
November 2013 

Kaushansky K. 2006. Lineage-specific hematopoietic growth factors, New EngI Med, 354: 
2034–2045. 

Porath J. 1988. IMAC–Immobilized metal ion affinity based chromatography. Trends 
Analytical Chem, 7(7): 254–259. 

Porath J. 1992. A review–immobilized metal ion affinity chromatography. Prot Exp Purif, 3: 
263–281. 

Schmitt J, Hess HG, Stunnenberg H. 1993. Affinity purification of histidine-tagged proteins. 
Mol Biol Reports, 18: 223-230. 

Smith PK, Krohn RI, Hermanson GT, Mallia AK, Gartner FH, Frovenzano MD, Fujimoto EK, 
Goeke NM, Olson BJ, & Klenk DC. 1985. Measurement of protein using bicinchoninic 
acid. Analytical Biochem, 150: 1976–1985. 

Studier FW. 2005. Protein production by auto-induction in high density shaking cultures. Prot 
Exp Purif, 41: 207–234. 

Sulkowski E. 1985. Purification of proteins by IMAC, Trends Biotechnol, 3(1): 1–7. 
Uhlen M. 2008. Affinity as a tool in life science. Biotechniques 25th Anniversary, 44(5): 649–

654. 
Welte K, Gabriel J, Bronchud MH, Platzer E, & Morstyn G. 1996. Filgrastim (r-met-HuG-

CSF): The first 10 years. Blood, 88: 1907–1929. 

 


	Page 1

