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Pemanfaatan Metabolit Sekunder Tumbuhan
Sebagai Pestisida Nabati Pada Hama Tanaman Karakterisasi Mikrostruktur Porositas Arang
Hutan
Aktif Tempurung Biji Jambu Mete (Anacardium
Occidentale L.)
Jurnal Galam
Vol.2 No.1, Agustus 2021, Hal 1-15
Jurnal Galam
Vol.2 No.1, Agustus 2021, Hal 16-28
Penggunaan pestisida kimia sering kali
dilakukan dengan dosis yang berlebihan Tempurung biji jambu mete banyak tersedia
sehingga kondisi tersebut mengakibatkan sebagai limbah dari industri pengolahan jambu
meningkatnya akumulasi residu pestisida di mete. Tempurung jambu mete berpotensi
alam. Residu tersebut dapat membunuh dikembangkan untuk arang aktif. Tulisan ini
organisme non target, terjadi ledakan hama bertujuan
mempelajari
karakteristik
sekunder, dan resistensi organisme pengganggu mikrostruktur porositas arang aktif berbahan
tanaman. Salah satu upaya dalam mengurangi tempurung biji jambu mete yang diaktivasi
penggunaan pestisida kimia sintetik yaitu secara fisika pada berbagai suhu aktivasi. Pada
dengan subtitusi menggunakan pestisida nabati awalnya,
tempurung
biji
jambu
mete
yang lebih ramah lingkungan. Kelebihan dikumpulkan dan diarangkan pada suhu 500°C
pestisida nabati yaitu bersifat mudah terurai di selama 3 jam. Selanjutnya, arang tempurung biji
alam, sehingga tidak mencemari lingkungan, jambu mete diaktivasi pada suhu 800°C dan
relatif aman bagi manusia dan keberadaan 1.000°C selama 60 menit. Karakterisasi
musuh alami. Salah satu jenis pestisida nabati mikrostruktur porositas arang aktif tempurung
yang paling potensial adalah dari famili biji jambu mete pada penampang melintang
Meliaceae yaitu jenis mimba, mahoni, dan suren. (transversal)
secara
visual
dilakukan
Pada studi ini dilakukan uji kandungan senyawa menggunakan Scanning Electron Microscope
metabolit sekunder ekstrak biji mimba, biji (SEM) perbesaran 500 kali menggunakan contoh
mahoni dan biji suren. Sifat toksisitas terhadap uji berbentuk butiran. Pengamatan porositas
hama dilakukan dengan penelusuran pustaka. yang terbentuk pada permukaan contoh meliputi
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh ukuran pori dan frekuensinya. Data hasil
informasi toksisitas dan kandungan senyawa pengamatan disusun dalam bentuk tabulasi dan
metabolit sekunder dari ketiga ekstrak biji dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian
tanaman tersebut terhadap hama hutan. Hasil menunjukkan bahwa distribusi rongga-rongga
yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak biji pada arang yang diaktivasi pada suhu 1.000°C
mimba, biji mahoni, dan biji suren mengandung cenderung lebih banyak bila dibandingkan
senyawa metabolit sekunder dari golongan dengan arang yang diaktivasi pada suhu 800°C.
saponin, tanin, flavanoid, alkoloid, dan terpenoid. Semakin tinggi suhu aktivasi yang digunakan
Senyawa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai terjadi peningkatan diameter pori arang dan
pestisida nabati untuk mengendalikan hama residu penyumbat pori semakin berkurang.
tanaman hutan.
Kata kunci: mesopori, pirolisis, hidrokarbon
Kata kunci: ekstrak, meliaceae, senyawa
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Model Alometrik Penduga Biomassa dan Karbon
Semai di Hutan Mangrove Pangarengan, Cirebon,
Jawa Barat
Jurnal Galam
Vol.2 No.1, Agustus 2021, Hal 29-40
Ekosistem mangrove di Desa Pangarengan,
Kabupaten Cirebon memberikan manfaat jasa
lingkungan, diantaranya sebagai penjerap dan
penyimpan karbon. Umumnya, pendugaan
simpanan karbon hutan mangrove menggunakan
persamaan
alometrik.
Namun
demikian,
persamaan alometrik yang tersedia saat ini
masih disusun dari tahapan pertumbuhan
pancang, tiang, dan pohon. Tujuan penelitian ini
adalah menyusun model alometrik untuk semai
di hutan mangrove. Penelitian dilaksanakan pada
bulan Juni 2021 di hutan mangrove Desa
Pangarengan, Kabupaten Cirebon. Alat yang
digunakan dalam penelitian adalah kaliper, pita
ukur, timbangan digital, dan gunting tanaman.
Bahan penelitian berupa semai mangrove jenis
Rhizophora mucronata, Avicennia marina, dan
Sonneratia caseolaris sebanyak 25 sampel. Model
alometrik terbaik dalam menduga biomassa
berat kering dengan prediktor diameter pangkal
adalah Y = 35,013 Dp1,860 (R2adj = 0,873; SEE =
0,472) dengan menggunakan prediktor diameter
ujung adalah Y = 249,573 Du2,276 (R2adj = 0,524;
SEE = 0,710), sedangkan alometrik penduga
kandungan karbon semai adalah Y = 5,835
Dp1,804 (R2adj = 0,831; SEE = 0,528) dan Y =
35,750 Du2,107 (R2adj = 0,607; SEE = 0,805).
Model alometrik power dengan prediktor
diameter pangkal cukup baik dalam menduga
biomassa berat kering dan kandungan karbon
semai di hutan mangrove Desa Pangarengan.
Kata kunci: akuntansi karbon, mitigasi, iklim,
regresi

Pengaruh Suhu Air Dan H2SO4 serta Lama
Perendaman Terhadap Pematahan Dormansi Biji
Sengon (Falcataria moluccana (Miq.) Barneby &
J.W. Grimes)
Jurnal Galam
Vol.2 No.1, Agustus 2021, Hal 41-53
Sengon (Falcataria moluccana (Miq.) Barneby &
J.W. Grimes) adalah tanaman Leguminoceae yang
bermanfaat sebagai bahan kayu panel, kayu
mabel dan untuk merehabilitasi tanah kritis. Biji
sengon mengalami masa dormansi dan perlu
dilakukan pemecahan. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui pengaruh perbedaan suhu air
60°C dan H2SO4 konsentrasi 50% serta lama
perendaman terhadap perkecambahan biji
sengon. Penilitian ini menggunakan rancangan
acak lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor.
Faktor pertama adalah perlakuan kontrol (A1),
air suhu 60° C (A2), H2SO4 50% (A3) dan yang
terdiri dari 3 taraf perlakuan. Faktor kedua
adalah lama perendaman (T); T1: 35 Menit, T2: 8
Jam. Hasil penelitian menunjukan kombinasi
perlakuan dan lama perendaman terbaik untuk
semua parameter perkecambahan benih sengon
adalah air 60o C dengan lama perendaman 8 jam.
Kata
kunci:
perkecambahan

dormansi,

pemecahan,

UDC (OSDCF) 892.53
Rida Yuliani, Witiyasti Imaningsih dan Tri
Wira Yuwati
(Fakultas
MIPA
Universitas
Lambung
Mangkurat)
Lichen sebagai Bioindikator Kualitas Udara di
Kawasan Penyangga Kota Banjarbaru
Jurnal Galam
Vol.2 No.1, Agustus 2021, Hal 54-65
Pencemaran udara merupakan salah satu isu
utama yang dihadapi oleh wilayah perkotaan.
Oleh karena itu, karakteristik morfologi dan
tutupan koloni lichen yang tumbuh pada wilayah

vii

Laman Jurnal: ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/GLM

p-ISSN 2723-4924 e-ISSN 2723-5084

dengan tingkat pencemaran udara berbeda dapat
menjadi bioindikator kualitas udara. Penelitian
ini bertujuan untuk menentukan kondisi lichen
pada lokasi yang dekat dan jauh dari jalan
nasional (lebar ± 29 meter) di wilayah Kota
Banjarbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif
dengan metode purposive sampling. Sampel
berasal dari 2 plot yaitu wilayah yang dekat dan
jauh dari jalan utama, masing-masing plot
diwakili oleh sampel dari 5 pohon berbeda
(kanopi rimbun dengan DBH minimal 25 cm).
Sampel lichen diamati pada ketinggian 50-150 di
atas permukaan tanah menggunakan bingkai
plastik kuadran 20x20 cm. Variabel pengamatan
meliputi jumlah dan bentuk koloni, warna dan
tipe thalus, serta persentase tutupan thalus.
Terdapat 13 koloni lichen pada wilayah yang
jauh dari jalan utama (500–600 meter dari jalan
utama). Lichen didominasi oleh warna hijau
hingga kebiruan, thalus terdiri dari tipe crustose
dan foliose, dan rata-rata persentase tutupan
thalus sebesar 28,01%. Sementara pada wilayah
yang dekat dengan jalan utama (14–250 meter
dari jalan utama), ditemukan 14 koloni lichen
yang didominasi tipe crustose berwarna putih,
dan rata-rata persentase tutupan thalus sebesar
10,01%. Kepadatan lalu lintas menunjukkan
dampak signifikan pada komunitas lichen.
Perbedaan utama dapat dilihat dari morfologi
dan tutupan koloni. Berdasarkan hasil tersebut,
lichen dapat digunakan sebagai bioindikator
kualitas udara, khususnya pencemaran udara
oleh kendaraan bermotor.
Kata kunci: arboretum, crustose, foliose, polusi,
thalus
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Utilization of Plant Secondary Metabolites as
Botanical Pesticides in Forest Plant Pests

Characterization of Activated Charcoal
Microstructure Porosity of Cashewnut Shell
(Anacardium occidentale L.)

Jurnal Galam
Vol.2 No.1, August 2021, Page 1-15

Jurnal Galam
Vol.2 No.1, August 2021, Page 16-28

The use of chemical pesticides is often carried out
in excessive doses, so that this condition results in
increased accumulation of pesticide residues in
nature. The residue can kill non target organisms,
there was an explosion of secondary pests and pest
resistance. One effort to reduce the use of synthetic
chemical pesticides is by substitution using
botanical pesticides that are more environmentally
friendly. Botanical pesticides that are easily
biodegradable in nature, so it does not pollute the
environment, it is relatively safe for humans and
the presence of natural enemies. One of the most
potential types of botanical pesticides is from the
Meliaceae family, namely neem, mahogany, and
suren. In this study, the content of secondary
metabolites was tested for neem, mahogany and
suren seeds. Toxicity properties against pests
conducted through literature searches. The
purpose of this study was to obtain information on
the toxicity and content of secondary metabolite
compounds from the three plant seed extracts
against forest pests. The results showed that the
extract of neem, mahogany and suren seeds
contain compounds secondary metabolites from
the saponins, tanins, flavonoids, alkoloids, and
terpenoids. The compounds can be used as
botanical pesticides to control pests of forest
plants.

Cashew nut (Anacardium occidentale L.) shell is
abundantly available as waste from chasew nut
processing industries. Cashew nut shell is
potentially used for activated charcoal. This
paper characterize the porosity microstructure of
activated charcoal made from cashew nut shells
which is physically activated at various activation
temperatures. Initially, cashew nut shells were
collected and carbonized at 500°C for 3 hours.
Then, the charcoal was activated at 800°C and
1000°C for 60 minutes. The characterization of
microstructure porosity of cashew nut shell
activated charcoal at transverse cross-section
was carried out at 500 times magnification of 10
kV Scanning Electron Microscope (SEM) using a
grain-shaped test sample. Observation of the
porosity formed on the sample surface included
pore size and frequency. Observation data were
arranged in tabulated form and analyzed
descriptively. The results showed that the
frequency of pores in charcoal activated at
1000°C tended to be higher than that of charcoal
activated at 800°C. The higher activation
temperature increased the pore diameter of the
charcoal and decreased the clogging residue.
Keywords: mesoporous, pyrolysis, hydrocarbon

Keywords: extracts, meliaceae, compounds
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Sengon (Falcataria moluccana (Miq.) Barneby &
J.W. Grimes) is a Leguminoceae plant that is
useful as material for panel, furniture and
potential species for critical land rehabilitation.
Sengon seeds experience a dormancy period and
need to be managed. The purpose of this study is
to determine the effect of temperature 600C and
50% H2SO4 concentration and soaking time on
sengon seed germination. A complete randomized
design (CRD) with two factors were used as
research design. The first factor was the air
temperature treatment of control (A1), 60o C
(A2), 50% H2SO4 (A3) and which consisted of 3
levels of treatment. The second factor was
soaking time (T); T1: 35 minutes, T2: 8 hours. The
results showed that the best combination of
treatment and immersion time for all
germination parameters of sengon seed is
soaking seed at 60o C water for 8 hours.

The mangrove ecosystem in Pangarengan Village,
Cirebon
District,
provides
benefits
for
environmental services, including as carbon sinks
and stores. In estimating the carbon storage of
mangrove forests, in general, allometric equations
are used. Unfortunately, the allometric equations
currently available are still composed of the stages
of growth of saplings, poles, and trees. Thus, the
purpose of this study was to develop an allometric
model for seedlings in mangrove forests. The
research was conducted in June 2021 in the
mangrove forest of Pangarengan Village, Cirebon
District. The equipment that used in the study were
calipers, measuring tape, digital scales, and crop
shears. Research materials were 25 mangrove
seedlings of Rhizophora mucronata, Avicennia
marina, and Sonneratia caseolaris. The best
allometric model in estimating dried weight
biomass with base diameter predictor is Y = 35,013
Dp1,860 (R2adj = 0,873; SEE = 0,472) using tip
diameter predictor is Y = 249.573 Du2,276 (R2adj =
0,524; SEE = 0,710). While the allometrics for
estimating the carbon content of seedlings were Y
= 5,835 Dp1,804 (R2adj = 0,831; SEE = 0,528) and Y =
35,750 Du2,107 (R2adj = 0,607; SEE = 0,805). Thus,
the power allometric model with base diameter
predictor was quite good in estimating dried
weight biomass and seedling carbon content in the
mangrove forest of Pangarengan Village.
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Air pollution is one of the main issues faced by
urban
areas.
Therefore,
morphological
characteristic and colony coverage of lichen
growing at different scale air-poluuted area
could become as a bioindicator of their air
quality. This research aims to determine the
condition of lichen in spots located at near and
far from the main road (width ± 29 meter) in
urban area at Banjarbaru town. This research
used descriptive method with purposive sampling
technique. Sample were obtained from 2 plots
those were far and near the main road, each plot
represented by samples from 5 different trees
(densed canopy with minimum DBH at 25 cm).
Lichens were taken at 50-150 cm above ground
level using 20x20 cm quadrant plastic frame.
Observation variables include the number and
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shape of colonies, color and type of thallus, and
percentage of thallus cover. We determined 13
colonies from spots far from the main road (500600 meter from main road). Lichen dominated by
green to bluish color, thallus consist of crustose
and foliose, and the average percentage of thallus
cover was 28,01%. While from that near the main
road (14-250 meter from main road), we
determined 14 colonies predominantly consisted
of white crustose lichens, and the average
percentage of thallus cover was 10,01%. Traffic
intensity showed to have significant effect on
lichens community. The main difference can be
seen from morphology and colony coverage.
Based on this result, lichen can be used as
bioindicator of air quality, especially air pollution
caused by motorized vehicles.
Keywords: extracts, arboretum, crustose, foliose,
pollution, thallus

xi

https://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/GLM
Diterima: 01-02-2021

Disetujui: 10-03-2021

p-ISSN 2723-4924

e-ISSN 2723-5084

Artikel

PEMANFAATAN METABOLIT SEKUNDER TUMBUHAN SEBAGAI PESTISIDA NABATI
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Utilization of plant secondary metabolites as botanical pesticides in forest plant pests
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ABSTRAK
Penggunaan pestisida kimia sering kali dilakukan dengan dosis yang berlebihan sehingga kondisi
tersebut mengakibatkan meningkatnya akumulasi residu pestisida di alam. Residu tersebut dapat
membunuh organisme non target, terjadi ledakan hama sekunder, dan resistensi organisme
pengganggu tanaman. Salah satu upaya dalam mengurangi penggunaan pestisida kimia sintetik yaitu
dengan subtitusi menggunakan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan. Kelebihan pestisida
nabati yaitu bersifat mudah terurai di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan, relatif aman bagi
manusia dan keberadaan musuh alami. Salah satu jenis pestisida nabati yang paling potensial adalah
dari famili Meliaceae yaitu jenis mimba, mahoni, dan suren. Pada studi ini dilakukan uji kandungan
senyawa metabolit sekunder ekstrak biji mimba, biji mahoni dan biji suren. Sifat toksisitas terhadap
hama dilakukan dengan penelusuran pustaka. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi
toksisitas dan kandungan senyawa metabolit sekunder dari ketiga ekstrak biji tanaman tersebut
terhadap hama hutan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak biji mimba, biji mahoni, dan
biji suren mengandung senyawa metabolit sekunder dari golongan saponin, tanin, flavanoid,
alkoloid, dan terpenoid. Senyawa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk
mengendalikan hama tanaman hutan.
Kata kunci: ekstrak, meliaceae, senyawa
ABSTRACT
The use of chemical pesticides is often carried out in excessive doses, so that this condition results in
increased accumulation of pesticide residues in nature. The residue can kill non target organisms, there
was an explosion of secondary pests and pest resistance. One effort to reduce the use of synthetic
chemical pesticides is by substitution using botanical pesticides that are more environmentally friendly.
Botanical pesticides that are easily biodegradable in nature, so it does not pollute the environment, it is
relatively safe for humans and the presence of natural enemies. One of the most potential types of
botanical pesticides is from the Meliaceae family, namely neem, mahogany, and suren. In this study, the
content of secondary metabolites was tested for neem, mahogany and suren seeds. Toxicity properties
against pests conducted through literature searches. The purpose of this study was to obtain
information on the toxicity and content of secondary metabolite compounds from the three plant seed
extracts against forest pests. The results showed that the extract of neem, mahogany and suren seeds
contain compounds secondary metabolites from the saponins, tanins, flavonoids, alkoloids, and
terpenoids. The compounds can be used as botanical pesticides to control pests of forest plants.
Keywords: extracts, meliaceae, compounds
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PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam budidaya tanaman adalah adanya
serangan hama dan penyakit. Kerugian akibat serangan hama atau penyakit mendorong
dilakukannya berbagai usaha pengendalian. Selama ini usaha pengendalian hama dan
penyakit yang dilakukan masih bertumpu pada penggunaan pestisida sintetis. Penggunaan
berbagai jenis pestisida sintetis seringkali membawa masalah bagi lingkungan seperti
menimbulkan dampak keracunan bagi manusia, membunuh organisme non target, terjadi
ledakan hama sekunder, resistensi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan
pencemaran tanah, air dan udara (Darwiati, 2009). Kebijakan ditingkat internasional telah
mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasional dalam perlindungan
tanaman, untuk menggalakkan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan
mengutamakan pemanfaatan agens pengendalian hayati atau biopestisida termasuk
pestisida nabati sebagai komponen utama dalam sistem PHT yang dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1995.
Penelitian pestisida nabati di Indonesia dan negara lain telah banyak dilakukan.
Namun, sebagian besar masih memiliki selektivitas dan efektivitas yang rendah, terutama
penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam Indonesia. Banyak
tanaman saat ini yang tidak dikenal secara luas ternyata memiliki manfaat dan nilai
ekonomi yang cukup tinggi, khususnya tanaman-tanaman yang memiliki khasiat sebagai
obat tradisional maupun sebagai pestisida nabati.
Senyawa metabolit primer merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mahkluk hidup
yang bersifat esensial pada proses metabolisme sel dan keseluruhan proses sintetis dan
perombakan zat-zat untuk keberlangsungan hidupnya, senyawa metabolit primer yaitu
terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak (Wahidah, Ratman, & Ningsih, 2017). Sedangkan
senyawa metabolit sekunder yaitu senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan tetapi tidak
memiliki fungsi langsung pada fotosintesis, pertumbuhan atau respirasi, transportasi zat
terlarut, translokasi, sintesis protein, asimilasi nutrient, diferensiasi, pembentukan
karbohidrat, protein dan lipid (Mastuti, 2016).
Senyawa kimia dalam tumbuhan merupakan hasil metabolisme sekunder dari
tumbuhan itu sendiri, senyawa metabolit sekunder sangat bervariasi jumlah dan jenisnya
dari setiap tumbuh-tumbuhan. Beberapa dari senyawa tersebut telah diisolasi, sebagian
diantaranya memberikan efek fisiologi dan farmakologi yang lebih dikenal dengan senyawa
aktif. Senyawa tersebut adalah golongan alkoloid, steroid, terpenoid, fenol, flavonoid dan
saponin (Ergina, Nuryanti, & Pursitasari, 2014). Lebih dari 2.400 jenis tumbuhan yang
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termasuk ke dalam 255 famili dilaporkan mengandung bahan insektisida. Tumbuhan dari
Famili Meliaceae seperti jenis Azadirachta indica A.Juss (Mimba), Swietenia mahogany Jacq
(Mahoni). dan Toona sinensis Merr (Suren) diduga berpotensi sebagai pengendali hama
(Darwiati, 2009). Jumlah bahan alami yang memiliki efek pestisida yang telah diisolasi dari
anggota tumbuhan Meliaceae meningkat secara dramatis dalam dekade terakhir ini
(Darwiati, 2009). Beberapa kendala dalam aplikasi pestisida tersebut antara lain: (1)
pestisida nabati tidak bereaksi cepat dalam membunuh hama, tidak seperti pestisida kimia
sintetik yang relatif cepat dan hal ini disukai petani sehingga mereka lebih memilih
pestisida kimia sintetik dalam kegiatan pengendalian OPT; (2) Membanjirnya produk
pestisida ke Indonesia, salah satunya dari China, yang harganya lebih murah serta
longgarnya peraturan pendaftaran dan perizinan pestisida di Indonesia. Kondisi ini
membuat jumlah pestisida yang beredar di pasaran semakin bervariasi dan hingga saat ini
tercatat sekitar 3.000 jenis pestisida yang beredar di Indonesia (Darwiati, 2009). Hal ini
membuat para pengguna/petani mempunyai banyak pilihan dalam penggunaan pestisida
kimia sintetik, karena bersifat instan sehingga menghambat pengembangan penggunaan
pestisida nabati; (3) Bahan baku pestisida nabati relatif masih terbatas akibat kurangnya
dukungan pemerintah (Political Will) dan kesadaran petani terhadap penggunaan pestisida
nabati masih rendah, sehingga tidak menanam atau memperbanyak tanamannya, (4)
Peraturan perizinan pestisida nabati yang disamakan dengan pestisida kimia sintetik
membuat pestisida nabati sulit mendapatkan izin edar dan diperjual belikan. Akibatnya,
apabila tersedia dana untuk kegiatan yang memerlukan pestisida dalam jumlah yang
banyak maka pilihan jatuh kepada pestisida kimia sintetik karena salah satu persyaratan
dalam pembeliannya adalah sudah terdaftar dan diizinkan penggunaannya (Darwiati,
2009).
Studi ini memberikan informasi mengenai jenis senyawa metabolit sekunder dari
tanaman famili Meliaceae, serta potensi pemanfaatan senyawa metabolit tersebut sebagai
pestisida nabati untuk mengendalikan hama pada tanaman kehutanan. Informasi yang
disajikan diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai
metabolit sekunder khususnya terkait pengendalian hama hutan. Studi ini diharapkan
mendapatkan formula alternatif pestisida nabati yang murah dan ramah lingkungan.
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BAHAN DAN METODE
Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Hutan, Kelti
Perlindungan Hutan – Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Bogor – Jawa Barat.
Bahan dan alat
Bahan-bahan yang digunakan yaitu biji mimba (Azadirachta indica A.Juss) yang
diperoleh dari Jawa Timur, biji suren (Toona sinensis Merr) dan biji mahoni (Swietenia
mahogany Jacq) yang diperoleh dari Jawa Barat, aquades etanol 96% p.a, merkuri(II)
klorida, kalium iodida, bismuth sub nitrat, besi(III) klorida, asam klorida pekat, bubuk
magnesium, asam asetat glasial, asam sulfat pekat dan garam dapur. Sedangkan alat yang
digunakan yaitu desikator, rotary evaporator, oven, alat penggiling, pemanas listrik, gelas
ukur, tabung reaksi, timbangan digital, kertas saring, termometer, wadah uji, aluminium foil
dan ayakan ukuran 65 mesh.
Preparasi Sampel dan Ekstraksi Tanaman
Sampel terlebih dahulu dicuci bersih, ditiriskan dan dikering anginkan, setelah kering
dihaluskan menggunakan blander, bahan yang telah halus disaring menggunakan ayakan
65 mesh. Proses ekstraksi tanaman yaitu sebanyak 100 g dari masing-masing sampel halus
dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% p.a sebanyak 500 ml dalam waktu 2
× 24 jam sambil sesekali dikocok dan disaring. Residu yang diperoleh dimaserasi kembali
pada 250 ml pelarut selama 2 × 24 jam serta sesekali dilakukan pengocokan dan disaring.
Filtrat yang diperoleh dari hasil maserasi pertama dan kedua disatukan dan dievaporasi,
kemudian dioven pada suhu 40-500C sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang
diperoleh selanjutnya dianalisis kandungan metabolit sekundernya.
Uji Alkoloid
Ekstrak bahan tanaman sebanyak 2 ml diuapkan dalam cawan sampai kering,
kemudian residunya dilarutkan dalam 5 ml HCL 2M (Ergina et al., 2014; Baud, Sangi, &
Koleangan, 2014; Mojab, Kamalinejad, Ghaderi, & Vahidipour, 2003). Larutan yang
diperoleh dibagi menjadi 2 bagian dan dimasukan ke dalam tabung reaksi. Tabung pertama
diberi reagen Dragendorff sebanyak 5 tetes, jika terbentuk warna jingga maka positif
mengandung alkoloid. Kemudian tabung kedua diberi reagen Meyer sebanyak 5 tetes dan
asam klorida pekat sebanyak 3 tetes, apabila terdapat endapan putih maka positif
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mengandung alkoloid (Ergina et al., 2014; Baud et al., 2014; Mojab at al., 2003).
Pertimbangan pemilihan pelarut yang digunakan yaitu daya melarutkan, titik didih, sifat
racun, mudah tidaknya terbakar, dan pengaruhnya terhadap peralatan ekstraksi.
Uji Flavonoid
Larutan ekstrak 2 ml dari bahan tanaman dicampur dengan 5 ml air panas, kemudian
dididihkan selama 5 menit dan disaring. Filtrat yang diperoleh dicampur dengan 5 tetes HCL
pekat dan 0,1 g serbuk Magnesium (Ergina et al., 2014; Baud et al., 2014; Harborne, 1987;
Mojab et al., 2003). Adanya indikasi flavonoid akan ditunjukkan dengan warna pink, kuning,
atau jingga sampai merah setelah 3 menit (Ergina et al., 2014; Baud et al., 2014; Harborne,
1987; Mojab et al., 2003).
Uji Tanin
Ekstrak sebanyak 2 ml dipanaskan selama 5 menit, kemudian ditambahkan beberapa
tetes FeCl3 1% (Ergina et al., 2014; Baud et al., 2014; Robinson, 1995; Mojab et al., 2003).
Kandungan tanin positif apabila larutan menunjukkan warna biru tua atau hitam kehijauan
(Ergina et al, 2014; Baud et al., 2014; Robinson, 1995; Mojab et al., 2003).
Uji Steroid dan Triterpenoid
Ekstrak tanaman 2 ml dilarutkan ke dalam CH3COOH glasial sebanyak 10 tetes dan
H2SO4 pekat sebanyak 2 tetes, kemudian larutan dikocok secara perlahan dan biarkan
beberapa menit (Ergina et al., 2014; Baud et al., 2014; Robinson, 1995). Kandungan steroid
akan ditunjukan oleh warna biru atau hijau, sedangkan kandungan triterpenoid
memberikan warna merah atau ungu (Ergina et al., 2014; Baud et al., 2014; Robinson,
1995).
Uji Saponin
Ekstrak tanaman 2-3 ml dimasukan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 10 ml air
panas kemudian didinginkan, kocok larutan secara kuat selama 10 detik, setelah itu
tambahkan 1 tetes HCl 2 N (Baud et al., 2014; Mojab et al., 2003). Apabila buih yang stabil
setinggi 1-10 cm selama tidak kurang dari 10 menit terbentuk di dalam larutan, maka positif
terdapat kandungan saponin (Baud et al., 2014; Mojab et al., 2003).
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Toksisitas Terhadap Hama Tanaman Hutan
Informasi toksisitas kelima senyawa organik tersebut di atas terhadap hama tanaman
kehutanan dilakukan dengan studi pustaka pada beberapa makalah yang telah diterbitkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Skrining fitokimia senyawa metabolit sekunder
Skrining fitokimia dilakukan untuk mendeteksi kandungan metabolit sekunder pada
suatu bahan, baik bahan yang berasal dari tumbuhan maupun yang berasal dari hewan
(Puspitasari, 2019). Hasil skrining pada ekstrak dari biji mimba, biji suren, dan biji mahoni
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil uji senyawa metabolit sekunder pada ekstrak biji mimba, biji suren, dan biji
mahoni.
Uji
Alkoloid
Saponin
Flavonoid
Steroid
Triterpenoid
Tanin

Hasil
Biji mimba
+
+
+
+
+
+

Biji suren
++
++
++
++
++
-

Biji mahoni
+
+
+
+
+
-

Keterangan: + = positif; ++ = positif kuat; +++ = positif sangat kuat; – = negatif

a. Alkoloid
Kandungan senyawa Alkoloid ditandai dengan adanya endapan berwarna jingga
pada tabung reaksi dengan reagen Dragendorff dan endapan berwarna putih pada
tabung reaksi dengan reagen Meyer. Sedangkan penambahan asam klorida pada tabung
reaksi bertujuan untuk mengekstrak alkoloid yang bersifat basa. Hasil skrining terdapat
endapan putih pada pelarut Meyer dan perubahan warna orange pada pelarut
Dragendorff. Baik pada biji mimba, biji suren, dan biji mahoni, menunjukkan bahwa
ketiga bahan tanaman tersebut positif mengandung alkoloid. Alkoloid pada ekstrak biji
suren positif kuat, ditandai dengan perubahan warna jingga dan endapan putih lebih
cepat terbentuk.
b. Saponin
Kandungan saponin ditandai dengan terbentuknya busa setinggi 1-10 cm setelah 10
menit pada tabung reaksi sampel yang diuji. Hasil skrining pada biji mimba, biji suren,
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dan biji mahoni menunjukkan positif terhadap saponin. Ekstrak biji suren positif kuat,
yang ditandai dengan terbentuknya busa yang lebih cepat dibandingkan dengan dua
ekstrak lainnya.
c. Flavonoid
Kandungan flavonoid yang diuji dengan menggunakan Mg dan HCl, menunjukkan
terbentuknya warna merah, kuning, atau jingga. Hasil skrining menunjukkan bahwa
pada biji mimba, biji suren, dan biji mahoni positif flavonoid. Ekstrak biji suren positif
kuat, hal tersebut ditandai dengan terbentuknya warna jingga yang lebih pekat
dibandingkan dengan ekstrak pada biji mimba dan biji mahoni.
d. Steroid dan Triterpenoid
Pengujian steroid dan triterpenoid menggunakan CH3COOH dan H2SO4 pekat telah
menunjukkan terbentuknya warna biru atau hijau untuk steroid, dan warna merah atau
ungu untuk triterpenoid. Hasil skrining baik pada biji mimba, biji suren, maupun biji
mahoni menunjukkan hasil positif. Ekstrak biji suren positif kuat steroid dan
treterpenoid, yang ditandai dengan perubahan warna yang lebih cepat.
e. Tanin
Kandungan senyawa tanin dapat diketahui dengan cara menggunakan FeCl3.
Senyawa tanin adalah senyawa yang bersifat polar karena adanya gugus OH, sehingga
ketika ditambahkan FeCl3 10% telah terjadi perubahan warna menjadi biru tua atau
hijau kehitaman yang menandakan adanya senyawa tanin. Hasil skrining menunjukkan
bahwa hanya pada ekstrak biji mimba yang menunjukkan hasil positif, sedangkan pada
ekstrak biji suren dan biji mahoni menunjukkan hasil negatif (Gambar 1).

a

b

Gambar 1. Hasil ekstraksi sampel (a), Uji Fitokimia (b dan c)

c
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Toksisitas Terhadap Hama Tanaman Hutan
Hama yang menyerang suatu populasi tumbuhan hutan terutama pada hutan
tanaman dapat mengakibatkan kerusakan yang cukup berat, hal ini disebabkan hutan
tanaman memiliki sifat yang homogen. Hama hutan dapat digolongkan menjadi hama daun,
hama pengebor kulit pohon, hama pengebor batang pohon, hama penghisap cairan pohon,
hama pucuk, dan hama akar. Pengendalian hama menggunakan beberapa ekstrak tanaman
dengan kandungan metabolit sekunder yang berbeda-beda (Tabel 2).
Tabel 2. Toksisitas ekstrak biji mimba, biji suren dan biji mahoni terhadap beberapa jenis
hama hutan.
No.
1.

Ektrak Tanaman
Biji mimba

Metabolit sekunder
Alkoloid
Saponin
Flavonoid
Steroid
Triterpenoid
Tanin

Hama sasaran
Eurema spp dan ulat bambu (Darwiati.,
2009)
Ulat gaharu (Heortia vitessoides) (Lestari &
Darwiati, 2014)
Helicoverpa armigera (Sunarto &
Nurindah, 2016)
Tenebrio molitor (Darwiati et al., 2020)

2.

Biji suren

Alkoloid
Saponin
Flavonoid
Steroid
Triterpenoid

Ulat gaharu (Heortia vitessoides) (Lestari &
Darwiati, 2014)
Plutella xylostella (Kurniawan et al., 2013)
Ulat grayak (Spodoptera litura) (Noviana et
al., 2012)
Tenebrio molitor (Darwiati et al.,) 2020
Eurema spp. (Darwiati, 2013)

3.

Biji mahoni

Alkoloid
Saponin
Flavonoid
Steroid
Triterpenoid

Ulat grayak (Spodoptera litura) (Septian et
al, 2013; Rusandi et al, 2016)
Tenebrio molitor (Darwiati et al.,)
Ulat bambu (Darwiati.,2009)

Sumber: Data primer dan data sekunder

Pembahasan
Skrining senyawa metabolit sekunder
Metabolit sekunder terbentuk sebagai hasil samping atau intermediet metabolit
primer (asam amino, nukelotida, gula, dan lipid) yang memiliki fungsi diantaranya:
a). melindungi tumbuhan dari gangguan herbivor dan antibiotik terhadap inspeksi
pathogen; b). menarik pollinator hewan penyebar biji; dan c). sebagai agen kompetisi antar
tanaman (Mastuti, 2016).
a. Alkoloid
Prinsip dari metode ini yaitu terjadinya reaksi pengendapan akibat adanya
pergantian ligan. Atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas pada alkoloid

Jurnal Galam. Vol. 2(1): 1-15, Maret 2021

9

dapat mengganti ion iodo dalam reagen. Reagen Dragendorff mengandung bismut nitrat
dan kalium iodide dalam larutan asam asetat glasial (kalium tetraiodobismutat(III)),
sedangkan reagen Meyer mengandung kalium iodide dan merkuri klorida (kalium
tetraiodomerkurat(II)) (Ergina et al., 2014). Reaksi yang terjadi pada pada uji Meyer
ditunjukkan pada Gambar 2. dan reaksi yang terjadi pada uji Dragendorff ditunjukkan
pada Gambar 3.

Gambar 2. Reaksi yang terjadi pada uji alkoloid menggunakan reagen Meyer
Sumber: Ergina et al, 2014

HgCl2 + 2KI
HgI2 + 2KI

HgI2 + 2 KCl
K2 [HGI4]

Kalium tetraiodomerkurat (II)

Gambar 3. Reaksi yang terjadi pada uji alkoloid menggunakan reagen Dragendorff
Sumber: Ergina et al, 2014

Gambar 4. Struktur saponin
Sumber: Noer, Pratiwi dan Gresinta, 2018
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b. Saponin
Saponin merupakan senyawa aktif permukaan yang mudah diketahui karena
memiliki kemampuan pembentukan busa, senyawa saponin bersifat polar karena di
dalam saponin terdapat komponen ikatan glikosida (Harborne, 1987; Sangi, Runtuwene,
& Makang, 2008). Struktur senyawa saponin disajikan pada Gambar 4.
c. Flavonoid
Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki 2 cincin aromatik dengan gugus
hidroksil lebih dari satu, semakin banyak gugus hidroksil pada senyawa fenol maka
tingkat kelarutan dalam air semakin besar (polar) sehingga dapat terekstrak dalam
pelarut polar (Robinson, 1995). Reaksi yang terjadi pada senyawa flavonoid dengan HCl
dan serbuk Mg disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Reaksi yang terjadi pada senyawa flavonoid dengan HCl dan serbuk Mg
Sumber: Tandi, Melinda, Purwantari, & Widodo, 2020

d. Steroid dan Triterpenoid
Pengujian senyawa triterpenoid dan steroid akan terjadinya pembentukan warna
merah atau ungu oleh H2SO4 pekat di dalam pelarut asam klorida. Warna biru untuk
triterpenoid dan warna hijau untuk steroid. Steroid dan triterpenoid merupakan
senyawa yang dapat terekstraksi baik pada pelarut polar, semi polar, maupun non polar
(Harborne, 1987).
e. Tanin
Tanin merupakan senyawa polifenol, pengujian tanin yaitu dengan menggunkan
FeCl3. Hal tersebut dikarenakan gugus fenol pada sampel akan mengalami perubahan
warna hijau kehitaman atau biru tua setelah penambahan FeCl3. Tanin akan membentuk
senyawa kompleks dengan ion Fe3+ yang menyebabkan terbentuknya warna hijau

10

Jurnal Galam. Vol. 2(1): 1-15, Maret 2021

kehitaman atau biru tua (Ergina et al., 2014). Reaksi tanin dan FeCl3 disajikan dalam
Gambar 6.

Gambar 6. Reaksi yang terjadi pada senyawa tanin dan FeCl3
Sumber: Nurzaman, Abadi, Setiawati, & Mutaqin, 2018; Tandi et al., 2020

Toksisitas Senyawa Uji Terhadap Hama Tanaman Kehutanan
a. Ekstrak biji mimba
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Darwiati (2014) pada hama
ulat gaharu, menyatakan bahwa perlakuan biji mimba dengan konsentrasi 3%
menyebabkan mortalitas larva sebesar 100% pada hari ke-7 sedangkan pada
konsentrasi 4% mortalitas larva 100% terjadi pada hari ke tiga. Penelitian ekstrak pada
Tenebrio molitor menunjukkan bahwa terjadi mortalitas larva sebesar 72% dengan
konsentrasi ekstrak biji mimba 45 mg.l-1.
Berdasarkan Tabel 1., ekstrak biji mimba mengandung senyawa aktif alkoloid,
saponin, flavonoid, steroid, triterpenoid, dan tanin. Pestisida ekstrak biji mimba tidak
secara langsung mematikan serangga hama, tetapi melalui mekanisme menolak makan,
mengganggu pertumbuhan dan reproduksi serangga (Subiyakto, 2009).
b. Ekstrak biji suren
Berdasarkan Tabel 1., ekstrak biji suren mengandung senyawa aktif alkoloid,
saponin, flavonoid, steroid, triterpenoid. Pada penelitian pengendalian Plutella xylostella
mortalitas larva pada ekstrak daun suren konsentrasi 10% sebesar 86,3%. Penelitian
ekstrak daun suren pada hama ulat grayak di lapangan menunjukkan bahwa pada
konsentrasi rendah (6,25%) mampu menekan kerusakan sampai 50%. Hal tersebut
menunjukkan kemampuan ekstrak daun suren mampu menekan palatabilitas ulat
grayak, sehingga kerusakan yang ditimbulkan semakin rendah. Selain itu, ekstrak daun
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suren juga mampu mengurangi tingkat fertilitas dan fekunditas larva, sehingga dapat
mengurangi populasi larva pada generasi berikutnya (Noviana et al., 2012).
c. Ekstrak biji mahoni
Berdasarkan Tabel 1., ekstrak biji mahoni mengandung senyawa aktif alkoloid,
saponin, flavonoid, steroid, dan triterpenoid. Ekstrak biji mahoni memiliki efektifitas
pada ulat grayak (Spodoptera litura), dan Tenebrio molitor. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Rio et al., (2016) menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak biji mahoni
30 g/l air merupakan konsentrasi yang terbaik dalam mengendalikan ulat grayak
dengan hasil waktu awal kematian serangga uji tercepat yaitu 2,75 jam (2 jam 45 menit),
waktu tercepat mematikan 50% (LT50) ulat grayak yaitu 18,00 jam dan mortalitas total
sebesar 72,50%.
Berdasarkan analisis kandungan fitokimia pestisida pada ekstrak biji mimba, biji
suren dan biji mahoni, terdapat kandungan senyawa yang memiliki kemampuan sebagai
pestisida yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, triterpenoid, dan tanin. Senyawa alkaloid
bersifat toksik terhadap serangga karena bertindak sebagai racun perut (stomach
poisoning), sehingga apabila senyawa alkaloid tersebut masuk ke dalam tubuh serangga
maka akan mengganggu alat pencernaannya dan dapat mengganggu reseptor perasa
pada daerah mulut serangga (Javandira, Widnyana, & Suryadarmawan, 2016). Senyawa
alkoloid juga dapat menghambat pertumbuhan serangga, hal tersebut disebabkan
karena alkoloid berupa garam sehingga dapat menyebabkan degradasi membran sel,
serta

dapat menghambat kerja enzim asetil kolinesterase yang menyebabkan

terganggunya sistem kerja saraf larva (Koneri & Pontororing, 2016).
Senyawa flavonoid juga memiliki daya toksik sebagai racun perut (Javandira et al.,
2016), dapat menghambat pertumbuhan larva, serta mempengaruhi tiga hormon utama
pada serangga yaitu hormon otak, hormon ekdison dan hormon pertumbuhan ((Juvenile
hormone), sehingga dapat mencegah pergerakan larva serta metamorposisnya dapat
terhambat (Kurniawan et al., 2013).
Saponin dapat menyebabkan menurunnya kerja enzim pencernaan dan penyerapan
makanan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya interaksi antara saponin dengan
membran sel mukosa, interaksi tersebut dapat mengakibatkan berubahnya
permeabilitas yang disebabkan karena hilangnya aktivitas ikatan enzim pada membran
(Kurniawan et al., 2013). Saponin juga mengikat sterol bebas yang berfungsi sebagai
precursor hormon ekdison dalam pencernaan makanan, serta dapat menyebabkan iritasi
membran muksosa pada kerongkongan (Kurniawan et al., 2013).
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Senyawa triterpenoid dapat berfungsi sebagai penolak (repellance) karena memiliki
bau yang menyengat, sehingga menyebabkan larva menjadi tidak mau makan
(Kurniawan et al., 2013). Selain itu senyawa triterpenoid juga dapat mempengaruhi
syaraf dengan cara menghambat enzim kolinesterase, sehingga dapat mengakibatkan
menurunkan koordinasi kerja otot, konvulsi, dan kematian pada larva pada pase
perkembangan menjadi serangga dewasa (Kurniawan et al., 2013).
Tanin memiliki fungsi sebagai pertahanan dari serangga pada tumbuhan. Senyawa
tanin dapat mempengaruhi kemampuan larva dalam mencerna makanan, dengan cara
menghambat kerja enzim pencernaan (Koneri & Pontororing, 2016).
KESIMPULAN
Tanaman family meliacea merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai
bahan baku pembuatan pestisida nabati. Hal tersebut dikarenakan baik mimba, mahoni
maupun suren mengandung senyawa metabolit sekunder dari golongan saponin, tanin,
flavanoid, alkoloid, dan triterpenoid. Jenis-jenis senyawa tersebut berpotensi dalam
pengelolaan hama hutan.
SARAN
Saran dari studi ini adalah masih perlu eksplorasi dan pendataan pestisida nabati
yang potensial, mengisolasi dan memurnikan bahan aktif disertai studi mekanisme kerja,
serta optimasi sinerginya dengan pestisida lain.
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ABSTRAK

Tempurung biji jambu mete banyak tersedia sebagai limbah dari industri pengolahan jambu mete.
Tempurung jambu mete berpotensi dikembangkan untuk arang aktif. Tulisan ini bertujuan
mempelajari karakteristik mikrostruktur porositas arang aktif berbahan tempurung biji jambu mete
yang diaktivasi secara fisika pada berbagai suhu aktivasi. Pada awalnya, tempurung biji jambu mete
dikumpulkan dan diarangkan pada suhu 500°C selama 3 jam. Selanjutnya, arang tempurung biji
jambu mete diaktivasi pada suhu 800°C dan 1.000°C selama 60 menit. Karakterisasi mikrostruktur
porositas arang aktif tempurung biji jambu mete pada penampang melintang (transversal) secara
visual dilakukan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) perbesaran 500 kali
menggunakan contoh uji berbentuk butiran. Pengamatan porositas yang terbentuk pada permukaan
contoh meliputi ukuran pori dan frekuensinya. Data hasil pengamatan disusun dalam bentuk tabulasi
dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi rongga-rongga pada
arang yang diaktivasi pada suhu 1.000°C cenderung lebih banyak bila dibandingkan dengan arang
yang diaktivasi pada suhu 800°C. Semakin tinggi suhu aktivasi yang digunakan terjadi peningkatan
diameter pori arang dan residu penyumbat pori semakin berkurang.
Kata kunci: mesopori, pirolisis, hidrokarbon
ABSTRACT
Cashew nut (Anacardium occidentale L.) shell is abundantly available as waste from chasew nut
processing industries. Cashew nut shell is potentially used for activated charcoal. This paper
characterize the porosity microstructure of activated charcoal made from cashew nut shells which is
physically activated at various activation temperatures. Initially, cashew nut shells were collected and
carbonized at 500°C for 3 hours. Then, the charcoal was activated at 800°C and 1000°C for 60 minutes.
The characterization of microstructure porosity of cashew nut shell activated charcoal at transverse
cross-section was carried out at 500 times magnification of 10 kV Scanning Electron Microscope (SEM)
using a grain-shaped test sample. Observation of the porosity formed on the sample surface included
pore size and frequency. Observation data were arranged in tabulated form and analyzed descriptively.
The results showed that the frequency of pores in charcoal activated at 1000°C tended to be higher than
that of charcoal activated at 800°C. The higher activation temperature increased the pore diameter of
the charcoal and decreased the clogging residue.
Keywords: mesoporous, pyrolysis, hydrocarbon
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PENDAHULUAN
Pemanfaatan biomassa hutan selain untuk produk perkayuan juga terindikasi kuat
prospektif dikembangkan sebagai material karbon terutama karbon aktif atau arang aktif
dengan porositas tinggi. Hal ini dilatarbelakangi dari sifat biomassa yang dapat
diperbaharui dan meningkatnya pemanfaatan material karbon sebagai komponen utama
dari beberapa produk unggulan strategis (Darmawan, Syafii, Wistara, Maddu, & Pari, 2015).
Saat ini, arang aktif diproduksi secara komersial dari arang kayu, kayu atau batok kelapa.
Limbah biomassa seperti jerami atau ampas produksi yang berbahan dasar dari sektor
perkebunan belum banyak dimanfaatkan menjadi produk bernilai tinggi dan ramah
lingkungan (Schröder, Thomauske, Weber, Hornung, & Tumiatti, 2007). Tempurung biji
jambu mete (Anacardium occidentale L.) merupakan limbah material biomassa hasil hutan
bukan kayu (HHBK) potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai karbon aktif atau arang
aktif (Alimah, 2017).
Arang aktif merupakan suatu bentuk arang yang telah melalui aktivasi dengan
menggunakan CO2, uap air, atau bahan kimia untuk membuka pori-pori sehingga daya
jerapnya menjadi lebih tinggi terhadap zat cair, warna, dan bau. Arang aktif mengandung 515% air, 2-3% abu, dan sisanya terdiri atas kabon. Karbon yang sekarang banyak digunakan
berbentuk butiran (granular) dan berbentuk bubuk (tepung) (Widjaja, Altway, &
Soeprijanto, 2009). Besarnya daya jerap arang aktif sangat dipengaruhi oleh keadaan poripori yang terbentuk. Pori-pori pada arang aktif memiliki beberapa jenis, yaitu antara lain
mikropori dengan ukuran diameter di bawah 5 µm, mesopori dengan ukuran diameter
antara 5-25 µm, dan makropori dengan ukuran diameter di atas 25 µm (Lempang, Syafii, &
Pari, 2011).
Pada bahan dan perlakuan yang berbeda, pori-pori yang terbentuk juga berbeda.
Porositas arang aktif yang didominasi mikropori sangat cocok untuk digunakan sebagai
penyerap molekul-molekul kecil seperti molekul gas dengan tingkat kontaminan rendah,
sedangkan porositas arang aktif yang didominasi makropori cocok untuk menyerap
molekul lebih besar seperti cairan dan sangat cocok untuk decolorizing (Salamah, 2001).
Pembuatan arang aktif dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama adalah
pembentukan arang yang bersifat amorf dan porous melalui pirolisis bahan mentah yang
dilakukan pada suhu 500-600°C. Selama proses pirolisis, gas pirolisis primer diproduksi,
yang terpisah menjadi gas dan minyak permanen (ter) jika didinginkan pada suhu kamar.
Residu dari proses pirolisis merupakan arang primer yang berfungsi sebagai bahan dasar
untuk langkah aktivasi. Laju pemanasan, suhu pirolisis, dan waktu tinggal material di zona
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panas selama pirolisis mempengaruhi pembentukan porositas awal arang. Langkah kedua
adalah proses aktivasi untuk menghilangkan hidrokarbon yang melapisi permukaan arang
sehingga porositas arang meningkat (Schröder et al., 2007).
Aktivasi arang untuk menghasilkan arang aktif dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu cara kimia dan fisika. Aktivasi arang dengan cara kimia dilakukan dengan cara
perendaman arang dalam larutan senyawa kimia sebelum dipanaskan. Aktivasi arang
dengan cara fisika biasanya menggunakan oksidator lemah antara lain uap air (H2O), gas
CO2, dan nitrogen (Guerrero et al., 1970 dalam Lempang, Syafii, & Pari, 2011). Menurut
Schröder et al. (2007), pemilihan suhu pirolisis dan aktivasi tergantung pada sifat bahan
baku. Bahan dengan kadar zat terbang (volatile) tinggi seperti tempurung kelapa atau aneka
cangkang biji-bijian membutuhkan suhu pirolisis yang lebih tinggi untuk memastikan
devolatilasi biomassa. Umumnya suhu aktivasi yang digunakan mencapai 800-900°C di
bawah tekanan atmosfer.
Tempurung biji jambu mete sebagai hasil samping dari pengolahan biji mete belum
dimanfaatkan secara optimal. Di Indonesia, hanya sebagian kecil saja dari tempurung biji
jambu mete ini yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar tungku (Alimah, 2017). Padahal,
ketersediaan tempurung jambu mete ini cenderung melimpah di lapangan. Luas areal
tanaman mete pada tahun 2013 mencapai 554.315 ha dengan produksi 116.113 ton biji
(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014). Pemanenan jambu mete untuk diolah menjadi
kacang mete diperkirakan mampu menyisakan limbah tempurung biji jambu mete sekitar
58.056,5 ton tempurung. Hal ini mengingat bahwa berat tempurung biji mete mencapai
50% dari berat biji mete utuh (Patel, Bandyopadhyay, & Ganesh, 2006). Selain dapat diolah
menjadi ekstrak CNSL (Cashew Nut Shell Liquid) atau minyak laka, tempurung biji jambu
mete juga dapat diolah menjadi arang aktif (Kumar, Ramalingam, & Sathishkumar, 2011;
Yuliana, Tran-Thi, & Ju, 2012; Ragupathy, Raghu, & Prabu, 2015).
Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap arang yang diaktivasi pada suhu
800°C dan 1.000°C. Perbedaan struktur arang menjadi produk aktivasi dipelajari untuk
mengetahui kondisi porositas arang aktif. Analisis proksimat berupa penentuan kadar zat
terbang, kadar abu, kadar karbon terikat, dan daya jerap iodin telah dilakukan untuk
mendukung analisis perbedaan struktur arang yang diaktivasi pada suhu 800°C dan
1.000°C. Penulisan artikel ini bertujuan melakukan karakterisasi mikrostruktur porositas
arang aktif berbahan tempurung biji jambu mete yang diaktivasi secara fisika pada berbagai
suhu aktivasi.
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BAHAN DAN METODE
Lokasi penelitian
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pembuatan arang dari tempurung biji jambu mete menggunakan retort listrik di
Laboratorium Energi Biomassa Kayu, Universitas Gadjah Mada.
2. Proses aktivasi arang dalam furnace merk Uchida Japan untuk menghasilkan arang aktif
di Laboratorium Kimia Analitik, Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Pengamatan porositas menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) pada arang
aktif di Laboratorium Pengolahan Kimia dan Energi Biomassa Hasil Hutan, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bogor.
Bahan dan alat
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempurung biji jambu mete
yang diambil dari Desa Karangmojo, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Alat yang
digunakan antara lain retort listrik kapasitas 4 kg, furnace merk Uchida Japan, grinder
dengan daya saring 20 mesh, ayakan merk USA Standard Testing Sieve ukuran 20 dan 100
mesh, timbangan analitik merk OHAUS/GT 2.100 dengan ketelitian 0,001 gram, cawan
porselin, dan Scanning Electron Microscope (SEM) merk Zeiss.
Metode Penelitian
Pembuatan arang dan arang aktif
Pembuatan arang dilakukan dengan menggunakan retort listrik berkapasitas 4 kg.
Sebelum dilakukan pengarangan, tempurung biji jambu mete dikeringkan terlebih dahulu
di bawah sinar matahari hingga mencapai kondisi kering angin. Tempurung biji jambu mete
yang telah diukur kadar airnya kemudian dimasukkan ke dalam retort listrik dan
dipanaskan pada suhu 500°C selama 3 jam hingga menjadi arang. Arang yang dihasilkan
didiamkan dulu selama 24 jam dan selanjutnya dihaluskan menggunakan grinder hingga
lolos ayakan 20 mesh. Proses aktivasi dilakukan dengan memanaskan arang dalam furnace
pada suhu 800°C dan 1.000°C dengan variasi waktu aktivasi selama 60 menit. Pemilihan
spesimen arang aktif dilakukan berdasarkan kualitas arang aktif tempurung biji jambu mete
terendah yang diperoleh pada suhu aktivasi 800°C dan kualitas arang aktif terbaik yang
diperoleh pada suhu aktivasi 1.000°C.
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Karakterisasi mikrostruktur arang aktif
Arang aktif tempurung biji jambu mete digiling menggunakan grinder kemudian
diayak untuk mendapatkan serbuk. Serbuk yang lolos ayakan 100 mesh digunakan sebagai
contoh

untuk

karakterisasi

mikrostruktur

porositas

arang

aktif.

Karakterisasi

mikrostruktur porositas arang aktif tempurung biji jambu mete pada penampang melintang
(transversal) secara visual dilakukan dengan menggunakan Scanning Electron Microscope
(SEM) berkekuatan 10 kV menggunakan contoh uji berbentuk butiran. Pengambilan
gambar pada penampang melintang menggunakan pembesaran hingga 2.000 kali.
Pengamatan porositas yang terbentuk pada permukaan contoh meliputi ukuran pori dan
frekuensinya.
Analisis Data
Data hasil pengamatan disusun dalam bentuk tabulasi dan dianalisis secara
deskriptif. Pada penelitian ini juga dilakukan penelusuran literatur untuk menambah data
yang sudah ada sehingga analisis datanya lebih lengkap.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Karakterisasi mikrostruktur arang aktif dilakukan untuk melihat morfologi
permukaan arang aktif. Analisis struktur permukaan pori menggunakan SEM bertujuan
untuk mengetahui topografi permukaan suatu bahan akibat perubahan suhu karbonisasi
dan aktivasinya (Rahmawati & Yuanita, 2013). Diameter pori arang aktif tempurung biji
jambu mete pada berbagai suhu aktivasi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Diameter pori pada permukaan arang aktif tempurung biji mete.
No.

Suhu aktivasi

1.
2.

800°C
1.000°C

Diameter pori (µm)
Minimum
3,73
12,76

Maksimum
21,44
55,70

Porsi diameter Pori (%)
<5 µm
13,10
19,40

5-25 µm
86,90
44,90

>25 µm
35,70

Pada penelitian sebelumnya tentang sifat dan mutu arang aktif dari tempurung biji
jambu mete (Alimah, 2017), hasilnya menunjukkan bahwa secara umum parameter kadar
air, kadar abu, kadar zat terbang, kadar karbon terikat dan daya jerap metilen biru dari
arang aktif tempurung biji jambu mete telah memenuhi Standar Arang Aktif
(SNI 06-3730-1995). Sifat dan mutu arang aktif dari tempurung biji jambu mete pada suhu
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pirolisis 500°C dan berbagai suhu aktivasi berbeda dengan arang yang diaktivasi (Tabel 2.).
Mikrofotogram SEM pada contoh bahan tersebut bervariasi tergantung suhu aktivasinya
(Gambar 1. dan 2.).
Tabel 2. Sifat arang dan arang aktif tempurung biji jambu mete.

No.

Parameter

Satuan

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rendemen
Kadar air
Kadar abu
Kadar zat terbang
Karbon terikat
Daya jerap iodium
Daya jerap metilen
biru

%
%
%
%
%
mg/g

Arang dengan
suhu pirolisis
500°C
(tanpa aktivasi)
4,04
6,01
26,35
67,64
363,33

mg/g

133,53

7.

Perlakuan
Arang
dengan suhu
aktivasi
800°C
70,46
1,76
8,20
7,89
83,91
256,54

Arang
dengan suhu
aktivasi
1.000°C
45,19
0,40
13,75
8,85
77,40
703,73

130,93

131,35

Standar
Arang Aktif
(SNI 063730-1995)
Maks. 15
Maks. 10
Maks. 25
Min. 65
Min. 750
Min. 120

Sumber: Data diolah dari Alimah, 2017

(a)

(b)

Gambar 1. Mikrofotogram SEM pada permukaan arang tempurung biji jambu mete yang
diaktivasi pada suhu 800°C; (a) dengan perbesaran 250x dan (b) dengan
perbesaran 500x
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(b)

Gambar 2. Mikrofotogram SEM pada permukaan arang tempurung biji jambu mete yang
diaktivasi pada suhu 1.000°C; (a) dengan perbesaran 250x dan (b) dengan
perbesaran 500x
Pembahasan
Aktivasi menyebabkan semakin banyaknya kadar zat terbang (volatile) terlepas dari
arang sehingga menyebabkan terbukanya struktur seluler yang tersisa sehingga berakibat
pada pembentukan pori (Lempang et al., 2011). Dari Tabel 1 diketahui bahwa aktivasi arang
menjadi arang aktif pada suhu 800°C selama 60 menit mampu membuka pori-pori kecil dan
mengurangi penutupan hidrokarbon pada permukaan arang. Pori-pori yang terbentuk
secara keseluruhan tergolong mesopori (ø 5-25 µm) dengan diameter sekitar 5,0-21,44 µm
sebanyak 86,90%. Jumlah makropori (ø >25 µm) mulai muncul dan bertambah banyak
ketika suhu aktivasi ditingkatkan menjadi 1.000°C. Pada suhu aktivasi 1.000°C tersebut,
pori-pori arang terbentuk hingga mencapai diameter sekitar 55,70 µm dengan makropori
yang terbentuk sebanyak 35,70% (Gambar 2b). Walaupun demikian, secara keseluruhan
mesopori tetap mendominasi penampang melintang butiran serbuk arang aktif sebanyak
44,90%. Menurut Bonelli et al. (2001), pembentukan dan pembesaran pori arang
disebabkan oleh penguapan komponen yang terdegradasi dan lepasnya zat terbang. Dengan
berkurangnya senyawa hidrokarbon pada zat terbang, maka pori pada permukaan arang
aktif semakin jelas terlihat. Secara keseluruhan diameter pori pada permukaan arang aktif
tempurung biji jambu mete hasil analisa SEM termasuk ke dalam struktur mikro pori (ø< 5
µm ), sampai mesopori (ø5-25 µm) yang lebih dominan, dan makropori (ø >25 µm) dengan
diameter 3,73-55,70 µm. Hal ini sesuai dengan penelitian Nagalakshmi & Kalaiselvi (2019)
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yang menyatakan bahwa arang aktif tempurung biji jambu mete didominasi oleh mesopori
dan karakter ini dapat digunakan sebagai material anoda baterai lithium-natrium ion dan
berpeluang menjadi calon sumber energi di masa depan.
Dari Gambar 1. dan 2. terlihat perbedaan morfologi permukaan arang yang diaktivasi
pada suhu 800°C dan 1.000°C. Pada suhu aktivasi 800°C, pori-pori arang aktif sudah
terbentuk dengan baik. Pori-pori membentuk lubang-lubang besar dan luas secara merata
atau dengan kata lain arang aktif dari tempurung biji jambu mete ini berbentuk sponge.
Khang et al. (2020) juga menyebutkan bahwa interaksi antara uap air dan residu padat pada
permukaan tempurung biji jambu mete sewaktu proses pirolisis menghasilkan gugus
sponge. Frekuensi pori-pori pada arang yang diaktivasi pada suhu 1.000°C cenderung lebih
banyak bila dibandingkan dengan arang yang diaktivasi pada suhu 800°C. Sementara itu,
penampang atas tempurung biji jambu mete pada penelitian Senthilkumar et al. (2012)
(Gambar 3), tidak terlihat adanya pori-pori yang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa
tempurung biji jambu mete merupakan bahan massif yang memiliki ukuran pori yang
sangat kecil. Cai et al. (2020) menyebutkan bahwa arang tempurung biji jambu mete yang
telah diaktivasi secara kimia menggunakan aktivator potassium hidroksida (KOH)
menghasilkan arang aktif dengan luas permukaan pori sebesar 2.742 m2/g dan total volume
pori 1.528 cm3/g.

Gambar 3. Mikrofotogram SEM pada permukaan tempurung biji jambu mete
Sumber: Senthilkumar et al., 2012
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Hasil penelitian Cai et al. (2020) (Gambar 4), pada tempurung biji jambu mete yang
telah dipirolisis pada suhu 600°C untuk menghasilkan arang, distribusi pori-pori arang hasil
pirolisis tersebut masih sedikit dan diameternya pun cenderung tergolong kecil
(mikropori). Hal ini dikarenakan seluruh permukaan arang tersebut masih tertutup oleh
senyawa hidrokarbon dan abu. Menurut Lempang et al. (2011), pada karbonisasi
tempurung kemiri menjadi arang akan dihasilkan lebih banyak karbon, sedikit hidrogen
dan oksigen, namun demikian pada arang masih terdapat cukup banyak senyawa
hidrokarbon. Senyawa tersebut menutupi pori dan permukaan arang yang dapat
menyebabkan kemampuan daya jerapnya rendah.

Gambar 4. Mikrofotogram SEM arang tempurung biji jambu mete yang telah dipirolisis pada
suhu 600°C
Sumber: Cai et al., 2020

Dari pengamatan Gambar 1. dan 2. juga diketahui bahwa perbedaan suhu aktivasi
yang digunakan terbukti memperlihatkan berkurangnya senyawa hidrokarbon secara
nyata. Pori-pori arang yang diaktivasi pada suhu 1.000°C cenderung lebih bersih (tidak
terisi sumbatan senyawa hidrokarbon) bila dibandingkan dengan pori-pori arang yang
diaktivasi pada suhu 800°C. Sebagian besar pori-pori arang yang diaktivasi pada suhu 800°C
terisi oleh senyawa hidrokarbon yang kurang menguntungkan terhadap daya jerap arang.
Menurut Masthura & Putra (2018), kandungan kadar abu yang tinggi menyebabkan
sebagian pori-pori arang aktif tertutup abu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Alimah
(2017) terhadap bahan yang sama, dimana pada Tabel 2. diketahui bahwa arang yang
diaktivasi pada suhu 1.000°C memiliki kadar abu lebih banyak (13,75%) bila dibandingkan
dengan arang yang diaktivasi pada suhu 800°C dan arang yang tidak diaktivasi yang secara
berturut-turut sebesar 8,20% dan 6,01%. Tingginya kadar abu yang dihasilkan pada suhu
aktivasi akhir disebabkan adanya senyawa sebagai komponen penyusun kadar abu hanya
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mampu terurai pada titik bakar tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Hastuti et al. (2015)
menyatakan bahwa rendahnya kadar abu yang dihasilkan menunjukkan senyawa yang
tidak terbakar selama proses destilasi kering. Kandungan abu ini biasanya didominasi
senyawa yang memiliki titik bakar tinggi. Hasil penelitian Santi & Morin (2019) juga
menyatakan bahwa kenaikan temperatur kalsinasi (pembakaran) menyebabkan perbedaan
kandungan mineral yang dihasilkan pada kadar abu kayu. Hal ini terbukti dengan
munculnya puncak silikon oksida (SiO2) dan silikon (Si) pada kalsinasi dengan temperatur
600ᴼC yang tidak dijumpai pada produk dengan temperatur 500ᴼC berdasarkan hasil
pembacaan pola difraktogram menggunakan difraksi sinar-X (XRD).
Menurut Pari (2004), abu yang masih tertinggal di dalam pori-pori arang dapat
mengurangi daya jerap arang aktif baik terhadap larutan maupun gas. Hal ini dikarenakan
kandungan mineral yang terdapat dalam abu seperti kalium, kalsium, natrium, dan
magnesium akan menyebar dalam kisi-kisi arang aktif sehingga kinerja arang aktif
berkurang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Alimah (2017) terhadap bahan yang sama
didapatkan daya jerap arang yang diaktivasi pada suhu 1.000°C lebih tinggi (703,73 mg/g)
terhadap iodium bila dibandingkan dengan dengan arang yang diaktivasi pada suhu 800°C
sebesar 256,54 mg/g (Tabel 2.). Schröder et al. (2007) juga menyatakan bahwa tingginya
kadar abu menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi dalam pembuatan arang aktif,
baik itu terbuat dari kayu, hardcoal maupun tempurung kelapa. Keberadaan abu yang
berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pori-pori pada arang sehingga
luas permukaan arang menjadi berkurang.
Dengan metode aktivasi yang sama, bila dibandingkan dengan arang aktif berbahan
dasar lainnya, yaitu tempurung biji kemiri dan tempurung kelapa, arang aktif tempurung
biji jambu mete cenderung lebih unggul dalam hal ukuran pori yang mendominasi. Hasil
penelitian Lempang et al. (2011) tentang arang aktif berbahan tempurung biji kemiri
diketahui bahwa diameter pori arang aktif tempurung kemiri hasil analisis SEM didominasi
oleh struktur mikropori (ø< 5 µm) dan diikuti struktur mesopori (ø 5-25 µm) dengan
diameter 0,2-11,3 µm. Sementara itu, meskipun arang aktif tempurung kelapa juga
didominasi oleh mesopori, tetapi bila dibandingkan dengan arang aktif tempurung biji
jambu mete, luas permukaan arang aktif tempurung kelapa cenderung lebih rendah, yaitu
sebesar 800-1.500 m2/g dengan volume mesopori sekitar 0,35 cm3/g (Mi, Wang, Fan, Qu, &
Li, 2012). Saat ini arang aktif tempurung biji jambu mete ini banyak dimanfaatkan sebagai
bioadsorben penghilang kation logam berat seperti kromium dan tembaga (Oliveira et al.,
2021), anoda pada baterai lithium ion (Cai et al., 2020), dan merupakan material yang
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efektif menyerap metilen biru atau zat pewarna dalam larutan (Alimah, 2017; Khang, Hai,
Thi, & Tuan, 2020).
KESIMPULAN
Proses pirolisis tempurung biji jambu mete menjadi arang dan aktivasi arang menjadi
arang aktif dapat mengubah karakteristik struktur permukaan arang dan arang aktif hingga
jauh berbeda dengan asalnya. Distribusi rongga-rongga (pori) pada arang yang diaktivasi
pada suhu 1.000°C cenderung lebih banyak bila dibandingkan dengan arang yang diaktivasi
pada suhu 800°C. Peningkatan suhu aktivasi berakibat pada peningkatan ukuran diameter
pori arang dan berkurangnya residu penyumbat pori.
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ABSTRAK
Ekosistem mangrove di Desa Pangarengan, Kabupaten Cirebon memberikan manfaat jasa
lingkungan, diantaranya sebagai penjerap dan penyimpan karbon. Umumnya, pendugaan simpanan
karbon hutan mangrove menggunakan persamaan alometrik. Namun demikian, persamaan
alometrik yang tersedia saat ini masih disusun dari tahapan pertumbuhan pancang, tiang, dan pohon.
Tujuan penelitian ini adalah menyusun model alometrik untuk semai di hutan mangrove. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di hutan mangrove Desa Pangarengan, Kabupaten Cirebon. Alat
yang digunakan dalam penelitian adalah kaliper, pita ukur, timbangan digital, dan gunting tanaman.
Bahan penelitian berupa semai mangrove jenis Rhizophora mucronata, Avicennia marina, dan
Sonneratia caseolaris sebanyak 25 sampel. Model alometrik terbaik dalam menduga biomassa berat
kering dengan prediktor diameter pangkal adalah Y = 35,013 Dp1,860 (R2adj = 0,873; SEE = 0,472)
dengan menggunakan prediktor diameter ujung adalah Y = 249,573 Du 2,276 (R2adj = 0,524; SEE =
0,710), sedangkan alometrik penduga kandungan karbon semai adalah Y = 5,835 Dp 1,804 (R2adj =
0,831; SEE = 0,528) dan Y = 35,750 Du2,107 (R2adj = 0,607; SEE = 0,805). Model alometrik power
dengan prediktor diameter pangkal cukup baik dalam menduga biomassa berat kering dan
kandungan karbon semai di hutan mangrove Desa Pangarengan.
Kata kunci: akuntansi karbon, mitigasi, iklim, regresi
ABSTRACT
The mangrove ecosystem in Pangarengan Village, Cirebon District, provides benefits for environmental
services, including as carbon sinks and stores. In estimating the carbon storage of mangrove forests, in
general, allometric equations are used. Unfortunately, the allometric equations currently available are
still composed of the stages of growth of saplings, poles, and trees. Thus, the purpose of this study was
to develop an allometric model for seedlings in mangrove forests. The research was conducted in June
2021 in the mangrove forest of Pangarengan Village, Cirebon District. The equipment that used in the
study were calipers, measuring tape, digital scales, and crop shears. Research materials were 25
mangrove seedlings of Rhizophora mucronata, Avicennia marina, and Sonneratia caseolaris. The best
allometric model in estimating dried weight biomass with base diameter predictor is Y = 35,013 Dp 1,860

DOI: 10.20886/GLM.2021.2.1.29-40

Jurnal Galam. Vol. 2(1): 29-40, Agustus 2021

(R2adj = 0,873; SEE = 0,472) using tip diameter predictor is Y = 249.573 Du 2,276 (R2adj = 0,524; SEE =
0,710). While the allometrics for estimating the carbon content of seedlings were Y = 5,835 Dp 1,804 (R2adj
= 0,831; SEE = 0,528) and Y = 35,750 Du2,107 (R2adj = 0,607; SEE = 0,805). Thus, the power allometric
model with base diameter predictor was quite good in estimating dried weight biomass and seedling
carbon content in the mangrove forest of Pangarengan Village.
Keywords: carbon accounting, mitigation, climate, regression

PENDAHULUAN
Hutan mangrove di Jawa Barat tersebar di daerah pesisir utara dan daerah pesisir
selatan. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2019) sebaran
mangrove tersebut berada di Kabupaten Pangandaran (165,00 ha), Kabupaten Sukabumi
(45,00 ha), Kabupaten Bekasi (10.281,15 ha), Kabupaten Karawang (13.381,39 ha),
Kabupaten Subang (7.346,00 ha), Kabupaten Indramayu (12.118,55 ha), dan Kabupaten
Cirebon (1.780,00 ha). Pada wilayah pesisir utara Jawa Barat, hutan mangrove di Kabupaten
Cirebon merupakan yang paling sedikit sehingga keberadaannya harus dijaga.
Alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak merupakan salah satu ancaman
bagi keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Penelitian Luqman,
Kastolani, dan Setiawan (2013) dan Raharjo, Setiady, Zallesa, dan Putri (2016) menyatakan
bahwa khusus hutan mangrove di Kabupaten Cirebon, degradasi hutan mangrove
disebabkan oleh faktor utama yakni perubahan fungsi menjadi menjadi lahan tambak.
Raharjo et al., (2016) mengungkap bahwa hutan mangrove di Kecamatan Pangenan dan
Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon keberadaanya harus dijaga sehingga fungsi jasa
lingkungan dapat dipertahankan. Usaha Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, (2019)
dalam menjaga keberadaan hutan mangrove tersebut menyebutkan bahwa selama periode
2014-2018 telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove rakyat di Kabupaten
Cirebon seluas 357,00 ha.
Hutan mangrove Desa Pangarengan termasuk dalam wilayah Kecamatan Pangenan
Kabupaten Cirebon. Hasil kajian Herlian, Purnomo, Erawan, dan Puwanto (2019) dan
Purnomo, Taufiqurrahman, dan Gunawan (2019) mengungkap bahwa keanekaragaman
hayati baik flora dan fauna di hutan mangrove daerah Kecamatan Pangenan dan Mundu
relatif sangat baik. Namun, kajian atau penelitian yang mengungkap jasa lingkungan hutan
mangrove di daerah tersebut sebagai penjerap dan penyimpan karbon belum dilakukan.
Ekosistem mangrove juga berperan penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim
global dalam menyerap dan menyimpan karbon dibawah permukaan tanah (belowground)
maupun di atas permukaan tanah (aboveground) (Murdiyarso et al., 2015). Penelitian yang
mengupas kemampuan mangrove di Indonesia dalam menyimpan karbon telah
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dilaksanakan oleh Rahmah et al., (2015) di Aceh; Widyastuti, Yani, Nasution, dan
Rochmatino (2018) di Segara Anakan Cilacap, Jawa Tengah; Ariani, Ruslan, Kurnain, dan
Kissinger (2016) di Kalimantan Selatan; Matatula, Afandi, dan Wirabuana (2021) di Nusa
Tenggara Timur; dan Analuddin et al., (2020) di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,
Sulawesi Tenggara. Pada umumnya, penelitian-penelitian tersebut menggunakan
persamaan alometrik dalam pendugaan biomassa dan kandungan karbon pada tingkat
pertumbuhan pancang, tiang, dan pohon.
Model alometrik yang dikembangkan dalam pendugaan biomassa dan karbon untuk
jenis-jenis tumbuhan di Indonesia telah dilakukan pada pohon dengan batang tunggal
(single stem) (Kuswandi, 2016; Qirom, 2018; Qirom & Supriyadi, 2012, 2013; Samsoedin,
Sukiman, Wardani, & Heriyanto, 2016; Siswanto & Imanuddin, 2008), dan jenis tumbuhan
batang majemuk (multi stem) (Mulyana, Budi, Soeprijadi, dan Purwanto, 2020). Selain itu,
pendugaan biomassa dan batang pohon dengan menggunakan model alometrik juga
diterapkan pada pendugaan biomassa dan karbon bambu (Sujarwo, 2016), dan rantingdaun kayu putih (Mulyana et al., 2021). Namun, pendugaan biomassa dan karbon pada
tingkat pertumbuhan semai masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk
menyusun model-model alometrik yang sesuai dalam pendugaan biomassa dan kandungan
karbon pada tingkat pertumbuhan semai di hutan mangrove Desa Pangarengan, Cirebon.

BAHAN DAN METODE
Lokasi penelitian
Penelitian dilaksanakan di hutan mangrove Desa Pangarengan Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Secara administratif,
hutang mangrove Desa Pangarengan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pangenan,
Kabupaten Cirebon. Sedangkan secara geografis, hutan mangrove Desa Pangarengan
berada pada posisi 60 45' 35’’ - 60 47' 00’’ Lintang Selatan dan 1080 38' 10’’ - 1080 39' 05’’
Bujur Timur.
Bahan dan alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaliper, timbangan digital,
gunting tanaman, dan pita ukur. Bahan penelitian adalah semai jenis Rhizophora mucronata,
Avicennia marina, Sonneratia caseolaris yang berasal dari hutan mangrove Desa
Pangarengan, Kabupaten Cirebon.
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Metode Penelitian
Pengambilan data biomassa semai
Semai mangrove yang dijadikan sampel adalah R. mucronata (11 sampel), A. marina
(10 smpel), dan S. caseolaris (4 sampel). Jumlah sampel yang berbeda untuk setiap jenis
tumbuhan tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah sampel untuk jenis S. caseolaris
yang berada di hutan mangrove Desa Pangarengan. Pemilihan sampel dilakukan secara
purposive sampling dengan kriteria semai sehat (memiliki akar, batang, dan daun) dan
tingginya dibawah 150 cm.
Semai mangrove yang sudah diambil dari lapangan kemudian dikeringudarakan.
Proses pengeringan dilakukan dengan menjemur sampel di bawah sinar matahari sampai
beratnya konstan (Sujarwo, 2016). Proses pengeringan di bawah sinar matahari dilakukan
selama kurang lebih 6 jam/hari selama 1 bulan. Setelah mencapai berat kering udara
konstan, kemudian berat kering tersebut dikalikan 0,47 untuk memperoleh nilai kandungan
karbon (Badan Standarisasi Nasional, 2011a).
Analisis Data
Data yang digunakan dalam penyusunan model alometrik penduga biomassa dan
kandungan karbon semai mangrove adalah diameter pangkal (cm), diameter ujung (cm),
berat kering (gr), dan kandungan karbon (gr). Model alometrik yang digunakan terdiri dari
model regresi linier, logaritmik, eksponensial, polinomial, dan power (Mulyana, Purwanto,
Rohman, dan Reorita, 2021; Mulyana et al., 2020).
Linear: 𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑿, ................................................................................................................................. (1)
Logaritmik: 𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐧(𝑿), .............................................................................................................. (2)
Eksponensial: 𝒀 = 𝜷𝟎 𝒆𝜷𝟏𝑿 , ........................................................................................................................ (3)
Polinomial: 𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑿 + 𝜷𝟐 𝑿𝟐 , ...................................................................................................... (4)
Power: 𝒀 = 𝜷𝟎 𝑿𝜷𝟏 , ....................................................................................................................................... (5)
dengan Y: adalah variable tak bebas (berat kering (gr), kandungan karbon (gr)), X adalah
variable bebas (diameter pangkal dan diameter ujung (cm)), β0 adalah intersep/konstanta,
dan β1, β2 adalah slope/kemiringan.
Data diameter pangkal, diameter ujung, berat kering, dan kandungan karbon
dilakukan uji asumsi klasik. Apabila data tersebut sudah berdistribusi normal, kemudian
dilanjutkan dengan analisis statistik dengan menggunakan perangkat lunak statistik.
Parameter hasil analisis regresi setiap model alometrik yang dicermati adalah koefisien
determinasi (R2adj) dan standar error of the estimate (SEE).

32

Jurnal Galam. Vol. 2(1): 29-40, Agustus 2021

33

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Sampel semai R. mucronata, A. marina, S. caseolaris memiliki sebaran diameter
pangkal, diameter ujung, dan tinggi yang berbeda-beda (Tabel 1). Semua sampel memiliki
tinggi dibawah 150 cm dengan sampel semai A. marina memiliki rentang sebaran tinggi
yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan sebaran tinggi jenis lainnya.
Tabel 1. Karakteristik sampel semai mangrove.
Tinggi (cm)

Diameter pangkal (cm)

Diameter ujung (cm)

Jumlah
sampel

min

maks

min

maks

min

maks

R. mucronata

11

60,0

89,0

1,4

2,0

0,4

0,7

A. marina

10

15,0

72,0

0,2

1,0

0,1

0,4

S. caseolaris

4

51,0

82,0

1,0

1,6

0,4

0,7

Jenis

Sampel yang digunakan dalam penyusunan model alometrik ditimbang berat
basahnya, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Penyusutan berat basah ke berat
kering yang paling tinggi adalah jenis S. caseolaris disusul oleh A. marina, dan R. mucronata
(Tabel 2.).
Tabel 2. Berat basah, berat kering, dan kandungan karbon semai mangrove.
Jenis

Berat basah
(gr/individu)

Jumlah
sampel

Berat kering
(gr/individu)

Kandungan karbon
(gr/individu)

min

maks

min

maks

min

maks

R. mucronata

11

50,5

110,2

20,1

47,9

9,5

22,5

A. marina

10

1,7

40,6

0,4

13,6

0,2

6,4

S. caseolaris

4

59,7

87,2

7,4

10,4

3,5

4,9

Tabel 3. Model alometrik penduga berat kering semai mangrove dengan prediktor diameter
pangkal.
Model regresi

Persamaan

R2adj

SEE

Linier

Y = -6,487 + 54,601 Dp

0,668

8.547

Logaritmik

Y = 19,499 + 17,748 ln(Dp)

0,591

9,493

e2,022 Dp

0,727

0,671

0,659

8,657

0,831

0,528

Eksponensial

Y = 1,179

Polinomial

Y = -2,294 + 11,519 Dp + 5,244 Dp2

Power

Y = 12,415

Dp1,804

Keterangan: Y adalah berat kering (gr), Dp adalah diameter pangkal (cm), SEE adalah standar error
of the estimate
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Model alometrik yang disusun merupakan pendugaan biomassa berat kering semai
dengan prediktor diameter pangkal (Tabel 3) dan diameter ujung (Tabel 4). Selain itu,
disusun juga model alometrik untuk menduga kandungan karbon pada semai di hutan
mangrove Desa Pangarengan (Tabel 5 dan Tabel 6).
Tabel 4. Model alometrik penduga berat kering semai mangrove dengan prediktor diameter
ujung.
Model regresi

Persamaan

R2adj

SEE

Linier

Y = -5,359 + 54,081 Du

0,325

12,189

Logaritmik

Y = 36,220 + 18,437 ln(Du)

0,330

12,145

e5,646 Du

Eksponensial

Y = 0,930

0,493

0,915

Polinomial

Y = -16,262 + 117,799 Du – 78,285 Du2

0,319

12,240

Power

Y = 76,063 Du2,107

0,607

0,805

Keterangan: Y adalah berat kering (gr), Du adalah diameter ujung (cm), SEE adalah standar error of
the estimate

Tabel 5. Model alometrik penduga kandungan karbon semai mangrove dengan prediktor
diameter pangkal.
Model regresi

Persamaan

R2adj

SEE

Linier

Y = -3,049 + 10,557 Dp

0,668

4,017

Logaritmik

Y = 9,165 ln (Dp)

0,591

4,462

Eksponensial

Y = 0,554 e2,022Dp

0,727

0,671

0,659

4,069

0,831

0,528

Polinomial

Y = -1,078 + 5,414 Dp + 2,465

Power

Y = 5,835 Dp1,804

Dp2

Keterangan: Y adalah kandungan karbon (gr), Dp adalah diameter pangkal (cm), SEE adalah standar
error of the estimate

Tabel 6. Model alometrik penduga kandungan karbon semai mangrove dengan prediktor
diameter ujung.
Model regresi

Persamaan

R2adj

SEE

Linier

Y = -2,519 + 25,418 Du

0,325

5,729

Logaritmik

Y = 16,553 + 8,666 ln (Du)

0,330

5,708

e5,646Du

Eksponensial

Y = 0,437

0,493

0,915

Polinomial

Y = -7,643 + 55,366 Du – 36,794 Du2

0,319

5,753

Power

Y = 35,750 Du2,107

0,607

0,805

Keterangan: Y adalah kandungan karbon (gr), Du adalah diameter ujung (cm), SEE adalah standar
error of the estimate

Pembahasan
Model alometrik untuk menduga biomassa dan karbon hutan pada umumnya
menggunakan prediktor diameter dan/atau tinggi. Diameter setinggi dada (diameter at
breast height/dbh) sering digunakan pada jenis-jenis tumbuhan dengan batang tunggal
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(single stem) seperti pohon nyawai (Qirom & Supriyadi, 2013), balangeran (Qirom, 2018),
dan jelutung rawa (Qirom & Supriyadi, 2012). Diameter setinggi dada juga lazim digunakan
dalam pendugaan biomassa dan kandungan karbon pada jenis-jenis pohon di hutan
mangrove seperti Rhizophora apiculata dan Bruguiera gymnorrhiza (Marlia, Sutarahardja,
dan Prihanto, 1999), Sonneratia sp. (Kusmana, Hidayat, Tiryana, dan Rusdiana, 2018), dan
Rhizophora mucronata (Nedhisa & Tjahjaningrum, 2019).

b

a

Gambar 1. Semai R. mucronata; a adalah diameter pangkal dan b adalah diameter ujung.
Tinggi semai mangrove di Desa Pangarengan dibawah 150 cm (Tabel 1), sehingga
data diameter setinggi dada tidak mungkin diperoleh sehingga penelitian ini menggunakan
diameter batang semai pada bagian pangkal dan ujung (Gambar 1) sebagai prediktor
penduga biomassa dan kandungan karbon. Diameter bagian pangkal dapat diukur pada
kondisi perairan sedang surut, sedangkan diameter ujung bisa diukur dalam kondisi
perairan pasang atau surut.
Penggunaan variable/parameter tersebut juga digunakan pada pohon dengan batang
yang majemuk (multi stem) yang tingginya dibawah 130 cm. Jenis-jenis pohon dengan
batang majemuk diantaranya, pohon Glirisidia (Gliricidia sepium) di Indonesia (Mulyana et
al., 2020), Willow (Salix spp.) di Kanada (Jego et al., 2017) dilakukan pengukuran pada
ketinggian 30 cm diatas permukaan tanah. Selain itu, penelitian Mulyana et al., (2021)
dalam pendugaan biomassa ranting-daun kayu putih menggunakan prediktor diameter
batang pada bagian pangkal dan ujung.
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Model alometrik untuk penduga biomassa berat kering dengan prediktor diameter
pangkal (Tabel 3.) dan diameter ujung (Tabel 4.) yang paling baik adalah bentuk Power.
Model Power penduga biomassa berat kering semai mangrove dengan prediktor diameter
pangkal adalah Y = 12,415 Dp1,860 (R2adj = 0,831 dan SEE = 0,528). Sedangkan model Power
penduga biomassa berat kering semai mangrove dengan prediktor diameter ujung adalah
Y = 76,063 Du2,107 (R2adj = 0,607 dan SEE = 0,805).
Model alometrik pada semai mangrove dengan bentuk Power tidak hanya untuk
pendugaan biomassa dan karbon. Penelitian Hastuti & Hastuti, (2018) pada semai
R. mucronata dan A. marina di tambak silvofishery juga menunjukkan bahwa model
alometrik bentuk Power juga cocok untuk mengkaji hubungan antara pertumbuhan
diameter dengan tinggi serta pertumbuhan diameter dengan jumlah daun. Namun demikian,
nilai koefisien determinasi dari model alometrik dengan bentuk Power untuk hubungan
antara pertumbuhan diameter dan pertumbuhan tinggi (R2 = 0,595) serta hubungan
pertumbuhan diameter dengan jumlah daun (R2 = 0,351) masih kurang kuat (Hastuti &
Hastuti, 2018).
Pemilihan prediktor diameter pangkal (diameter at the base) juga diterapkan dalam
pendugaan biomassa dan karbon pada semai jenis Pinus (Bloomberg, Mason, Jarvis, dan
Sedcole, 2008; Luna et al., 2020). Penelitian Bloomberg et al., (2008) di Selandia Baru dan
(Luna et al., 2020) di Mexico menyatakan bahwa model alometrik penduga biomassa dan
karbon untuk jenis Pinus yang cocok adalah bentuk Power. Model alometrik bentuk Power
menghasilkan koefisien determinasi yang baik diantara 0,830 – 0,970 (Bloomberg et al.,
2008; Luna et al., 2020).
Pemilihan model alometrik yang baik berdasarkan pada nilai koefisien determinasi
(R2adj) yang paling besar dan nilai error (SEE) yang paling kecil (Badan Standarisasi
Nasional, 2011b). Kriteria pemilihan model alometrik berdasarkan pada nilai koefisien
determinasi yang paling tinggi dan nilai error yang paling kecil juga digunakan dalam
penyusunan model alometrik penduga biomassa berat basah pohon Gliricidia (Mulyana et
al., 2020) dan model alometrik penduga biomassa berat basah ranting daun kayu putih
(Mulyana et al., 2021).
Fenomena model alometrik dengan bentuk Power yang menghasilkan nilai koefisien
determinasi paling tinggi dan error paling rendah juga terjadi pada pendugaan kandungan
karbon semai mangrove (Tabel 5. dan Tabel 6.). Model alometrik penduga kandungan
karbon dengan prediktor diameter pangkal yang terbaik adalah Y = 5,835 Dp1,804 dengan
nilai R2adj sebesar 0,831 dan nilai SEE sebesar 0,528. Lebih lanjut, model alometrik penduga
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kandungan karbon dengan prediktor diameter ujung menghasilkan persamaan Y = 35,750
Du2,107 (R2adj = 0,700 dan SEE = 0,710).
Model alometrik penduga dimensi pohon (volume atau biomassa) dengan prediktor
diameter pada umumnya berbentuk Power. Penelitian Qirom & Supriyadi (2012, 2013), dan
Qirom, (2018) menunjukkan bahwa model power mampu menduga volume batang pohon
secara baik dengan menggunakan prediktor diameter setinggi dada (dbh). Sedangkan hasil
penelitian Mulyana et al., (2020) mengungkap bahwa model power juga berfungsi dengan
baik, dimana diameter juga mampu menduga biomassa berat basah dan kandungan karbon
pohon Glirisidia.
KESIMPULAN
Model alometrik terbaik dalam pendugaan biomassa berat kering dan kandungan
karbon semai mangrove di Desa Pangarengan, Kabupaten Cirebon adalah berbentuk Power.
Model alometrik penduga berat kering adalah Y = 35,013 Dp1,860 dan Y = 249,573 Du2,276.
Sedangkan model penduga kandungan karbon adalah Y = 5,835 Dp1,804 dan Y = 35,750
Du2,107.
SARAN
Penelitian ini memiliki kekurangan dalam jumlah sampel dan jenis spesies yang
digunakan dalam penyusunan model alometrik. Selain itu, model alometrik yang dihasilkan
dalam penelitian ini hanya dapat digunakan di lokasi hutan mangrove Desa Pangarengan,
Kabupaten Cirebon. Hal ini mendorong dilakukan studi lanjut dalam penyusunan model
alometrik semai hutan mangrove pada berbagai lokasi hutan mangrove. Selain itu, jumlah
sampel perlu diperbesar lagi sehingga validasi model alometrik dapat dilakukan terhadap
modelyang telah disusun sehingga model alometrik dapat mewakili berbagai karakteristik
hutan mangrove dan komposisi jenisnya.
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ABSTRAK

Sengon (Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W. Grimes) adalah tanaman Leguminoceae yang
bermanfaat sebagai bahan kayu panel, kayu mabel dan untuk merehabilitasi tanah kritis. Biji sengon
mengalami masa dormansi dan perlu dilakukan pemecahan. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui pengaruh perbedaan suhu air 60°C dan H2SO4 konsentrasi 50% serta lama perendaman
terhadap perkecambahan biji sengon. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL)
faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah perlakuan kontrol (A1), air suhu 60°C (A2), H2SO4
50% (A3) dan yang terdiri dari 3 taraf perlakuan. Faktor kedua adalah lama perendaman (T); T1: 35
Menit, T2: 8 Jam. Hasil penelitian menunjukan kombinasi perlakuan dan lama perendaman terbaik
untuk semua parameter perkecambahan benih sengon adalah air 60oC dengan lama perendaman 8
jam.
Kata kunci: dormansi, pemecahan, perkecambahan
ABSTRACT
Sengon (Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W. Grimes) is a Leguminoceae plant that is useful as
material for panel, furniture and potential species for critical land rehabilitation. Sengon seeds
experience a dormancy period and need to be managed. The purpose of this study is to determine the
effect of temperature 60°C and 50% H2SO4 concentration and soaking time on sengon seed
germination. A complete randomized design (CRD) with two factors were used as research design. The
first factor was the air temperature treatment of control (A1), 60°C (A2), 50%, H2SO4 (A3) and which
consisted of 3 levels of treatment. The second factor was soaking time (T); T1: 35 minutes, T2: 8 hours.
The results showed that the best combination of treatment and immersion time for all germination
parameters of sengon seed is soaking seed at 60°C water for 8 hours.
Keywords: dormancy, breaking, germination

PENDAHULUAN
Sengon (Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W. Grimes) merupakan tanaman
famili Leguminoceae (polong-polongan). Menurut Ismail & Yayan (2008) tanaman ini
berasal dari Maluku, Papua, Papua New Guinea, Pulau Solomon dan Taompala (Sulawesi
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Selatan). Pohon sengon tumbuh di dataran rendah hutan hujan maupun hutan sekunder
pada ketinggian 0-1600 m dpl (Herliyana et al., 2012). Sengon merupakan tanaman yang
banyak diminati masyarakat karena pertumbuhannya yang sangat cepat yakni dapat
mencapai 5 m dalam 12 bulan (Setiadi, Baskorowati & Susanto, 2014). Tanaman sengon
memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan karena manfaatnya cukup besar.
Pemanfaatan tersebut diantaranya sebagai bahan kayu panel, kayu mabel dan pohon yang
dapat merehabilitasi tanah kritis (Nasrul & Fridayanti, 2014). Hal ini dikarenakan
kemampuan sengon yang mampu tumbuh di berbagai jenis tanah yakni tanah kering, tanah
lembap serta tanah mengandung garam dengan syarat drainasenya cukup (Soerianegara &
Lemmens, 1993). Permintaan kayu sengon yang tinggi harus diikuti oleh persediaan pohon
sengon yang cukup (Susanto & Baskorowati, 2018).
Usaha yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan kayu sengon adalah melakukan
budidaya sengon melalui kegiatan silvikultur yang tepat (Susanto & Baskorowati, 2018).
Saat ini, sengon didominasi sebagai tanaman komunitas hutan yang dibudidayakan di 13
provinsi di Indonesia dengan kawasasan budidaya terbesar di pulau Jawa (Lelana &
Anggraeni, 2012). Biji sengon digunakan sebagai benih untuk budidaya tanaman (Naemah
& Susilawati, 2015). Benih yang digunakan harus berkualitas baik dengan induk tanaman
yang memiliki sifat genetik yang baik yakni tegak lurus, kuat dan tidak terserang penyakit
(Fauziyah, 2013). Benih sengon termasuk benih ortodok yakni mampu disimpan lama
dengan syarat kadar air 6-8%. Kulit benih sengon yang keras bersifat impermeable terhadap
air yang akan menghambat proses perkecambahannya (Kaya & Rehatta, 2013).
Salah satu hambatan dalam budidaya tanaman ini adalah terhambatnya
perkecambahan pada biji akibat keadaan biji yang dormansi. Dormansi merupakan keadaan
saat biji diletakan pada suhu, kelembapan dan cahaya yang cukup namun tidak dapat
tumbuh dikarenakan hambatan faktor fisik maupun fisiologis (Salisbury & Ross, 1992).
Dormansi diturunkan secara genetik berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan
kelangsungan hidup dan melindungi biji agar tidak berkecambah (Yuningsih & Wahyuni,
2015). Penyebab dormansi biji dapat disebabkan oleh faktor fisik (kulit yang keras), faktor
fisiologis (embrio yang belum matang) serta biji yang mengandung zat penghambat
perkecambahan (Zanzibar, 2017). Biji sengon mengalami dormansi fisik yakni kulit yang
cukup tebal dengan tiga lapis kulit dalam dan dua lapis kulit luar berupa kutikula dan
palisade yang tahan air dan udara yang melindungi biji dari desikasi (pengeringan) (Nasrul
& Fridayanti, 2014). Dormansi biji dapat dipatahkan dengan skarifikasi mekanis,
perendaman air panas, perendaman asam dan pembakaran.
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasrul & Fridayanti (2014) menunjukan
bahwa air suhu 60o C dengan lama perendaman 8 jam memberikan hasil terbaik terhadap
semua parameter pengamatan perkecambahan biji sengon. Penelitian yang dilakukan
Fauziyah (2013), menyatakan bahwa pengaruh H2SO4 90% dengan lama perendaman 35
menit memberikan hasil terbaik pada semua parameter pengamatan perkecambahan biji
sengon.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kombinasi perlakuan dari H2SO4 dan suhu air
sebagai perlakuan. Lama perendaman yang digunakan adalah 35 menit dan 8 jam.
Perlakuan suhu air 60o C sedangkan perlakuan H2SO4 konsentrasi diturunkan menjadi 50%
karena terdapat perendaman selama 8 jam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
pengaruh perbedaan air suhu 60o C dan H2SO4 konsentrasi 50% serta lama perendaman
terhadap perkecambahan biji sengon.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada November 2020 sampai Januari 2021 di Balai Penelitian
dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru, Kalimantan
Selatan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor.
Faktor pertama adalah perlakuan kontrol (A1), air suhu 60° C (A2), H2SO4 50% (A3) dan
yang terdiri dari 3 taraf perlakuan. Faktor kedua adalah lama perendaman (T); T1: 35 Menit,
T2: 8 Jam. Kedua faktor tersebut dikombinasikan sehingga secara keseluruhan
menghasilkan 6 kombinasi perlakuan (A1T1, A1T2, A2T1, A2T2, A3T1, A3T2) dengan 3 kali
ulangan pada setiap perlakuan, setiap ulangan menggunakan 50 benih. Banyaknya benih
yang digunakan berdasarkan kombinasi x ulangan x jumlah biji yang dikecambahkan dalam
media, sehingga jumlah keseluruhan benih adalah 6 x 3 x 50 = 900 benih.
Penelitian dilakukan di dalam sungkup plastik (naungan inkubasi) dengan panjang
sungkup 1,5 m, lebar 70 cm, dan tinggi ± 70 cm. Menurut Widodo, Sastrowiratmo & Astuti
(2016), kelembapan dalam sungkup setinggi 70 cm berkisar 85% hingga 95% dan suhu
kisaran 21° C sampai 27° C. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kompor,
pinset, thermometer, gelas beaker 100 ml dan 1000 ml, penggaris, 6 buah bak, solder, botol
semprot, kertas label, tissue, plastik sungkup, kamera ponsel dan alat pengukur waktu.
Bahan yang digunakan meliputi biji sengon yang dibeli dari toko pertanian online, pasir
bangunan butiran ukuran sedang, H2SO4 konsentrasi 98%, dan air. Benih yang digunakan
dalam penelitian berukuran 0,5 cm sampai 1 cm.
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Tahapan penelitian adalah sebagai berikut: (a) Pembuatan sungkup, sungkup dibuat
menggunakan 2 bilah bambu yang dilengkungkan menjadi setengah lingkaran pada bagian
panjang meja dan di selimuti menggunakan plastik bening. (b) Persiapan media
persemaian; pasir yang digunakan memiliki butiran ukuran sedang yang terlebih dahulu
dicuci dan dijemur dibawah sinar matahari sampai kering. Pasir dimasukan dalam bak,
setiap bak diberi 2 sekat sehingga dalam satu bak terdapat 3 ruang persemaian. (c) Seleksi
benih, direndam dalam air dan dipilih benih yang tenggelam (komponen dalam benih utuh)
sedangkan benih yang mengapung merupakan benih yang hampa sehingga tidak
digunakan. (d) Perlakuan suhu air dan H2SO4; biji direndam dalam larutan H2SO4 50%, air
suhu 60o C dan Kontrol selama 35 menit dan 8 jam. Waktu perendaman yang digunakan
berasal dari literatur Fauziyah (2013) & Nasrul & Fridayanti (2014). Perendaman biji
dilakukan dalam gelas kaca (untuk H2SO4 50%) dan gelas plastik (untuk air suhu 60o).
Volume air dan asam sulfat yang digunakan ± setengah dari gelas yang digunakan atau
sampai benih terendam seluruhnya. (e) Penyemaian, benih disemai dalam media dan
dikubur sedikit hingga tertutupi. (f) Pemeliharaan, dilakukan penyiraman sehari 2 kali atau
secukupnya. (g) Pengamatan, dilakukan mulai 1 hari setelah tanam (HST) sampai 20 HST.
Parameter yang diamati meliputi:
Potensi Tumbuh Maksimum (PTM)
Potensi tumbuh maksimum diperoleh dengan menghitung total benih yang tumbuh
normal maupun abnormal. Menurut Ista (2010) kecambah normal dibagi menjadi 3 kriteria
yakni kecambah lengkap tanpa cacat, kecambah dengan sedikit kerusakan namun tidak
menghambat pertumbuhannya dan kecambah dengan infeksi jamur namun masih dapat
dikendalikan. Sedangkan kecambah abnormal adalah kecambah yang rusak pada bagian
morfologinya, bentuknya tidak proporsional dan terserang jamur atau bakteri yang
menyebabkan kecambah memiliki potensi sangat kecil hidup (Ista, 2010). Menurut Nasrul
& Fridayanti (2014), PTM dihitung dengan rumus sebagai berikut:
% PTM =

 kecambahyang dihasilkan
total benih yang dikecambahkan

maksimum.

 100% dengan PTM = potensi tumbuh
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Persentase Daya Kecambah (DB)
Daya kecambah didapatkan dengan menghitung biji yang berkecambah normal.
Menurut Bramasto (2008), cara menghitung daya kecambah adalah sebagai berikut :
% DB =

 kecambahnormal yang dihasilkan  100% dengan DB = daya kecambah (%)
total benih yang dikecambahkan

Kecepatan berkecambah
Kecepatan berkecambah didapatkan dengan menghitung jumlah benih yang
berkecambah dari awal pengamatan sampai akhir pengamatan dengan menghitung
kecambah normal yang diamati dibagi dengan etmal (1 etmal = 24 jam) (Suita & Dida, 2015).
Menurut (Widjati, 2013), perhitungan kecepatan berkecambah menggunakan rumus
n

(KN)i

i =1

wi

sebagai berikut: % Kct = 

dengan Kct = Kecepatan berkecambah;

i

= Hari

pengamatan; KNi = Kecambah normal; Wi = Waktu (etmal) pada hari ke-i.

Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis Variansi (Anova). Pengambilan
keputusan dengan F hitung ≥ F tabel, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang nyata,
selanjutnya apabila ada perbedaan pengaruh antar perlakuan akan dilanjutkan dengan uji
Duncan Multipe Range Test (DMRT) dengan taraf 5% untuk mengetahui beda antar
perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tahapan perkecambahan biji sengon dapat dilihat pada Gambar 1. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan suhu air dan H2SO4 serta lama perendaman berpengaruh
nyata terhadap potensi tumbuh maksimum, daya berkecambah dan kecepatan
berkecambah benih sengon.
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b

c

d

Keterangan: (a)Biji sengon dormansi, (b) Biji sengon berkecambah setelah diberi perlakuan, (c) Kotiledon
terangkat sebagai daun priemer, (d) Daun sekunder muncul yang berfungsi sebagai organ
fotosintesis

Gambar 1. Tahapan biji sengon berkecambah.
Tabel 1. Hasil uji DMRT (duncan multipe range test) tentang pengaruh suhu air dan H2SO4
serta Lama perendaman terhadap potensi tumbuh maksimum benih sengon.
Perlakuan

Lama perendaman
T1 (Perendaman 35 menit)

T2 (Perendaman 8 jam)

A1: Kontrol

46 a

49,3 a

A2: Air 60o C

90,6 b

93,3 b

A3: H2SO4 50%

94,6 b

38 a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf berbeda menunjukan adanya perbedaan nyata (F5,18=49,543;
p=0,00<0,05).

Tabel 2. Hasil uji DMRT tentang pengaruh suhu air dan H2SO4 serta lama perendaman
terhadap daya berkecambah benih sengon (Falcataria moluccana).
Perlakuan

Lama perendaman
T1 (Perendaman 35 menit)

T2 (Perendaman 8 jam)

A1: Kontrol

24,6 a

36 ab

A2: Air 60o C

58 bc

62,6 c

31,3 ab

18,6 a

A3: H2SO4 50%

Keterangan: Angka yang diikuti huruf berbeda menunjukan adanya perbedaan nyata (F5,18=3,883;
p=0,025<0,05).
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Tabel 3. Hasil uji DMRT tentang pengaruh suhu air dan H2SO4 serta lama perendaman
terhadap kecepatan berkecambah benih sengon.
Perlakuan

Lama perendaman
T1 (Perendaman 35 menit)

T2 (Perendaman 8 jam)

A1: Kontrol

0,51 a

0,75 ab

60o

1,21 b

1,30 c

0,65 ab

0,39 a

A2: Air

C

A3: H2SO4 50%

Keterangan: Angka yang diikuti huruf berbeda menunjukan adanya perbedaan nyata (F5,18=3,866;
p=0,026<0,05).

Pembahasan
Proses perkecambahan benih sengon (Gambar 1). Proses pemecahan dormansi biji
sengon pada Gambar 1 (a) diberi perlakuan perendaman menyebabkan terjadinya
penyerapan air (imbibisi). Imbibisi menyebabkan ukuran biji membesar (membengkak)
akibat terserapnya air kedalam biji. Imbibisi terjadi melalui kulit biji yang disebabkan oleh
perbedaan tekanan potensial air di dalam dan luar biji yang dinamakan difusi osmosis yakni
masuknya air melewati membran selektif permeabel dari konsentrasi tinggi (luar kulit biji)
ke konsentrasi rendah (dalam biji) (Hidayat & Marjani, 2017). Selain itu air dapat masuk
kedalam biji melalui celah mikropil yang merupakan bagian penyalur nutrisi lembaga
(Salisbury & Ross, 1992). Benih ditanam pada media pasir, pasir sirkulasi yang baik untuk
benih sehingga pembusukan dapat dihindari. Pasir miskin unsur hara namun hal tersebut
tidak memberikan pengaruh terhadap perekecambahan biji sengon karena biji sengon
menggunakan cadangan makanan yang tersimpan dalam kotiledonnya untuk berkecambah
(Julianda, Mardhiansyah & Oktorini, 2017).
Imbibisi yang terjadi pada perendaman 35 menit dan 8 jam tampak berbeda. Benih
sengon yang direndam selama 35 menit tidak menunjukan pembesaran ukuran sedangkan
perlakuan perendaman selama 8 jam mengalami pembesaran ukuran khususnya pada
perendaman kontrol dan suhu air sedangkan perendaman H2SO4 50% sebagian besar
mengalami kegosongan atau kerusakan. Imbibisi mengaktifkan hormon dan enzim-enzim
yang menguraikan zat makanan untuk pertumbuhan biji sehingga zat makanan diserap oleh
jaringan meristem yang memacu pembelahan sel di titik tumbuh sehingga perkecambahan
dapat terjadi (Isnaeni & Habibah, 2014). Proses pembesaran biji diikuti oleh terbukanya
kulit biji yang menyebabkan radikula muncul sebagai calon akar (Gambar 1.b)). Kecambah
yang tumbuh (Gambar 1.a) terus berkembang hingga menjadi tanaman kecil yang
sempurna. Tanaman tersebut memiliki akar, batang dan daun (Gambar 1.d). Kecambah
sengon berjenis epigeal yakni jenis kecambah dimana hipokotil dan kotiledon terangkat ke
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permukaan media tanam yang terkadang kulit biji ikut terangkat ke permukaan. Kotiledon
sengon awalnya menyatu yang kemudian membelah atau terpisah menjadi dua bagian yang
akan berkembang menjadi daun pertama dengan fungsi melangsungkan fotosintesis untuk
pertumbuhan tanaman (Nugroho & Salamah, 2015).
Berdasarkan uji DMRT (Tabel 1) menunjukan bahwa perlakuan dan lama
perendaman memberikan pengaruh terhadap potensi tumbuh maksimum benih sengon.
Variabel pengamatan yang dapat dilihat pada Tabel 1 menunjukan bahwa potensi tumbuh
maksimum (PTM) tertinggi terdapat pada perlakuan A3T1 yakni H2SO4 konsentrasi 50%
dengan lama perendaman 35 menit dengan nilai 94,6 % sedangkan nilai terkecil terdapat
pada perlakuan A3T2 yakni H2SO4 50% dengan lama perendaman 8 jam dengan nilai 38%.
Perendaman H2SO4 50% selama 8 jam terlalu lama mengakibatkan biji sengon rusak dan
gosong. Hal tersebut sesuai dengan Ismail & Duryat (2017), yang menyatakan bahwa
perendaman yang terlalu lama (over treatment) menyebabkan daya, nilai dan kecepatan
kecambah menurun. Sifat asam sulfat yang menghidrolisis materi organik dapat
menghambat proses metbolism benih (Osvaldo, Panca & Faizal, 2012). Oleh karena itu
H2SO4 yang masuk (terserap) kedalam biji menyebabkan pH dalam embrio berubah
sehingga terjadi denaturasi protein enzim yang mengakibatkan turunnya nilai kecambah
biji (Ismail & Duryat, 2017).
Hasil perlakuan (Tabel 1) menunjukan A3T1 atau asam sulfat 50% dengan lama
perendaman 35 menit memberikan pengaruh tertinggi. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Tanjung, Lahay & Mariati (2017), yang menyatakan bahwa kombinasi perlakuan
H2SO4 dengan konsentrasi dan lama perendaman yang optimal mampu mematahkan
dormansi pada kulit biji sehingga perkecambahan dapat terjadi. Menurut Suyatmi, Hastuti
& Darmanti, (2012), mekanisme pematahan dormansi biji oleh asam sulfat sebagai berikut:
dinding sel yang tersusun atas miofibril selulosa (mengandung protein, pektin dan
polisakarida), pektin dirubah menjadi Ca pektat dalam reaksi esterisasi dengan
penambahan Ca2+. H2SO4 melepaskan hidrogen pada miofibril selulosa sehingga
menyebabkan pengikatan antar komponen matrik dalam ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen
tersebut mudah terlepas sehingga komponen dinding sel melonggar dan turgor berkurang
sehingga kulit biji menjadi lunak yang menyebabkan biji lebih mudah untuk menyerap air
sehingga proses perkecambahan dapat berjalan dengan cepat (Suyatmi, Hastuti &
Darmanti, 2012) sehingga potensi tumbuh maksimum tertinggi didapatkan oleh perlakuan
tersebut.
Berdasarkan Tabel 2. daya kecambah terbesar ditemukan pada perlakuan A2T2
dengan nilai 62,6%, sedangkan daya kecambah terkecil ditemukan pada A3T2 dengan nilai
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18,6%. Potensi tumbuh maksimum tertinggi terdapat pada perlakuan A3T1 namun daya
kecambah tertinggi pada perlakuan A2T2 disebabkan oleh proses imbibisi yang tidak
serempak pada perlakuan A3T1 sehingga pertumbuhan kecambah normal tidak serempak
(Rahayu & Suharsi, 2015). Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan
A2T2 (Air 60o C) mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Suhu
berperan penting dalam penyerapan air dan laju reaksi kimia, yang memicu perkembangan,
pengangkutan cadangan makanan, dan sintesis pada biji (Lopes et al., 2015). Hal tersebut
sesuai dengan pendapat Nasrul & Fridayanti (2014), yakni perendaman biji dengan air suhu
tinggi merangsang proses penyerapan air (imbibisi) karena suhu berperan dalam
memberikan tekanan yang menyebabkan air masuk kedalam biji. Hasil penelitian (Nasrul &
Fridayanti, 2014) menunjukan bahwa perendaman 8 jam merupakan perlakuan terbaik
dalam meningkatkan perkecambahan biji sengon dikarenakan air yang terserap dalam
waktu 8 jam cukup untuk memenuhi kebutuhan biji sehingga perkecambahan lebih mudah
terjadi. Peningkatan daya perkecambahan biji sengon didorong oleh dua faktor yakni faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari hormon, cadangan makanan pada
biji (kotiledon), silsilah benih sengon, dan komponen genetik dalam biji. Faktor eksternal
terdiri dari intensitas cahaya, suhu, kelembapan, media, lama perendaman serta lamanya
biji sengon disimpan sebelum penanaman (BPPTK, 2017). Kombinasi faktor tersebut
berperan penting dalam menentukan jenis kecambah sengon baik normal maupun
abnormal guna menentukan nilai daya kecambahnya.
Kecepatan berkecambah pada Tabel 3 menunjukan bahwa perlakuan yang paling
berpengaruh terhadap kecepatan berkecambah diperoleh pada perlakuan A2T2 dengan
kecepatan 1,30 etmal sedangkan kecepatan berkecambah terendah terdapat pada
perlakuan A3T2 dengan nilai 0,39 etmal. Perlakuan A2T2 menunjukan pengaruh paling
tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Hal tersebut dikarenakan perlakuan air 60o C
dengan lama perendaman 8 jam merupakan perlakuan yang paling optimal dalam
memecahkan dormansi biji sengon. Perlakuan tersebut membuat kulit melunak lebih cepat
dan air langsung terserap kedalam biji (imbibisi) sehingga aktivitas enzim dan
metabolisme, cadangan makanan dan proses penyaluran makanan ke titik tumbuh
berlangsung lebih cepat dibandingkan perlakuan lainnya (Nasrul & Fridayanti, 2014).
Suharti (2007), menambahkan bahwa benih dengan perendaman air panas meningkatkan
perkecambahan karena air panas berperan untuk melepas sumbat kalazal pada mikropil
(titik munculnya radikula) sehingga biji lebih mudah menyerap air. Suhu tinggi yang
digunakan (60o C) dengan lama perendaman 8 jam secara efektif dapat merusak masa
dormansi dan perkecambahan lebih cepat terjadi (Mcdonnell, Grant & Coons, 2012).
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Prosentase daya berkecambah paling tinggi pada penelitian ini sebesar 62,6% pada
perlakuan suhu air 60° C dengan lama perendaman 8 jam. Nilai tersebut menunjukan nilai
daya kecambah total dari 150 biji (dalam setiap perlakuan/3 kali ulangan) yang disemai,
hanya 94 benih yang berkecambah normal, sedangkan 56 biji lainnya berkecambah
abnormal maupun tidak tumbuh. Jika dibandingkan dengan penelitian Nasrul & Fridayanti
(2014) pada perlakuan suhu air 60° C dengan lama perendaman 8 jam sebesar 55,77% hasil
daya berkecambah penelitian ini lebih besar. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan
banyaknya jumlah biji yang digunakan maupun kecambah normal yang dihasilkan pada
masing-masing penelitian berbeda.
Masing-masing perlakuan memiliki hasil yang baik jika dikombinasikan dengan lama
perendaman yang tepat. Air 60o C memiliki sifat lebih halus dalam melunakan biji sengon
sehingga waktu 8 jam mampu untuk meningkatkan daya kecambah dan kecepatan
kecambah. H2SO4 dengan konsentrasi cukup tinggi (50%) lebih tepat jika direndam selama
dalam waktu kurang dari 35 menit maupun diturunkan konsentrasinya, terbukti dalam
meningkatkan persentase potensi tumbuh maksimum paling tinggi namun menurunkan
daya berkecambah. Sifatnya yang korosif dan keras menyebabkan biji sengon rusak jika
direndam terlalu lama. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya yaitu
antisipasi terhadap jamur atau gangguan mikroorganisme yang menyerang biji yang dapat
menyebabkan kecambah tumbuh abnormal.
KESIMPULAN
Perlakuan air 60o C dengan lama perendaman 8 jam memberikan pengaruh terbaik
untuk daya kecambah dan kecepatan berkecambah biji sengon. H2SO4 50% dengan lama
perendaman 35 menit memberikan pengaruh terbaik dalam meningkatkan persentase
potensi tumbuh maksimum biji sengon. Kombinasi perlakuan dan lama perendaman
terbaik untuk semua parameter adalah air 60o C dengan lama perendaman 8 jam.
SARAN
Pematahan dormansi biji sengon menggunakan kombinasi perlakuan air 60oC dengan
lama perendaman 8 jam. Penggunaan asam sulfat konsentrasi tinggi (50%) seharusnya
dalam waktu yang tepat atau kurang dari 35 menit.
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ABSTRAK
Pencemaran udara merupakan salah satu isu utama yang dihadapi oleh wilayah perkotaan. Oleh
karena itu, karakteristik morfologi dan tutupan koloni lichen yang tumbuh pada wilayah dengan
tingkat pencemaran udara berbeda dapat menjadi bioindikator kualitas udara. Penelitian ini
bertujuan untuk menentukan kondisi lichen pada lokasi yang dekat dan jauh dari jalan nasional
(lebar ± 29 meter) di wilayah Kota Banjarbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode
purposive sampling. Sampel berasal dari 2 plot, yaitu wilayah yang dekat dan jauh dari jalan utama,
masing-masing plot diwakili oleh sampel dari 5 pohon berbeda (kanopi rimbun dengan DBH minimal
25 cm). Sampel lichen diamati pada ketinggian 50-150 di atas permukaan tanah menggunakan
bingkai plastik kuadran 20x20 cm. Variabel pengamatan meliputi jumlah dan bentuk koloni, warna
dan tipe thalus serta persentase tutupan thalus. Terdapat 13 koloni lichen pada wilayah yang jauh
dari jalan utama (500–600 meter dari jalan utama). Lichen didominasi oleh warna hijau hingga
kebiruan, thalus terdiri dari tipe crustose dan foliose, dan rata-rata persentase tutupan thalus
sebesar 28,01%. Sementara pada wilayah yang dekat dengan jalan utama (14–250 meter dari jalan
utama), ditemukan 14 koloni lichen yang didominasi tipe crustose berwarna putih, dan rata-rata
persentase tutupan thalus sebesar 10,01%. Kepadatan lalu lintas menunjukkan dampak signifikan
pada komunitas lichen. Perbedaan utama dapat dilihat dari morfologi dan tutupan koloni.
Berdasarkan hasil tersebut, lichen dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas udara, khususnya
pencemaran udara oleh kendaraan bermotor.
Kata kunci: arboretum, crustose, foliose, polusi, thalus

ABSTRACT
Air pollution is one of the main issues faced by urban areas. Therefore, morphological characteristic and
colony coverage of lichen growing at different scale air-polluted area could become as a bioindicator of
their air quality. This research aims to determine the condition of lichen in spots located at near and far
from the main road (width ± 29 meter) in urban area at Banjarbaru town. This research used descriptive
method with purposive sampling technique. Sample were obtained from 2 plots those were far and near
the main road, each plot represented by samples from 5 different trees (densed canopy with minimum
DBH at 25 cm). Lichens were taken at 50-150 cm above ground level using 20x20 cm quadrant plastic
frame. Observation variables include the number and shape of colonies, color and type of thallus, and
percentage of thallus cover. We determined 13 colonies from spots far from the main road (500-600
meter from main road). Lichen dominated by green to bluish color, thallus consist of crustose and foliose,
and the average percentage of thallus cover was 28.01%. While from that near the main road (14-250
meter from main road), we determined 14 colonies predominantly consisted of white crustose lichens,
and the average percentage of thallus cover was 10.01%. Traffic intensity showed to have significant
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effect on lichens community. The main difference can be seen from morphology and colony coverage.
Based on this result, lichen can be used as bioindicator of air quality, especially air pollution caused by
motorized vehicles.
Keywords: arboretum, crustose, foliose, pollution, thallus

PENDAHULUAN
Kendaraan bermotor sebagai salah satu penyebab utama dalam peningkatan polusi
udara. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi berupa gas buangan yang dapat
mencemari lingkungan di sekitarnya (Muziansyah, Sulistyorini, & Sebayang, 2015). Lalu
lintas kendaraan bermotor yang padat di suatu wilayah menyebabkan probabilitas wilayah
tersebut mengalami peningkatan polusi udara semakin besar. Oleh karena itu, perlu upaya
untuk memantau kondisi dan kualitas udara. Salah satu metode yang dapat digunakan
adalah biomonitoring menggunakan bioindikator (Ismiyati, Marlita, & Saidah, 2014).
Bioindikator adalah kelompok ataupun komunitas organisme yang kehadirannya
berkaitan erat dengan kondisi lingkungan tertentu sehingga kesehatan suatu lingkungan
dapat tercerminkan (Pratiwi, 2015). Umumnya bioindikator memiliki sensitivitas atau
toleransi terhadap suatu kondisi lingkungan sehingga kehadiran atau ketidakhadirannya
mampu mencerminkan kondisi dan perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut.
Bioindikator yang digunakan dalam kegiatan biomonitoring dapat berbeda-beda,
tergantung dari tujuan dan faktor yang diamati. Pada konteks pencemaran udara oleh
polusi, salah satu bioindikator yang dapat digunakan adalah lichen (Rahardjanto &
Husamah, 2019).
Penelitian mengenai penggunaan lichen sebagai bioindikator kualitas udara telah
dilakukan di beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Sumarlin, Maheng, & Rosdiana
(2016) menunjukkan bahwa peningkatan polusi udara akibat kendaraan bermotor
menyebabkan penurunan persentase kehadiran dan keragaman lichen. Penelitian
Kurniasih, Munarti, Prasaja, & Estari (2020) serta Murningsih & Mafazaa (2016)
menunjukkan bahwa lichen yang tumbuh di wilayah perkotaan didominasi oleh tipe thalus
crustose. Penelitian Rasyidah (2018) menunjukkan bahwa lichen pada kawasan dengan
kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi memiliki diameter yang lebih kecil dibanding lichen
pada kawasan yang jarang dilalui kendaraan bermotor. Adapun penelitian Nasriyati,
Murningsih, & Utami (2018) menunjukkan bahwa peningkatan kepadatan lalu lintas
menurunkan luas tutupan lichen. Berdasarkan penelitian tersebut, lichen dapat digunakan
untuk mengetahui kualitas udara berdasarkan kepadatan lalu lintas. Adapun wilayah
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penyangga Kota Banjarbaru merupakan wilayah yang dilalui kendaraan bermotor setiap
harinya sehingga pemantauan kualitas udara perlu dilakukan.
Kondisi tersebut mendorong untuk optimalisasi pemanfaatan lichen sebagai
bioindikator kualitas udara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi
lichen yang tumbuh pada dua wilayah dengan kepadatan lalu lintas berbeda. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kondisi lichen pada kawasan yang dekat dan jauh dari badan
jalan pada area penyangga Kota Banjarbaru. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi
tambahan mengenai penggunaan lichen sebagai bioindikator kualitas udara, khususnya
pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor.

BAHAN DAN METODE
Lokasi penelitian terdiri dari 2 tempat. Lokasi pertama berada di Arboretum bagian
depan BP2LHK Banjarbaru yang berlokasi tepat di pinggir badan jalan nasional provinsi
Kalimantan Selatan dengan jarak ±14–250 meter dari badan jalan. Adapun lokasi kedua di
Arboretum bagian belakang BP2LHK Banjarbaru yang berjarak ±500–600 meter dari badan
jalan nasional provinsi Kalimantan Selatan. Diantara rentang jarak 500–600 meter dari
badan jalan utama terdapat arboretum, bangunan (kantor dan laboratorium), dan area
pembibitan serta konservasi. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu alat tulis,
termohigrometer, kamera digital, meteran, aplikasi On 3D Measure, lux meter, dan aplikasi
GPS Maps. Adapun bahan yang digunakan, yaitu bingkai kuadran plastik bening 20 × 20 cm,
selotip, lichen pada dua lokasi berbeda di kawasan BP2LHK Banjarbaru.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode purposive sampling (Roziaty, 2016).
Plot penelitian yang digunakan pada lokasi 1 dan 2 masing-masing berjumlah 1 plot. Plot
yang digunakan berukuran 20 × 20 meter (Asih, Jumari, & Murningsih, 2013). Faktor abiotik
yang diamati pada masing-masing plot meliputi intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan
(Nurjanah, Anitasari, Mubaidullah, & Bashri, 2013). Pengamatan lichen dilakukan pada 5
pohon dari setiap plot. Kriteria pohon yang digunakan, yaitu memiliki kanopi rimbun,
lingkar batang minimal 25 cm pada ketinggian 1,3 meter di atas permukaan tanah. Lima
pohon dengan lingkar batang terbesar kemudian digunakan untuk pengamatan lichen.
Lichen yang diamati merupakan koloni yang berada pada ketinggian 50–150 cm di atas
permukaan tanah serta tumbuh pada kulit pohon yang menghadap lurus ke arah jalan (Asih
et al., 2013). Pengamatan yang dilakukan meliputi jenis thalus, warna thalus, serta jumlah
dan luas koloni. Perhitungan luas koloni lichen dilakukan dengan menggunakan aplikasi On
3D Measurement dengan jarak ukur 20 cm dan verticality 1.
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Analisis data dilakukan dengan membandingkan data dari kedua plot berdasarkan
kategorinya. Data lichen didapat melalui pengamatan makroskopis sehingga data tersebut
bersifat deskriptif atau kualitatif (Roziaty, 2016). Analisis persentase tutupan thalus lichen
dilakukan dengan menghitung persentase luas area yang ditutupi oleh lichen pada setiap
pohonnya. Perhitungan persentase tutupan thalus lichen menggunakan rumus berikut:
%tutupan thalus =

total luas koloni lichen pohon
x 100 % ..................... (Nurjanah et al., 2013)
luas bingkai plastik kuadran

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil pengukuran faktor abiotik pada plot 1 dan 2 mempunyai suhu yang hampir
sama (Tabel 1). Berdasarkan hasil pengukuran, suhu pada plot 1 sebesar 30,3oC dengan
tingkat kelembapan 85% dan intensitas cahaya 775-815 lux. Adapun suhu pada plot 2
adalah 30,5oC dengan tingkat kelembapan 77% dan intensitas cahaya 12.800-37.400 lux.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa suhu dan intensitas cahaya yang lebih
tinggi berada pada plot 2 sedangkan tingkat kelembapan yang lebih tinggi berada pada plot
1. Pengukuran suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya pada kedua plot merupakan ratarata dari hasil pengukuran pada tanggal 4, 5, dan 8 Januari 2021.
Tabel 1. Hasil pengukuran faktor abiotik pada plot 1 dan 2.
Plot

Suhu
(oC)

Kelembapan
(%)

1

30,3

85

775

815

2

30,5

77

12.800

37.400

Intensitas cahaya (lux)
Minimum

Maksimum

Gambar dan data morfologi lichen plot 1 serta data pohon inang yang terdiri dari
Manilkara zapota (pohon 1), Aquilaria malaccensis (pohon 2), Anisoptera marginata (pohon
3), Shorea sp. (pohon 4), dan Agathis sp. (pohon 5) (Tabel 2). Tipe thalus lichen pada plot 1
terdiri dari tipe crustose (11 koloni) dan foliose (2 koloni) dengan warna thalus didominasi
hijau hingga kebiruan. Bentuk koloni beragam mulai dari melingkar, memanjang hingga
tidak beraturan. Adapun persentase tutupan thalus berkisar antara 11,59 - 42,37% dengan
rata-rata keseluruhan sebesar 28,04%.
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Tabel 2. Keanekaragaman lichen pada dua lokasi.
Nomor
koloni
1
Lokasi 1:

1

Pohon inang

Gambar

Morfologi

2

3

4

M. zapota

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
kebiruan
Bentuk koloni:
melingkar

Luas
kolon
i
(cm2)
5

%
tutupan

Rerata %
tutupan

6

7

115,6
1
34,98

2

M. zapota

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
melingkar

24,32

A. malaccensis

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
muda
Bentuk koloni: tidak
beraturan

18,68

A. malaccensis

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijaucokelat
Bentuk koloni: tidak
beraturan

2,52

A. malaccensis

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
muda
Bentuk koloni:
melingkar

12,82

A. malaccensis

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
muda
Bentuk koloni: tidak
beraturan

44,62

An. marginata

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
kebiruan
Bentuk koloni:
memanjang

14,62

An. marginata

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
tua-cokelat
Bentuk koloni:
memanjang

19,66

3

31,62
9,21

28,04

Jurnal Galam. Vol. 2(1): 54-65, Agustus 2021

59

Tabel 2. Lanjutan...
1

4

2

3

4

5

An. marginata

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
kebiruan
Bentuk koloni:
memanjang

102,6
7

Shorea sp.

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
muda
Bentuk koloni: tidak
beraturan

20,94

6

7

11,59

5

Shorea sp.

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni: tidak
beraturan

25,44

Agathis sp.

Tipe thalus: foliose
Warna thalus: hijau
muda
Bentuk koloni:
melingkar

151,6
0

Agathis sp.

Tipe thalus: foliose
Warna thalus: hijau
muda
Bentuk koloni:
melingkar

17,90

S. borneensis

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni: tidak
beraturan

2,37

S. borneensis

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: abuabu
Bentuk koloni:
melingkar

37,42

42,37

Lokasi 2:

1

11,92
10,04

2

S. borneensis

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni: tidak
beraturan

7,89

Ac. mangium

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: hijau
kusam
Bentuk koloni: tidak
beraturan

6,73

5,51
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Tabel 2. Lanjutan...
1

3

2

3

4

5

Ac. mangium

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
melingkar

7,77

Ac. mangium

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
melingkar

7,56

P. merkusii

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni: tidak
beraturan

24,43

6

12,82

4

P. merkusii

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
memanjang

26,85

S. koetjapi

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
melingkar

21,26

S. koetjapi

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
melingkar

16,79
15,82

S. koetjapi

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
melingkar

10,92

S. koetjapi

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
melingkar

14,32

7
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Tabel 2. Lanjutan...
1

2

5

3

4

5

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni:
melingkar

K. anthotheca

6

7

9,33
4,16

Tipe thalus: crustose
Warna thalus: putih
Bentuk koloni: tidak
beraturan

K. anthotheca

7,31

Gambar dan data morfologi lichen pada plot 2 serta data pohon inang berbeda-beda
(Tabel 2). Pohon inang pada plot 2 terdiri dari Sondoricum borneensis (pohon 1), Acacia
mangium (pohon 2), Pinus merkusii (pohon 3), Sondoricum koetjapi (pohon 4), dan Khaya
anthotheca (pohon 5). Tipe thalus lichen pada plot 2 seluruhnya merupakan tipe crustose
dengan thalus didominasi warna putih dan beberapa lainnya berwarna abu-abu maupun
hijau kusam. Bentuk koloni tidak jauh berbeda dengan plot 1, yaitu melingkar, memanjang
hingga tidak beraturan. Persentase tutupan thalus berkisar antara 4,16 – 15,82% dengan
rata-rata keseluruhan sebesar 10,04%.
Tabel 3. Data kepadatan lalu lintas jalan nasional di wilayah penyangga Kota Banjarbaru.
Jumlah Kendaraan
Tanggal

21
Maret
2021

22
Maret
2021

23
Maret
2021

Waktu

Total

Sepeda
motor

Minibus

Bus

Mobil angkutan &
kendaran berat

08.0009.00

1.232

494

4

72

1.802

12.0013.00

1.567

607

9

178

2.361

17.0018.00

2.023

631

5

121

2.780

08.0009.00

1.297

482

4

77

1.860

12.0013.00

1.836

721

11

166

2.734

17.0018.00

2.042

706

5

135

2.888

08.0009.00

1.302

573

2

59

1.936

12.0013.00

1.543

598

12

223

2.376

17.0018.00

2.180

648

7

149

2.984

Total
harian

Rata-rata
harian

6.943

2.314,33

7.482

2.494

7.296

2.432
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Data kepadatan lalu lintas pada jalan nasional di wilayah penyangga Kota Banjarbaru
tersaji pada Tabel 3. Jenis kendaraan bermotor yang melintas didominasi oleh sepeda
motor. Jenis kendaraan terbanyak selanjutnya disusul oleh minibus, mobil angkutan,
kendaraan berat, dan bus. Kepadatan lalu lintas tertinggi terjadi di sore hari, yaitu pada
pukul 17.00-18.00.
Pembahasan
Menurut Chandra (2015)crustose merupakan tipe lichen dengan tubuh seperti crust
(seperti lapisan kulit) dan umumnya menempel erat pada substratnya. Adapun menurut
Fatma, Mahanal, & Sari, (2017) foliose merupakan tipe lichen dengan karakteristik bentuk
seperti lobus dan mudah dipisahkan dari substratnya. Ditinjau dari faktor lingkungan,
lichen dengan tipe thalus crustose lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan dengan suhu
panas dan kelembapan yang relatif lebih rendah dibandingkan tipe foliose. Hal tersebut
karena lichen dengan tipe crustose menempel erat pada substratnya sehingga dapat
terhindar dari potensi kehilangan air. Selain itu, lapisan medula pada lichen tipe crustose
juga mampu memelihara kelembapan (Susilaradeya, 2010). Kelembapan udara dipengaruhi
oleh cahaya matahari, pergerakan udara, dan jarak antarpohon penyusun vegetasi. Jarak
antarpohon yang berjauhan akan mempercepat laju penguapan sehingga tingkat
kelembapan menjadi rendah (Roziaty, 2016). Hal ini sesuai dengan keadaan pada lokasi
penelitian, dimana plot 1 merupakan area dengan tutupan vegetasi yang rapat dan jarak
antar pohon relatif berdekatan. Sebaliknya, jarak antarpohon pada plot 2 lebih renggang
dibandingkan plot 1. Hal tersebut mengakibatkan plot 2 memiliki intensitas cahaya dan
suhu yang lebih tinggi serta kelembapan yang lebih rendah dibanding plot 1.
Perbedaan kepadatan lalu lintas pada kedua plot turut mempengaruhi hasil yang
didapat. Plot 2 memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi dibanding plot 1.
Adapun plot 2 merupakan jalan nasional di wilayah Kota Banjarbaru yang memiliki ratarata jumlah kendaraan harian berkisar antara 2.314-2.494 (jenis kendaraan meliputi
sepeda motor, minibus, bus, mobil angkutan, dan kendaraan berat lainnya). Lichen dengan
tipe crustose lebih toleran terhadap pencemaran udara. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian Kurniasih et al. (2020), dimana lichen dengan tipe crustose dapat ditemukan baik
pada lingkungan dengan kondisi udara tercemar maupun lingkungan yang diasumsikan
kualitas udaranya baik. Tingkat kepadatan lalu lintas berbanding lurus dengan tingkat
pencemaran udara. Menurut Nasriyati et al., (2018) wilayah dengan kepadatan lalu lintas
rendah merupakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan thalus
lichen. Adapun menurut Islam, (2007) penurunan kualitas udara berbanding lurus dengan
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penurunan tingkat keanekaragaman lichen. Hal ini disebabkan adanya perubahan kondisi
lingkungan akibat polusi dari kendaraan bermotor. Emisi buangan dari kendaraan
bermotor yang mencemari udara umumnya berupa CO2, SO2, NO2, dan debu.
Lichen di daerah tercemar akan mengalami pertumbuhan yang kurang baik, salah
satunya ditandai oleh perubahan warna thalus menjadi lebih pucat atau kusam (Baderan,
Uno, & Usuli, 2013). Perubahan warna thalus dapat berlanjut hingga memutih sebagai tanda
telah terjadi kerusakan secara kronis (Noer, 2004). Pemucatan warna thalus tersebut
merupakan dampak rusaknya lapisan alga yang menyusun lichen (Das et al., 2011). Lapisan
alga yang mengalami kerusakan khususnya adalah bagian klorofil sebagai dampak absorpsi
sejumlah gas pencemar dalam konsentrasi subletal untuk jangka waktu yang lama (Noer,
2004). Menurut Jannah & Hudayah, (2019) kandungan SO2 di udara menyebabkan
peningkatan kandungan sulfur pada lichen, dimana berdampak pada penurunan jumlah
klorofil pada lichen tersebut. Kerusakan klorofil pada lichen dapat mengganggu proses
fotosintesis yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan lichen akibat kekurangan
nutrisi.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa wilayah arboretum bagian
depan BP2LHK Banjarbaru (kawasan ramai lalu lintas) memiliki tingkat pencemaran udara
yang cukup parah. Keadaan tersebut tampak dari keadaan lichen yang tumbuh pada lokasi
tersebut, dimana koloni lichen hanya terdiri dari tipe crustose, mengalami pemucatan
warna thalus bahkan hingga memutih, luas koloni dan persentase tutupan thalus yang lebih
rendah. Sementara itu, wilayah arboretum yang memiliki jarak lebih jauh dari badan jalan
memiliki tingkat polusi yang lebih rendah, dimana koloni lichen terdiri dari tipe crustose
dan foliose, warna thalus didominasi hijau hingga kebiruan, luas koloni dan persentase
tutupan thalus yang lebih tinggi dibanding arboretum yang terletak dekat dengan badan
jalan.
KESIMPULAN
Terdapat perbedaan kondisi lichen dari dua kawasan dengan kepadatan lalu lintas
berbeda (kawasan dekat dan jauh dari badan jalan). Perbedaan yang utama terlihat dari
segi morfologi serta luas koloni. Berdasarkan hal tersebut, maka lichen dapat dijadikan
bioindikator kualitas udara khususnya pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

63

Jurnal Galam. Vol. 2(1): 54-65, Agustus 2021

64

SARAN
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ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tidak lebih dari 250 kata baik dalam
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak diketik dengan font Cambria, ukuran 10pt, spasi satu.
Abstrak bersifat mandiri, ditulis dalam satu paragraf, menggambarkan secara singkat isi tulisan
yang memuat latar belakang, tujuan, metode dan hasil penelitian. Prinsip penulisan abstrak yakni
Apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan Apa yang dihasilkan. Sangat baik jika
mencantumkan rekomendasi atau prospek dari penelitian tersebut. Hindari menggunakan
singkatan yang tidak umum, tanpa catatan kaki dan tidak mencantumkan referensi. Cara penulisan
Abstrak ini berbeda dengan penulisan hasil pembahasan dan kesimpulan (spacing after 6).
Kata kunci: mininal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata, kata kunci sebaiknya berbeda dengan
kata-kata di judul dan diurutkan sesuai abjad
ABSTRACT
Abstract is written in English and bahasa, less than 250 words both in English and bahasa. Abstract
typed with font Cambria, 10pt, single spaced. Abstract must be able to stand alone, written in one
paragraph, describes briefly the content of the whole text includes background, purpose, methods and
results. The principles of abstract writing are what was conducted, how to conduct and what the result
was. It would be better if there are some recommendations or prospects from the research results.
Avoid uncommon abbreviation, footnotes and references (spacing after 6).
Keywords: minimum of 3 (three) words and a maximum of 5 (five) words. Try to find words that were
different from the title and arranged in alphabetically ordered

PENDAHULUAN
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan diketik pada kertas ukuran A4 (210 mm x
297 mm) dengan spasi 1,5. Pada semua tepi kertas dikosongkan 3 cm. Jumlah halaman
antara 12 sampai 15 halaman. Isi tulisan diketik dengan font Cambria, 11pt. Pendahuluan
terdiri dari latar belakang yang menjelaskan permasalahan aktual (fakta), kausal (sebab),
efek (pengaruh), dan tindak lanjut yang diperlukan serta tujuan penelitian. Alur dalam
latar belakang hingga tujuan hendaknya disusun mengerucut seperti piramida terbalik.
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Perlu dijelaskan pula mengenai status riset yang telah/sudah dilakukan selama ini dan
bagaimana posisi riset yang sedang dilakukan (state of the art). Penulisan pendahulan ini
sebaiknya menggunakan paragraf deduktif yakni pada awal kalimat membahas hal yang
bersifat umum atau luas dan berakhir pada kalimat-kalimat khusus.
Tinjauan pustaka merupakan bagian dari pendahuluan diperlukan untuk
mengetahui perkembangan subjek yang sama yang dilakukan oleh penulis dengan
menggunakan kaidah sitasi yang ditetapkan. Penulisan daftar pustaka dan sitasi Jurnal
Galam mengikuti model “American Psychological Association (APA). Sitasi pada teks terdiri
dari beberapa model yakni 1) satu penulis (Graham, 2013); 2) dua penulis (Qirom &
Supriyadi, 2012); 3) tiga penulis (Suryanto, Qirom, & Rahmanto, 2013); 4) empat penulis
(Hairiah, Sitompul, van Noordwijk, & Palm, 2001); dan 5) lebih dari empat penulis
(Brearley et al., 2019). Penulisan pustaka tersebut apabila pengutipan diakhir kalimat.
Penulisan sitasi tersebut berbeda jika sitasi dilakukan pada awal kalimat. Penulisan
tersebut sebagai berikut: 1) Menurut Graham (2013) menunjukkan sitasi oleh satu
penulis; 2) Menurut Qirom & Supriyadi (2012) menunjukkan sitasi oleh satu atau dua
penulis; 3) Menurut Suparno, Akbar, & Rafli, (2018)menunjukkan sitasi oleh tiga penulis;
4) Menurut Hairiah, Sitompul, van Noordwijk, & Palm (2001) menunjukkan sitasi oleh
empat penulis; 5) Menurut Brearley et al. (2019) menunjukkan sitasi oleh lebih dari empat
penulis. Penulisan tersebut berlaku apabila pustaka tersebut pertama kali disitasi. Cara
sitasi untuk penulis lebih dari dua akan berubah jika literatur yang sama disitasi kembali
yakni penulisan menggunakan et al.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan metode ini terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, bahan dan alat yang
digunakan selama penelitian, dan metode penelitian. Lokasi penelitian dapat menjelaskan
dimana penelitian dilakukan dan dapat ditambahkan informasi berupa peta, letak
geografis dan administratif termasuk kondisi biofisiknya jika penelitian tersebut
merupakan penelitian lapangan. Waktu penelitian dimulai pada tahap pengumpulan data
dan berakhir pada tahap pengumpulan data.
Bahan dan alat menyampaikan bahan apa saja yang digunakan, sedangkan alat
merujuk pada alat apa saja yang digunakan dan penggunaan alat tersebut. Penyajian
metode memerlukan acuan pustaka, apabila sudah pernah dipublikasi sebelumnya dan
hal ini mencerminkan seberapa valid metode yang digunakan. Uraian mencantumkan
rumusan matematis sehingga hasil numeriknya dapat divalidasi. Untuk rumus dan bahan
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yang telah baku tidak perlu dijelaskan ulang, hanya disebutkan sumbernya, kecuali
apabila ada modifikasi, perlu ada penjelasan. Bab ini memuat lokasi penelitian, bahan
dan alat, metode penelitian, dan analisis data. Prosedur pengumpulan data, hendaknya
dibuat ringkas tetapi cukup informatif bagi pembaca yang ingin mengulangi penelitian
yang dilaporkan.
Apabila terdapat rumus persamaan reaksi atau matematis, diletakkan simetris pada
kolom. Nomor persamaan diletakkan di ujung kanan dalam tanda kurung, dan penomoran
dilakukan secara berurutan. Apabila terdapat rangkaian persamaan yang lebih dari satu
baris,

maka

penulisan

nomor

diletakkan

pada

baris

terakhir.

Penunjukkan

persamaan dalam naskah dalam bentuk singkatan, seperti Pers. (1). Persamaan ditulis
menggunakan Microsoft equation dengan huruf tidak miring (italic) seperti berikut:
H' = −

(1)(Krebs, 2014)
 N log  N  ..............................................................................................................


Keterangan:H’:…., ni:……., N:…… (ukuran huruf 9 pt)

Penurunan persamaan matematis tidak perlu ditulis semuanya secara detail,
hanya dituliskan bagian yang terpenting, metode yang digunakan dan hasil akhirnya.
Analisis data merupakan lanjutan dari proses pengolahan data. Analisis data dapat
melalui uji statistik atau analisis deskriptif terhadap data-data yang diolah/dikumpulkan.
Pada bab ini dapat dibuat sub bab sebagai berikut:
Waktu dan lokasi penelitian
Bahan dan alat
Metode penelitian
Pengumpulan data
Pengolahan data
Analisis data
Namun demikian, penulis dapat menambah/menghilangkan sub bab tersebut sesuai
dengan metode selama melaksanakan penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Jurnal ini memisahkan antara hasil dan pembahasan. Sub-bab dicetak tebal pada
masing-masing bagian.
Hasil
Hasil merupakan hasil analisis fenomena di wilayah penelitian yang relevan dengan
tema. Hasil yang diperoleh dapat berupa deskriptif naratif, angka-angka, gambar/tabel,
dan suatu alat. Hindari penyajian deskriptif naratif yang panjang lebar, gantikan dengan
ilustrasi (gambar, grafik foto, diagram, atau peta, dan lain-lain), namun dengan penjelasan
serta legenda yang mudah dipahami.
Judul tabel dan keterangan yang diperlukan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan
jelas dan singkat. Tabel harus diberi nomor. Penggunaan tanda koma (,) dan titik (.) pada
angka di dalam tabel masing-masing menunjukkan nilai pecahan desimal dan kebulatan
seribu. Tabel tidak menggunakan garis vertikal. Isi dalam tabel menggunakan 1 spasi dan
ukuran huruf 9 pts. Contoh tabel seperti berikut ini:
Tabel 1. Rerata Tinggi dan diameter jati di persemaian (line spacing before 10, after 6)
Perlakuan
Pupuk
Tanpa pupuk
P
Sumber:

Tinggi (cm)
6 bulan
12 bulan
7,4
8,9
5,8
9,1
0,513
1,00

Dimeter (cm)
6 bulan
12 bulan
0,1
0,2
0,2
0,2
0,658
0,513

, tahun (ukuran huruf 10 pt, spacing before 6, after 10)

Gambar berupa grafik dan gambar harus kontras. Setiap gambar harus diberi nomor,
judul dan keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia seperti contoh dalam Gambar 1.
Foto yang digunakan harus mempunyai ketajaman yang baik dan diinsert dalam format
tex box agar posisi gambar dapat tetap stabil bila terjadi perubahan format. Gambar diberi
judul dan keterangan yang jelas dalam bahasa Indonesia. Contoh gambar berupa foto dan
grafik dapat dilihat seperti berikut:
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Rendemen (%)

Gambar 1. Burung Kehicap Ranting di KHDTK Tumbang Nusa (ditulis rata tengah)

75
50
25
0

A

B

Konsentrasi H3PO4
Keterangan:
= H3PO4 0%, (A)
= H3PO4 5%, (B)
= H3PO4 10%, (C)
= H3PO4 15%, (D)

C

D

= Tanpa uap air panas
= Uap air panas selama 60 menit
= Uap air panas selama 90 menit

Gambar 2. Rerata Rendemen arang aktif pada berbagai perlakuan konsentrasi H3PO4
(ditulis rata tengah bila sebaris, tapi justify jika lebih dari 1 baris. line spacing
1, spacing before 6)
Sumber:
Pembahasan
Pembahasan ditulis dengan ringkas dan fokus pada interpretasi dari hasil yang
diperoleh dan bukan merupakan pengulangan dari bagian hasil. Pembahasan tidak perlu
membaca

ulang

dari

grafik,

tetapi

interpretasi

dari

hasil

yang

telah

dikelompokkan/dianalisis. Pembahasan dibuat berdasarkan teori dan hasil penelitian
terdahulu. Pembahasan tersebut difokuskan dari temuan/hasil yang menarik atau
menonjol dari penelitian ini dan membandingkannya dengan hasil penelitian sebelumnya.
Hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.
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KESIMPULAN
Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian,
bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian
singkat dalam bentuk kalimat utuh. Kesimpulan bisa berupa kesimpulan khusus dan
kesimpulan umum. Kesimpulan khusus merupakan hasil analisis data atau hasil uji
hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulan umum sebagai hasil generalisasi
atau keterkaitan dengan fenomena serupa di wilayah lain dari publikasi terdahulu. Hal
yang perlu diperhatikan adalah antara permasalahan, tujuan, dan kesimpulan harus
konsisten. Isi kesimpulan menggunakan huruf dan gaya paragraf yang sama dengan
bagian lainnya serta menghindari penggunaan bullet atau nomor.
SARAN
Saran dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi
kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Saran yang normatif harus dihindari seperti
melanjutkan penelitian dengan parameter yang lain.
UCAPAN TERIMA KASIH
Berisi ucapan terima kasih kepada suatu instansi jika penelitian ini didanai atau
mendapat dukungan oleh instansi tersebut. Pihak yang secara signifikan membantu
langsung penelitian atau penulisan artikel ini apabila pihak tersebut sudah tercantum
sebagai penulis maka pihak tersebut tidak perlu disebutkan lagi.
PERNYATAAN KONTRIBUSI
Penulis A sebagai kontributor utama pada karya ilmiah ini. Penulis B dan C sebagai
kontributor anggota pada makalah ini.
DAFTAR PUSTAKA
Seluruh kutipan dari penulis/sumber lain harus disebutkan sumbernya. Pustaka
yang dirujuk diusahakan terbitan paling lama sepuluh tahun terakhir dengan jumlah
pustaka primer paling sedikit sepuluh pustaka. Sumber dituliskan dengan mengikuti
tatacara (style) yang dikeluarkan oleh APA (American Psychological Association). Daftar
pustaka yang dirujuk harus disusun menurut abjad berdasarkan nama belakang penulis
buku/sumber dengan mencamtunkan nama penulis, tahun terbit, judul pustaka, terbitan
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(Vol., No., Hlm.), kota penerbit dan penerbit, spasi 1 dan 6 pt setelahnya. Daftar Pustaka
yang digunakan dalam makalah minimal 15 pustaka (Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), 2012). Komposisi pustaka tersebut yakni 80% sebagai pustaka primer
dan 80% dari pustaka primer tersebut merupakan terbitan 10 tahun terakhir (Direktorat
Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, 2018).
Kami menyarankan penggunaan aplikasi referensi standar seperti Mendeley,
EndNote, Zotero, dll. Hal ini dilakukan untuk konsistensi cara pengacuan, pengutipan dan
penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka berbeda-beda tergantung jenis
publikasinya. Contoh penulisan daftar pustaka

antara lain jurnal, buku, tesis, buku

panduan, bagian dari buku, peraturan, dan laporan kegiatan sebagai berikut:
Brearley, F. Q., Adinugroho, W. C., Cámara-Leret, R., Krisnawati, H., Ledo, A., Qie, L., …
Webb, C. O. (2019). Opportunities and challenges for an Indonesian forest
monitoring
network.
Annals
of
Forest
Science,
76(2).
http://doi.org/10.1007/s13595-019-0840-0
Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan. (2018). Pedoman Akreditasi Jurnal
Ilmiah (Pertama). Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Graham, L. L. B. (2013). Restoration from within : an interdisciplinary methodology for
tropical peat swamp forest restoration in Indonesia. University of Leicester.
Hairiah, K., Sitompul, S., van Noordwijk, M., & Palm, C. (2001). Methods for sampling carbon
stocks above and below ground. International Centre for Research in Agroforestry,
Bogor, Indonesia, ASB Lecture Note 4B. Bogor: ICRAF Southeast Asia.
Krebs, C. J. (2014). Species diversity measures. In Ecological Methodhology (Third, pp.
532–595). Boston, United States: Addison-Wesley Educational Publishers, Inc.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Peraturan Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia Nomor: 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah
(2012).
Qirom, M. A., & Supriyadi. (2012). Penyusunan model penduga volume pohon jenis
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