


ISBN: 978-602-72245-2-0  

   Prosiding Seminar Nasional Biology for Life 

Gowa, 10 November 2017 

Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar  1 

 

Potensi Bakteri Endofit Dari Zea mays L. Sebagai Penghasil Fitase 

 
HAFSAN1, NURHIKMAH1, Y HARVIYANTI1, EKA SUKMAWATY1, ISNA RASDIANAH 

AZIZ1, CUT MUTHIADIN1, LAILY AGUSTINA2, ASMUDDIN NATSIR2, AHYAR AHMAD3. 
1Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 

Jl. H.M Yasin Limpo No. 36, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan 92113 
2Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin 

 Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar, Sulawesi Selatan 90245 
3Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin 

 Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar, Sulawesi Selatan 90245 

Email: hafsan.bio@uin-alauddin.ac.id 

 

ABSTRAK 
Asam fitat (C6H18O24P6) merupakan senyawa kimia yang terdiri atas inositol dan asam fosfat, 

asam fitat merupakan senyawa yang selalu terdapat pada bahan pakan yang berasal dari tanaman 

serealia dan merupakan senyawa yang tidak dapat didigesti oleh ternak monogastrik, sehingga 

dibutuhkannya enzim fitase yang dapat menghidrolisis asam fitat. Fitase (myo-inositol heksakisfosfat 

fosfohidrolase) adalah enzim yang dapat menghidrolisis ikatan fosfoester pada asam fitat, 

menghasilkan fosfat anorganik dan ester fosfat. Enzim fitase dapat dihasilkan oleh mikroorganisme, 

salah satunya adalah bakteri endofit. Bakteri endofit adalah mikroorganisme yang menguntungkan 

yang berinteraksi dengan tanaman inang tanpa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada tanaman 

tersebut, pada penelitian ini bakteri endofit telah diisolasi dari tanaman jagung (Zea mays) yang 

digunakan sebagai sampel penelitian. Isolasi dilakukan dari masing-masing organ tanaman jagung 

(Zea mays) dan diseleksi menggunakan media selektif PSM (Phytase Screening Media). Empat isolat 

yang terpilih dari masing-masing organ berdasarkan IF (Indeks Fitatik) tertinggi kemudian 

diidentifikasi molekuler dan memperoleh hasilisolat akar 10-7 HF.7 (IF=1,365 cm) merupakan bakteri 

Burkholderia lata, batang 10-7 HF.2 (IF=1,095 cm) merupakan bakteri Pantoea stewarti subsp. 

indologens, daun 10-6 HF.3 (IF=1,36 cm) merupakan bakteri Enterobacter ludwigi dan biji 10-8 HF.1 

(IF=0,98 cm) merupakan bakteri Enterobacter cloaceae.  
 

Kata Kunci: asam fitat, bakteri endofit, fitase, jagung (zea mays) 
 

PENDAHULUAN  

Asam fitat (C6H18O24P6) adalah bentuk 

utama penyimpanan fosfor dan merupakan 

senyawa antinutrisi pada bahan pakan unggas 

yang berbahan dasar tanaman biji-bijian dan 

serelia. Senyawa asam fitat bersifat khelat 

karena kemampuannya ion beberapa mineral 

seperti kalsium (Ca), besi (Fe), seng (Zn), 

magnesium (Mg), mangan (Mn) dan copper 

(Cu), serta protein. Bentuk kompleks asam 

fitat dan protein maupun kompleks dengan 

mineral bersifat tidak larut dan tidak dapat 

didigesti oleh ternak monogastrik, karena 

keterbatasan dalam menghasilkan enzim 

penghidrolisis asam fitat pada saluran 

pencernaan sehingga dapat menurukan nilai 

nutrien bahan pakan yang dikonsumsi.  

Peningkatan efisiensi pemanfaatan unsur 

fosfor dan mineral lainnya yang terikat oleh 

fitat dan mengurangi pengaruh negatifnya 

terhadap utilisasi nutrien lain dapat dilakukan 

dengan pemutusan ikatannya melalui proses 

hidrolisis oleh enzim fitase. Fitase (myo-

inositol heksakisfosfat fosfohidrolase) adalah 

enzim yang dapat menghidrolisis ikatan 

fosfoester pada asam fitat, menghasilkan fosfat 

anorganik dan ester fosfat (Sari, 2013).  

Fitase dapat diperoleh dari berbagai 

sumber, dewasa ini telah banyak diperoleh dari 

tanaman, kapang, bakteri maupun rumen 

ternak ruminansia. Bakteri sebagai sumber 

enzim memiliki nilai lebih dibandingkan 

dengan mengisolasi enzim dari hewan maupun 

tumbuhan antara lain karena sel bakteri relatif 
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lebih mudah dan cepat ditumbuhkan, produksi 

tidak tergantung oleh musim, serta mutunya 

lebih seragam. Oleh kenyataan tersebut, 

pencarian sumber enzim yang unggul seperti 

bakteri penghasil fitase sangat penting untuk 

menjadi perhatian. Hasil penelitian oleh 

Sajidan (2004), menunjukan bahwa aktivitas 

spesifik fitase dari tanaman ternyata jauh lebih 

kecil dibanding fitase yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme sehingga fitase yang berasal 

dari mikroorganisme  semakin  dapat  diterima 

untuk diaplikasikan dalam produksi pakan.  

Pemanfaatan fitase mikroorganisme telah 

dilaporkan dalam penelitian berbeda oleh 

Kusharyoto (2010), bahwa dalam produksi 

pakan ternak monogastrik sangat efektif dalam 

meningkatkan ketersediaan fosfor serta 

mengurangi polusi yang diakibatkan oleh 

pelepasan fitat ke lingkungan. Hingga saat ini 

beberapa enzim fitase dari strain bakteri 

berhasil diisolasi, dikloning, disequensing dan 

diekspresikan seperti enzim fitase dari 

beberapa mikroba misalnya Escherichia coli, 

Bacillus sp., B. amyloliquefaciens 

Lactobacillus amylovorus, Selenomonas 

ruminantium, Klebsiella pneumonia, K. 

oxitoca, K. aerogenes dan K. terrigena 

(Shimizu, 1992; Greiner et al., 1993; Greiner 

et al., 1997; Yanke et al., 1999; dan Sajidan et 

al., 2004). 

Bakteri endofit sebagai salah satu 

kelompok bakteri unik yang memiliki habitat 

alami di dalam jaringan tanaman sangat 

menarik untuk dieksplorasi. Berbagai 

metabolit sekundernya telah coba dihasilkan 

dan diteliti serta dimanfaatkan dalam berbagai 

bidang, namun masih terbatas terkait 

pemanfaatannya dalam bidang peternakan. 

Potensi bakteri endofit tanaman Zea mays L. 

sebagai penghasil fitase didasarkan pada 

keberadaan asam fitat pada seluruh organnya, 

sehingga bakteri endofit yang berasosiasi 

dengan tanaman tersebut akan memproduksi 

fitase untuk memanfaatkan fosfor yang 

tersedia dalam bentuk asam fitat untuk 

kebutuhan metabolisme. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah organ tanaman jagung 

(Zea mays) yang terdiri atas akar, batang, daun 

dan biji yang telah berumur 80-110 hari.  

Media Luria Bertani (LB), Air suling steril, 

Media Phytase Selective Medium, sepasang 

primer universal yang digunakan untuk semua 

jenis bakteri yaitu forward primer universal 

primer forward 63f  dan primer reverse 1387r, 

template DNA, kit ekstraksi DNA (PrestoTM 

Mini gDNA Bacteria Kit), proteinase K, 

lysozyme, Gram (+) buffer, Gram (-) buffer, 

GB buffer, W1 buffer, wash buffer, elution 

buffer, etanol absolut 96%, Master Mix PCR 

Kit, Tris borate EDTA (TBE) 10x, DNA ladder 

100 bp, loading dye, agarose, ddH2O, ethidium 

bromide, sarung tangan dan masker, spirtus, 

alkohol 70%, alkohol 96%, Natrium 

hipoklorit, reagen pewarnaan gram  bakteri  

cristal violet, iodin, aseton alkohol, safranin, 

methylen blue,  

a. Isolasi dan Skrining Bakteri Endofit 

penghasil Fitase. Sampel yang digunakan 

yaitu tanaman jagung (Zea mays) yang 

terdiri atas akar, batang, daun dan biji 

jagung (Zea mays) yang berumur 80-110 

hari. Sampel dibersihkan dengan air 

mengalir, kemudian disterililkan dengan 

direndam pada larutan natrium hipoklorit 

selama 2 menit, lalu etanol 70% selama 2 

menit dan etanol 96% selama 2 menit. 

Selanjutnya masing-masing organ tanaman 

dibilas dengan air suling steril sebanyak 2 

kali, sebagai kontrol sterilisasi hasil bilasan 

terakhir dari sampel, dikultivasi pada 

media, apabila tidak ada koloni yang 

tumbuh, maka koloni yang tumbuh dari 

sampel organ tanaman dapat dipastikan 

merupakan bakteri endofit. Maing-masing 

sampel digerus dengan mortal and pastle, 

dan sebanyak 10 gr, dikultivasi ke dalam 

media LB cair, diinkubasi selama1 x 24 jam 

dengan shaker incubator. Hasil kultivasi 

diencerkan hingga pengenceran 10-8, tiga 

pengenceran terakhir diinokulasikan pada 

media LB lempeng agar pada suhu 37ºC, 1 

x 24 jam. Koloni yang tumbuh kemudian 

dimurnikan lalu diskrining pada media 
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selektif PSM pada suhu 37ºC, 1 x 24 jam. 

Bakteri yang tumbuh dan membentuk zona 

bening disekeliling koloni pada media 

tersebut memiliki diindikasikan sebagai 

bakteri penghasil fitase. Isolat dengan 

indeks fitatik (nisbah anatara diameter zona 

bening dan diameter koloni bakteri) 

tertinggi kemudian dipilih sebagai isolat 

terpilih untuk diidentifikasi.  

b. Karakterisasi dan Identifikasi Bakteri. 

Isolat dengan indeks fitatik tertinggi, 

selanjutnya dikarakterisasi dengan 

pengamatan makroskopik dan mikroskopik 

serta uji biokimia. Pengamatan 

makroskopik meliputi pengamatan ukuran, 

pigmentasi, bentuk, elevasi, permukaan dan 

margin. Pengamatan mikroskopik meliputi 

pengamatan pewarnaan gram. Uji biokimia 

meliputi reaksi fermentasi karbohidrat, uji 

IMVIC (Indol, Methyl Red, Voges-

Proskauer, Simmon’s sitrat) dan uji 

katalase, uji pereduksi H2S dan uji 

motilitas. 

Identifikasi isolat terpilih dengan 

pendekatan molekuler dilakukan dengan 

penanda gen 16S rRNA. Ekstraksi DNA 

bakteri menggunakan kit Geneaid. DNA 

diamplifikasi dengan menggunakan PCR 

Primer universal 63f dan primer reverse 1387r. 

Siklus PCR terdiri atas 3 tahap yaitu 

denaturasi, annealing dan extention. Tahap 

awal pre-denaturasi pada suhu 94°C selama 2 

menit, selanjutnya denaturasi suhu 94°C 

selama 1 menit, annealing pada suhu 58°C 

selama 45 detik, ekstensi 72°C selama 90 detik 

sebanyak 35 siklus dilanjutkan dengan 

ekstensi akhir suhu 72°C selama 5 menit dan 

final hold pada suhu 4°C. 

Hasil PCR diamati menggunakan alat 

elektroforesis dengan menggunakan marker 

100 bp yang bertujuan untuk melihat pita-pita 

DNA dari sampel. Selanjutnya hasil 

elektroforesis disequencing untuk mengetahui 

susunan basa DNAnya untuk konstruksi pohon 

filogenetik berdasarkan database sekuens dari 

gen bank.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Isolasi bakteri endofit tanaman jagung 

dari organ akar, batang, daun dan biji 

menghasilkan 21 isolat yang kemudian 

diskrining pada media selektif PSM dan 

diperoleh 10 iksolat yang dapat 

mengindikasikan menghasilkan fitase secara 

kualitatif. Indeks fitatik masing-masing isolat 

sebagaimana pada tabel 1. 

 
Tabel 1. Indeks Fitatik Bakteri Endofit dari masing-masing organ Zea mays L. 

Kode Isolat Indeks Fitatik (IF) 

Akar 10-6 HF.1 1,00 

Akar 10-6 HF.5 1,09 

Akar 10-7 HF.7 1,37 

Batang 10-6 HF.2 0,90 

Batang 10-7 HF.2 1,09 

Daun 10-6 HF.2 1,21 

Daun 10-6 HF.3 1,36 

Biji 10-6 HF.1 0,95 

Biji 10-6 HF.3 0,93 

Biji 10-8 HF.1 0,98 

 

Berdasarkan hasil penentuan indeks 

fitatik, isolat dari akar memiliki indeks fitatik 

tertinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang memperoleh bakteri endofit  

penghasil fitase yang ditemukan pada  akar 

tanaman, hal ini dipengaruhi oleh fisiologi 

akar tanaman. Akar tanaman berperan dalam 

menyerap unsur hara dan secara alami 

mempunyai mekanisme yang khusus dalam 

hal penyebaran unsur hara (fosfor) yang 

berikatan dengan asam fitat tersebut untuk 

pertumbuhan tanaman. Asam fitat dihidrolisis 

untuk diserap sebagai fosfor sebelum 

memasuki batang dan daun. Kemampuan 
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mikroorganisme endofit dalam menghasilkan 

metabolit sekunder (enzim) sesuai dengan 

fisiologi tanaman inangnya (Radji, 2005).  

Isolat penghasil fitase terpilih, yaitu isolat 

HF.7 memiliki karakteristik yaitu: berukuran 

sedang, bentuk circular, warna putih 

kekuningan, elevasi raised, tepian entire dan 

permukaan berkerut. Bentuk sel isolat terpilih 

adalah bulat dan bersifat Gram negatif. 

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa bakteri-

bakteri penghasil fitase umumnya berasal dari 

kelompokn Gram negatif. Rangkaian uji 

biokimia serta karakteristik morfologi dan sifat 

Gram sel isolat mengarah pada ciri-ciri yang 

dimiliki oleh genus Burkholderia. Hasil uji 

biokimia terhadap isolat terpilih terlampir pada 

Tabel 2.  

 
Tabel 2. Hasil uji biokimia isolat bakteri endofit Zea mays l. penghasil fitase terpilih 

Uji Biokomia Hasil Uji 

Uji TSIA (Triple Sugar Iron Agar) - 

Uji H2S - 

Uji Motilitas - 

Uji Katalase + 

Uji Indol - 

Uji Methyl Red - 

Uji Voges Paskeur - 

Uji Citrat + 

Fermentasi 

Karbohidrat 

Laktosa - 

Manitol + 

Glukosa + 

Genus Burkholderia 

 

Isolat bakteri bakteri endofit terpilih 

dengan kode HF.7 selanjutnya dideterminasi 

dengan menggunakan primer universal yaitu 

forward primer 63F dan reverse primer 1387R 

untuk sekuen 16S-rRNA. Gen 16S-rRNA 

dianalisis secara lengkap di 1st BASE 

sequencing INT Malaysia. Analisis cluster 

pada sekuens tersebut dilakukan dengan 

program BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool) dari NCBI (National Center for 

Biotechnologhy Information) secara online 

pada website (http//www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Adapun hasil elektroforesis dari produk 

amplifikasi gen 16S-rRNA adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Hasil Elektroforesis produk amplifikasi gen 16S-rRNA isolat HF.7  

   100bp  
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Berdasarkan hasil kemiripan sequens 

dengan sekuens pada gen bank menunjukkan 

bahwa isolat Akar 10-7 HF.7 memiliki 

kesamaan 99% dengan Burkholderia lata. 

Kumpulan sekuens yang telah dialignment 

kemudian digunakan untuk konstruksi pohon 

filogenetik agar menunjukkan hubungan 

kekerabatan antara bakteri-bakteri penghasil 

fitase lainnya. Hasil analisis filogenetik 

menggunakan sekuens DNA pengkode 16S-

rRNA seperti yang terlihat pada gambar 3, 

diketahui bahwa isolat 10-7 HF.7 memiliki 

hubungan kekerabatan paling dekat dengan 

Burkholderia lata strain 383 dengan jarak 

genetik 0,01 (dekat) dan nilai bootstrap 100 

dibandingkan dengan bakteri jenis lainnya 

yang ada di Gen Bank. Nilai bootstrap 

merupakan nilai yang digunakan untuk 

menguji seberapa baik set data model yang kita 

gunakan. Jika nilai bootstrap rendah, maka 

sekuen seharusnya dikeluarkan dari analisis 

untuk mendapatkan sebuah pohon filogeni 

yang dapat dipercaya (Dharmayanti, 2011). 

 
Gambar 3. Pohon filogeni kelompok isolat bakteri penghasil fitase dengan metode neighbor-joining berdasarkan hasil 

analisis 16S-rRNA. 

 

Bakteri Genus Burkholderia telah 

dilaporkan bertindak sebagai salah satu bakteri 

endofit penting pada tanaman padi, jagung dan 

tebu (Manzila, 2015). Genus Burkholderia 

juga telah dilaporkan dapat menghasilkan 

enzim fitase dalam penelitian (Graminho et al, 

2015) yang menyatakan berdasarkan analisis 

biokimia dan genetik mengungkapkan bahwa 

bakteri dari genus Burkholderia termasuk 

bakteri yang dapat menghasilkan fitase. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil skrining bakteri endofit 

zea mays, isolate dengan kode HF.7, secara 

kualitatif memiliki kemampuan menghasilkan 

fitase dan memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai sumber fitase yang 

unggul. Karakterisasi secara morfologi dan 

biokimia mengarahkan isolate tersebut ke 

dalam genus Burkholderia. Identifikasi 

molekuler dengan analisis 16S-rRNA 

menunjukkan bahwa isolat HF.7 memiliki 

kesamaan 99% dengan Burkholderia lata. 
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ABSTRACT 

This research is a study of Ethnobotany Plants used in traditional medicine in Sinjai Regency 

South Sinjai Subdistrict of South Sulawesi with the aim to obtain the data how to obtain medical 

plants and ways of processing in traditional medicine conducted by sanro of South Sinjai. Further 

data collection is done by means of structured interviews, observation, documentation, and reference 

searches. Data from the research results are analyzed further qualitative descriptive according to the 

purpose of the research will be presented in the form of tables, photos or drawings. 

The results showed that there are 43 kinds of plants used in traditional medicine. Medicinal plants 

are grouped into three upon how to get IE grows wild as much as 33plants (76.74%), plants that are 

deliberately kept as many as 7 plants (16.27%) and are bought as many as 3 plants (6.97%). The way 

used sanro to cultivate the plant into a drug that is a) a drug that is eaten is eaten raw materials; b) a 

drug that is drunk: ingredients kneaded and then drink or boiled and then drink; c) use: pasted, and 

then where it chewed, smeared/scrub on the part of the sick/injured. 

 

Keywords: ethnobotany, medicinal plant, south sinjai 

 

INTISARI 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Etnobotani Tumbuhan yang Digunakan dalam 

Pengobatan Tradisional di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dengan 

tujuan untuk memperoleh data tumbuhan obat, cara memperoleh dan cara pengolahannya dalam 

pengobatan tradisional yang dilakukan oleh sanro. Penentuan responden berdasarkan wawancara 

terbuka kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan. Selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan penelusuran 

referensi. Data dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan 

tujuan penelitian yang nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel, foto atau gambar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 43 jenis tumbuhan yang digunakan dalam 

pengobatan tradisional. Tumbuhan obat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan cara 

memperolehnya yaitu tumbuh liar sebanyak 33 tumbuhan (76.74%), tumbuhan yang sengaja 

dipelihara sebanyak 7 tumbuhan (16.27%) dan yang dibeli sebanyak 3 tumbuhan (6.97%). Cara yang 

digunakan sanro untuk mengolah tumbuhan menjadi obat yaitu a) Obat yang dimakan: bahan 

dimakan secara mentah; b) Obat yang diminum: bahan diremas lalu diminum atau direbus lalu 

diminum; c) Penggunaan luar: ditempel, dikunyah lalu disemburkan, dioleskan/dilulurkan pada 

bagian yang sakit/luka. 

 

Kata kunci: etnobotani, tumbuhan obat, sinjai selatan 
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PENDAHULUAN 

Etnobotani berasal dari kata etno (etnis) 

dan botani. Etno berarti masyarakat 

adat/kelompok sosial kebudayaan yang 

mempunyai arti tertentu sedangkan botani 

adalah tumbuh-tumbuhan. Etnobotani adalah 

interaksi antara masyarakat dengan lingkungan 

hidupnya secara spesifik pada tumbuhan dan 

kajian penggunaan tumbuhan sebagai 

makanan, perlindungan/rumah, pengobatan, 

pakaian, perburuan dan upacara adat 

(Purwanto, 1999). 

Pengobatan tradisional hingga saat ini 

masih dilakukan oleh masyarakat dengan 

memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan 

maupun racikan obatnya. Tumbuhan obat 

adalah tumbuhan yang salah satu atau seluruh 

bagian pada tumbuhan tersebut mengandung 

zat aktif yang berkhasiat bagi kesehatan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh 

penyakit. Tumbuhan berkhasiat obat adalah 

jenis tumbuhan yang pada bagian-bagian 

tertentu baik akar, batang, kulit, daun maupun 

hasil ekskresinya dipercaya dapat 

menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit 

(Dalimarta, 2000). 

Adapun orang yang memiliki keahlian 

dalam melakukan praktek pengobatan 

tradisional nonmedis disebut dukun. 

Keberadaan dukun pada masyarakat suku 

Bugis di Sulawesi Selatan lebih dikenal 

dengan sebutan sanro. Salah satu daerah yang 

masyarakatnya masih menggunakan jasa sanro 

dalam pengobatan tradisional ialah Kabupaten 

Sinjai khususnya di kecamatan Sinjai Selatan. 

Observasi awal di lapangan menunjukkan 

bahwa budaya pengobatan tradisional masih 

banyak diminati sebagai alternatif 

penyembuhan penyakit oleh masyarakat 

setempat. Pengetahuan tradisional yang 

merupakan warisan budaya bangsa dalam 

memanfaatkan tumbuhan untuk pemeliharaan 

kesehatan dan pengobatan penyakit secara 

turun temurun. 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat 

sesungguhnya telah lama dilakukan. Sekalipun 

demikian hingga saat ini pemakaian jenis 

tumbuhan tersebut belum diinventarisir dan 

didokumentasikan dengan baik, sehingga 

pemakaian tumbuhan sebagai obat tidak 

berkembang sebagaimana mestinya. 

Terkhusus di Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai, inventarisasi jenis 

tumbuhan obat, cara memperoleh dan 

pengolahan tumbuhan obat oleh masyarakat 

lokal atau sanro belum pernah dilakukan, 

sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

mengungkap pengetahuan masyarakat dalam 

memanfaatkan tumbuhan sebagai obat 

tradisional. 

 

METODE PENELITIAN 

Tahap pertama adalah penggalian potensi 

masyarakat sebagai tempat penelitian 

etnobotani. Tahap ini menggunakan metode 

observasi dan wawancara terbuka. Wawancara 

terbuka yaitu jenis wawancara yang 

pertanyaannya disusun sedemikian rupa 

sehingga informan memiliki keleluasaan 

menjawab. Teknik pemilihan informan 

berdasarkan informasi penduduk setempat, 

dalam hal ini orang yang dianggap mengetahui 

tentang tumbuhan obat. 

Tahap kedua yaitu pengumpulan data 

tumbuhan obat melalui wawancara terstruktur 

kepada sanro yang telah ditentukan melalui 

wawancara terbuka kepada penduduk setempat 

sebelumnya. Data yang dicatat dari tumbuhan 

obat adalah nama lokal, cara memperoleh, 

penyakit yang diobati, bagian tumbuhan yang 

digunakan, dan cara penggunaanya, meliputi 

proses pengolahan dan resep, serta bagian 

tubuh yang diobati. 

Tahap wawancara ini juga mencatat data 

pendukung yang meliputi data tentang 

informan, yaitu nama, usia, pekerjaan dan jenis 

kelamin. Tahap selanjutnya adalah melengkapi 

data tentang jenis tumbuhan yang belum 

diketahui identitasnya. Data tumbuhan obat 

yang diperoleh dianalisis berdasarakan famili 

tumbuhan obat, kelompok penyakit yang 

disembuhkan, bagian tumbuhan yang 

digunakan dalam pengobatan tradisional. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Tabel 1. Jenis Tumbuhan yang Digunakan dalam Pengobatan Tradisional di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai 
Sulawesi Selatan 

No Nama Lokal/ Umum Nama Ilmiah Famili 

1 Laia/ Jahe Zingiber officinale Zingiberaceae 

2 Marica/ Lada Piper nigrum Piperaceae 

3 Kenra/ Astragalus Astragalus sp. Fabaceae 

4 Tanging/ Jarak pagar Jatropha curcas Euphorbiaceae 

5 Sarikaja/ Sirsak Annona muricata Annonaceae 

6 Alosi/ Pinang Areca catechu Arecaceae 

7 Unynyi/ Kunyit Curcuma domestica Zingiberaceae 

8 Ampiri/ Kemiri Aleurites moluccana Euphorbiaceae 

9 Madaung/ Sirih Piper betle Piperaceae 

10 Bainang/ Belimbing wuluh Averrhoa bilimbi Oxalidaceae 

11 Dakko-dakko/ Calincing Oxalis corniculata Oxalidaceae 

12 Ilalang/ Alang-alang Imperata cylindrica Poaceae 

13 Serru-serru/ Lemon balm Melissa officinalis Lamiaceae 

14 Lasuna cella/ Bawang merah Allium cepa Liliaceae 

15 Capurutai/ Jarong Achyranthes aspera Amaranthaceae 

16 Tobo-tobo/ Awar-awar Ficus septica Moraceae 

17 Tebbulaku/ Pacing Costus speciosus Zingiberaceae 

18 Biccoro/ Harendong Melastoma malabathicum Melastomataceae 

19 Bunga betadin/ Jarak cina Jatropha mulitifida Euphorbiaceae 

20 Kaliki/ Pepaya Carica papaya Caricaceae 

21 Ralla/ Legundi Vitex trifolia Verbenaceae 

22 Likku/ Lengkuas Alpinia purpurata Zingiberaceae 

23 Kaluku/ Kelapa Cocos nucifera Arecaceae 

24 Ase/Padi Oryza sativa Poaceae 

25 Lelleng banua/ Daun ungu Graptophyllum pictum Acanthaceae 

26 Ru’bembe/ Babandotan Ageratum conyzoides Asteraceae 

27 Kaca-kaca/ Suruhan Peperomia pellucida Piperaceae 

28 Pecca belling/ Keji beling Strobilanthes crispa Acanthaceae 

29 Afoka/ Alpukat Persea americana Lauraceae 

30 Minahong/ Binahong Anredera cordifolia Basellaceae 

31 Sambiloto/ Sambiloto Andrographis paniculata Acanthaceae 

32 Tampak lorong/ Brotowali Tinospora crispa Euphorbiaceae 

33 Temmu/ Temulawak Curcuma xanthorrhiza Zingiberaceae 

34 Lasuna pute/ Bawang putih Allium sativum Liliaceae 

35 Cekku/ Kencur Kaemferia galanga Zingiberaceae 

36 Panini/ Bangle Zingiber purpureum Zingiberaceae 

 

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka persentase jumlah tumbuhan berdasarkan famili dapat 

dilihat pada grafik berikut: 
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Tabel 2. Bagian Tumbuhan yang Digunakan dan Cara Pengolahannya dalam Pengobatan Tradisional di Kecamatan Sinjai 
Selatan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan 

 

No Nama Indonesia 
Bagian 

Tumbuhan 
Khasiat Cara Pengolahan 

1 Jahe Rimpang 

Sakit pada anak 

Rimpang jahe ditumbuk sampai halus dengan 5 

biji merica kemudian ditambahkan minyak kelapa 

murni (parede) lalu dibalurkan ke tubuh anak. 
2 Lada Biji  

3 Astragalus  Daun 
Kembung dan 

sakit perut 

Daun astragalus segenggam diremas bersama 1 

biji bawang merah dan 1 biji garam. Disaring lalu 

diambil ekstraknya untuk diminum sementara 

ampasnya dioleskan ke perut. 

4 Jarak pagar 
Daun dan 

getah 

Muntaber, 

gomeng dan sakit 

gigi 

Muntaber: daun jarak diremas bersama daun 

astragalus, daun sirsak bersama satu bahan lain. 

Disaring lalu diambil ekstraknya untuk diminum 

sementara ampasnya dioleskan ke perut. 

Gomeng: getah dioleskan pada lidah.Sakit gigi: 

getah dioles pada gigi yang sakit/berlubang. 

5 Sirsak Daun Hipertensi  Daun sirsak direbus kemudian diminum. 

6 Pinang Biji Tumor Tumor: buah pinang dikunyah bersama rimpang 

kunyit, 1 biji kemiri dan daun sirih kemudian 

disemburkan pada bagian yang sakit. Pangokko: 

kemiri, rimpang kunyit dan akar alang-alang 

dihaluskan lalu dibalurkan pada jari tangan/kaki 

yang sakit. 

Asma: rimpang kunyit dihaluskan dan direbus 

dengan cacing tanah. Ditiriskan lalu ditambahkan 

kuning telur. 

7 Kunyit Rimpang 

Tumor, 

pangokko, dan 

asma 

8 Kemiri Biji 
Tumor dan  

Pangokko 

9 Sirih Daun 
Tumor dan 

demam 

Tumor: buah pinang dikunyah bersama rimpang 

kunyit, 1 biji kemiri dan daun sirih kemudian 

disemburkan pada bagian yang sakit. Demam: 

daun sirih dihaluskan bersama kapur kemudian 

digunakan kompres. 

10 Belimbing Buah Amandel 
Belimbing wuluh diiris lalu dicampur gula pasir 

secukupnya. 

11 Calincing 
Daun dan 

batang 
Raja singa 

Calincing direbus dan diminum airnya. 

12 Alang-alang Akar Pangokko 

Kemiri, rimpang kunyit, akar alang-alang 

dihaluskan dan dibalurkan pada jari tangan/kaki 

yang sakit. 

13 Lemon balm Daun Sakit perut 

Daun astragalus diremas bersama daun lemon 

balm dan sedikit bawang merah. Ditiriskan lalu 

ekstrak daunnya diminum dan sisa ampasnya 

dioleskan ke perut. 

14 Bawang merah Umbi 
Sakit perut dan 

sakit gigi 

Sakit Perut: Bawang merah direbus bersama daun 

sirsak, daun ungu, babandotan, dan daun melon 

balm kemudian disaring dan diminum. Sakit 

Gigi: bawang merah ditumbuk lalu ditempelkan 

pada gigi yang sakit. 

15 Jarong Daun 

Demam 

Daun jarong, daun awar-awar dan rimpang 

pacing direbus kemudian digunakan untuk 

kompres. 
16 Awar-awar Daun 

17 Pacing Rimpang 

18 Harendong Daun Amandel 
3 pucuk daun harendong dikunyah bersama 3 biji 

garam lalu ditelan ekstraknya. 

19 Jarak cina Getah Luka 
Getah bunga jarak cina langsung dioleskan pada 

luka. 

20 Pepaya Daun Malaria Daun pepaya direbus lalu diminum. 
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21 Legundi Daun Influenza 
Daun legundi diremas lalu ekstraknya diteteskan 

pada hidung. 

22 Lengkuas Rimpang Demam 
Rimpang bangle, lengkuas, lempuyang ditumbuk 

bersama batang jeringau lalu digunakan kompres. 

23 Kelapa Buah Usus buntu Air kelapa muda diminum langsung. 

24 Padi Biji Tumor 

Beras dikunyah bersama dengan kemiri, daun 

sirih dan rimpang kunyit secukupnya kemudian 

disemburkan pada bagian yang sakit. 

25 Daun wungu Daun 
Sakit perut dan 

demam 

Daun ungu direbus kemudian diminum. 

26 Babandotan Daun 
Sakit perut 

(diare) 

Bawang merah direbus bersama daun sirsak, daun 

ungu, babandotan, dan daun lemon balm 

kemudian disaring dan diminum. 

27 Suruhan 
Daun dan 

batang 
Jerawat 

Daun dan batang suruhan dihaluskan kemudian 

dijadikan masker. 

28 Keji beling Daun Hipertensi Daun keji beling direbus bersama daun alpukat 

kemudian diminum. 29 Alpukat Daun Hipertensi 

30 Binahong Daun Penyakit dalam Daun binahong direbus kemudain diminum. 

31 Sambiloto Daun 

Lambung 

Rebus daun sambiloto (2 pohon untuk 1 panci 

atau 3 L air). Sambiloto dapat digantikan dengan 

batang brotowali. Tambahkan 1 siung kunyit dan 

1 siung temulawak, 1 butir kuning telur dan madu 

secukupnya. 

32 Brotowali Batang 

33 Temulawak Rimpang 

34 Bawang putih Umbi 
Nyeri menstruasi 

¼ bawang putih direbus bersama 3 siung kencur. 

35 Kencur Rimpang 

36 Bangle Rimpang 

Demam 

Rimpang bangle, lengkuas, lempuyang ditumbuk 

bersama batang jeringau lalu digunakan kompres. 37 Lempuyang Rimpang 

38 Jeriangau Batang 

39 Bingkuru Daun Bisul 

Daun bingkuru dihaluskan bersama rimpang 

kunyit, kemiri dan bawang merah kemudian 

diborehkan pada bagian bisul yang bengkak. 

40 Tapak dara Semua Tumor 

Rebus 7 lembar daun sirsak untuk 1 L air, 7 

tangkai daun kumis kucing untuk 3 L air, 

tumbuhan tapak dara diblender kemudian 

dijadikan bedak. Ketiga tumbuhan tersebut 

diramu dengan empat bahan lain. 

41 Kumis kucing Daun Tumor dan ginjal 
Rebus daun kumis kucing (7 tangkai untuk 3 L 

air) 

42 Salam Daun Hipertensi dan 

asam urat 

Rebus 7-11 daun salam, 10 siung jahe, 3-7 batang 

sereh dan 3 bawang putih. 43 Sereh Batang 

 

Data tentang bagian tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional tersebut disajikan 

secara sederhana dalam grafik berikut: 
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Tabel 3. Cara Memperoleh Tumbuhan yang Digunakan dalam Pengobatan Tradisional di Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan 

 
No Nama Tumbuhan Cara Memperoleh Persentase 

1. 

Jahe (Zingiber officinale), astragalus (Astragalus sp.), jarak 

pagar (Jatropha curcas), sirsak (Annona muricata), pinang 

(Areca catechu), kunyit (Curcuma domestica), sirih (Piper 

betle), belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi), calincing (Oxalis 

corniculata), alang-alang (Imperata cylindrica), lemon balm 

(Melissa officinale), jarong (Achyranthes aspera), awar-awar 

(Ficus septica), pacing (Costus speciosus), harendong 

(Melastoma malabathicum), jarak cina (Jatropha mulitifida), 

legundi (Vitex trifolia), lengkuas (Alpinia purpurata), daun ungu 

(Graptophyllum pictum), babandotan (Ageratum conyzoides), 

suruhan (Peperomia pellucida), binahong (Anredera cordifolia), 

sambiloto (Andrographis paniculata), brotowali (Tinospora 

crispa), temulawak (Curcuma xanthorrhiza), kencur (Kaemferia 

galanga), bangle (Zingiber purpureum), lempuyang (Zingiber 

aromaticum), jeringau (Arocus calamus), bingkuru (Morinda 

brancteae), tapak dara (Catharanthus roseus), kumis kucing 

(Orthosiphon stamineus), salam (Eugenia polyantha). 

Tumbuh liar 76.74% 

2. 

Lada (Piper nigrum), pepaya (Carica papaya), kelapa (Cocos 

nucifera), padi (Oryza sativa), keji beling (Strobilanthes crispa), 

alpukat  (Persea americana), sereh (Andropogon nardus). 

Dipelihara 16.27% 

3. 
Kemiri (Aleurites moluccana), bawang merah (Allium cepa), 

bawang putih (Allium sativum). 
Beli 6.97% 

 

Data tersebut disajikan secara sederhana dalam grafik berikut: 
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KESIMPULAN 

1. Jenis tumbuhan yang digunakan dalam 

pengobatan tradisional oleh sanro di 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 

Sinjai Sulawesi Selatan sebanyak 43 jenis 

yaitu jahe (Zingiber officinale), lada 

(Piper nigrum), astragalus (Astragalus 

sp.), jarak pagar (Jatropha curcas), sirsak 

(Annona muricata), pinang (Areca 

catechu), kunyit (Curcuma domestica), 

kemiri (Aleurites moluccana), sirih (Piper 

betle), belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi), calincing (Oxalis corniculata), 

alang-alang (Imperata cylindrica), lemon 

balm (Melissa officinalis), bawang merah 

(Allium cepa), jarong (Achyranthes 

aspera), awar-awar (Ficus septica), 

pacing (Costus speciosus), harendong 

(Melastoma malabathicum), jarak cina 

(Jatropha mulitifida), pepaya (Carica 

papaya), legundi (Vitex trifolia), lengkuas 

(Alpinia purpurata), kelapa (Cocos 

nucifera), padi (Oryza sativa), daun ungu 

(Graptophyllum pictum), babandotan 

(Ageratum conyzoides), suruhan 

(Peperomia pellucida), keji beling 

(Strobilanthes crispa), alpukat  (Persea 

americana), binahong (Anredera 

cordifolia), sambiloto (Andrographis 

paniculata), brotowali (Tinospora crispa), 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza), 

bawang putih (Allium sativum), kencur 

(Kaemferia galanga), bangle (Zingiber 

purpureum), lempuyang (Zingiber 

aromaticum), jeringau (Arocus calamus), 

bingkuru (Morinda brancteae), tapak dara 

(Catharanthus roseus), kumis kucing 

(Orthosiphon stamineus), salam (Eugenia 

polyantha), dan sereh (Andropogon 

nardus). 

2. Cara yang digunakan sanro untuk 

mengolah tumbuhan menjadi obat yaitu a) 

Obat yang dimakan: bahan dimakan 

secara mentah; b) Obat yang diminum: 

bahan diremas lalu diminum atau direbus 

lalu diminum; c) Penggunaan luar: 

ditempel, dioleskan/dilulurkan pada 

bagian yang sakit/luka. 

3. Tumbuhan obat dikelompokkan menjadi 

tiga berdasarkan cara memperolehnya 

yaitu tumbuh liar sebanyak 33 tumbuhan 

(76.74%), tumbuhan yang sengaja 

dipelihara sebanyak 7 tumbuhan (16.27%) 

dan yang dibeli sebanyak 3 tumbuhan 

(6.97%). 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas fitase ekstraseluler Bukholderia lata 

strain HF.7 terhadap suhu, pH, dan aktivitas protease sebagaimana kondisi saluran pencernaan 

unggas pada umumnya. Uji stabilitas suhu dilakukan dengan memaparkan pada suhu yang 

bervariasi (20, 30, 37, 40, 45, 50, 55, 60, dan 65oC), sedangkan uji stabilitas pH dilakukan dengan 

cara menginkubasi fitase pada buffer Na-asetat dengan pH bervariasi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Uji 

stabilitas fitase terhadap protease dilakukan dengan penambahan protease dengan level perlakuan 

P0: tanpa protease, P1: penambahan pepsin (5000 unit/ mL), P2: penambahan pepsin (5000 unit/ 

mL) dan P3: penambahan pepsin + tripsin (@2500 unit/ mL) dengan Rancangan Acak Lengkap. 

Nilai aktivitas fitase pada suhu dan pH dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan 

mengamati nilai rata-rata dari aktivitas fitase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitase 

ekstraseluler Bukholderia lata strain HF.7 memiliki aktivitas yang lebih baik pada kemurnian yang 

lebih tinggi serta optimum pada pH 4 dan suhu 37oC. Fitase yang dihasilkan juga aktivitas yang 

stabil pada pH maupun suhu serta protease (pepsin dan tripsin) sebagaimana kondisi saluran 

pencernaan unggas pada umumnya. Temuan ini menunjukkan prospek potensial fitase 

ekstraseluler Bukholderia lata strain HF.7 yang dapat diaplikasikan pada pakan unggas untuk 

meningkatkan produktivitas. 

 

Kata kunci: fitase, fitat, Bukholderia lata, stabilitas 

 

PENDAHULUAN  

Fitase merupakan enzim penghidrolisis 

asam fitat, namun tidak diproduksi pada 

saluran pencernaan ternak monogastrik 

seperti unggas. Hal ini menyebabkan asam 

fitat yang merupakan bentuk penyimpanan 

pospor terbesar pada bahan pakan unggas 

tidak dapat dicerna, sehingga akan terbuang 

ke lingkungan bersama feses dan dapat 

menyebabkan terjadinya pencemaran. 

Sebagai zat anti nutrisi, asam fitat juga 

memiliki efek negatif terhadap kecukupan 

nutrisi lainnya yang seharusnya diserap oleh 

ternak unggas. Pada kondisi alami asam fitat 

mampu mengikat protein dan mineral-

mineral bervalensi dua yang sangat 

dibutuhkan untuk pertumbuhan menjadi 

senyawa yang sukar larut sehingga 

menyebabkan mineral dan protein tidak dapat 

diserap tubuh dan nilai cernanya menjadi 

rendah (Widowati, et al., 2001). 

Upaya untuk menekan akibat buruk dari 

asam fitat yang terkandung dalam ransum 

dapat dilakukan dengan penambahan enzim 

penghidrolisis asam fitat tersebut yang 

bersifat aman seperti enzim fitase. 

Penambahan enzim fitase ke dalam ransum 

diduga akan mengurangi aktivitas asam fitat 

dalam saluran pencernaan, sehingga nutrisi 

ransum terserap secara optimal dan efisien. 
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Fitase adalah enzim, yang juga merupakan 

protein, sehingga dapat dengan mudah 

terdegradasi oleh kondisi lingkungan 

(Anselme, 2006).  

Beberapa persyaratan yang harus 

diperhatikan dalam aplikasi praktis enzim 

pada unggas adalah enzim tersebut harus 

memiliki stabilitas pada suhu, pH, dan 

aktivitas protease sebagaimana kondisi 

saluran pencernaan (Abondano, 2009). Fitase 

ektraselular yang dihasilkan oleh bakteri 

endofit tanaman Jagung yaitu Bukholderia 

lata strain HF.7 telah dioptimasi dan 

diproduksi. Namun, stabilitas enzim dalam 

saluran pencernaan ternak unggas belum 

diketahui, sehingga penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui stabilitas aktivitas fitase 

ekstraselular pada suhu, pH dan aktivitas 

protease saluran pencernaan unggas secara in 

vitro. 

 

METODE  

Bahan yang digunakan dalam percobaan 

ini adalah kultur murni bakteri Bukholderia 

lata strain HF.7 strain HF.7, ekstrak kasar 

fitase ekstraseluler dan fitase ekstraseluler 

murni, media Luria Bertani (Sigma, katalog 

P-7012), NaHCO3, pankreas (Sigma, katalog 

P-3292), tabung dialisis (Sigma, katalog D-

9652-100FT), parafilm, NaCl, EDTA, 

natrium suksinat, dan asam sulfat. 

Analisis Stabilitas Fitase terhadap 

Suhu dan pH saluran pencernaan unggas 

secara in vitro. Stabilitas terhadap suhu dan 

pH diukur sesuai dengan metode Sajidan 

(2002) dengan mengamati aktivitas relatif 

ekstrak kasar fitase ekstraseluler dan fitase 

ekstraseluler murni. Uji stabilitas suhu 

dilakukan dengan memaparkan fitase pada 

suhu yang bervariasi (20, 30, 37, 40, 45, 50, 

55, 60, dan 65oC) selama 10 menit dan 

dilanjutkan dengan percobaan aktivitas 

fitase. Uji stabilitas pH dilakukan dengan 

cara menginkubasi ekstrak kasar fitase 

ekstraseluler pada buffer Na-asetat dengan 

pH bervariasi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Analisis Stabilitas Fitase terhadap 

Protease. Aktivitas hidrolitik oleh fitase 

ekstraseluler dianalisis dengan kecernaan P 

secara in vitro pada dedak padi berdasarkan 

metode Wu et al. (2004). Level perlakuan 

adalah sebagai berikut P0: tanpa protease, P1: 

penambahan pepsin (5000 unit/ mL), P2: 

penambahan pepsin (5000 unit/ mL) dan P3: 

penambahan pepsin + tripsin (@2500 unit/ 

mL). Kecernaan in vitro diamati berdasarkan 

pengukuran nilai P menggunakan 

spektrofotometer pada λ 415 nm (Jackson, 

1985). Nilai kecernaan P dihitung dengan 

mengamati nilai P pakan setelah hidrolisis 

secara in vitro pada masing-masing 

perlakuan. Peningkatannya dibandingkan 

dengan nilai P bahan pakan sebelum 

hidrolisis oleh fitase. 

Analisis statistik. Analisis statistik nilai 

aktivitas fitase pada suhu dan pH dilakukan 

dengan menggunakan analisis deskriptif 

dengan mengamati nilai rata-rata dari 

aktivitas enzim relatif. Analisis statistik 

stabilitas protease dilakukan dengan 

menggunakan analisis varians pada α = 0,05 

dengan Rancangan Acak Lengkap (Steel and 

Torrie, 1993).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai aktivitas ekstrak kasar fitase 

ekstraseluler maupun fitase ekstraseluler 

murni ditunjukkan pada Tabel 1. Hasil 

pengukuran menunjukkan bahwa Vm, Km, 

dan aktivitas fitase ektraselular murni lebih 

baik daripada ektrak kasar fitase 

ekstraseluler. Fitase merupakan protein yang 

memiliki aktivitas katalitik karena 

keberadaan sisi aktifnya. Fitase diproduksi 

setelah bakteri dikultivasi pada media 

produksi. Ektrak kasar fitase ekstraseluler 

diperoleh dengan memisahkannya dari media 

melalui ekstraksi dengan sentrifugasi. Ektrak 

kasar fitase ekstraseluler kemudian 
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dimurnikan sampai tingkat kemurnian 

tertentu (Clarkson et al., 2001). Tahap pra 

pemurnian dilakukan dengan fraksinasi 

amonium sulfat, kemudian dilakukan dialisis 

serta pemurnian lebih lanjut menggunakan 

kromatografi filtrasi gel sephadeks G-100 

(Raju et al., 2007). Menurut David dan 

Thomas (1990) pemurnian protein dilakukan 

dengan tujuan menghilangkan kontaminan 

sehingga secara kuantitatif protein bebas dari 

kontaminan. Produk yang dimurnikan akan 

memiliki aktivitas yang lebih baik karena 

berbagai inhibitor terlarut dikeluarkan dari 

pelarut selama pemurnian enzim. 

Hasil pengujian stabilitas fitase 

ekstraseluler pada suhu dan pH masing-

masing ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2. 

Fitase ekstraseluler Bukholderia lata strain 

HF.7 menunjukkan aktivitas pada seluruh 

variasi pH yaitu dari pH 1 sampai pH 8. 

Aktivitas fitase ekstraseluler Bukholderia 

lata strain HF.7 terlihat mulai dari perlakuan 

pH 1 dan menunjukkan peningkatan mulai 

pada pH 2 hingga mencapai optimum pada 

pH 4 dan pada pH 5 hingga pH 8 aktivitasnya 

mengalami penurunan. Perbedaan aktivitas 

pada pH berbeda diakibatkan oleh terjadinya 

perubahan intramolekuler dari enzim yang 

disebabkan ionisasi mengikat dan 

melepaskan proton (ion hidrogen) pada 

gugus amino, karboksil dan gugus fungsional 

lainnya. Apabila perubahan terlalu besar 

dapat mengakibatkan denaturasi enzim, 

sehingga aktivitasnya akan hilang (Muchtadi 

dkk, 1992).  Hasil pengukuran ini sejalan 

dengan sifat fitase yang merupakan 

heterologous group dari enzim, memiliki 

kemampuan untuk menghidrolisis ester 

fosfat dan optimal pada pH rendah. Pada pH 

netral dan basa, aktivitas katalitik menurun. 

Hal ini disebabkan oleh terjadinya 

ketidakstabilan struktur pada molekul protein 

enzim sehingga menyebabkan perubahan 

struktural pada kondisi pH tersebut. (Furlan 

and Pant, 2008). Kondisi pH saluran 

pencernaan unggas, khususnya ayam yaitu 

4,5 pada tembolok, 4,4 pada proventriculus, 

2, 6 pada gizzard, pada duodenum 5.7-6.0, 

jejunum 5.8, ileum 6.3, kolon 6.3, dan pada 

ceca 5.7 (Sun, 2004). Fitase ekstraseluler 

Bukholderia lata strain HF.7 menunjukkan 

stabilitas aktivitas pada pH 4-6. Dengan 

demikian, fitase ini dapat aktif pada 

sepanjang saluran pencernaan unggas.

 

 
Gambar 1. Aktivitas Fitase Bukholderia lata strain HF.7 pada Variasi pH 

 

Pengujian stabilitas fitase ekstraseluler 

Bukholderia lata strain HF.7 terhadap suhu 

sebagaimana pada Gambar 2, menunjukkan 

bahwa meningkatnya suhu menyebabkan 

peningkatan aktivitas hingga mencapai titik 

optimum yaitu pada suhu 37 oC. Peningkatan 

suhu selanjutnya menunjukkan penurunan 

aktivitas fitase, yang mulai terlihat pada suhu 
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40oC dan pada suhu selanjutnya masih 

menunjukkan adanya aktivitas, namun terus 

mengalami penurunan hingga suhu 65oC. 

Mula-mula dengan bertambahnya suhu 

terjadi kenaikan kecepatan reaksi enzim 

karena bertambahnya energi kinetik yang 

mempercepat gerak vibrasi, translasi dan 

rotasi enzim dan substrat sehingga 

memperbesar peluang keduanya untuk 

bereaksi. Pada paparan suhu yang lebih tinggi 

dari suhu optimum, protein akan mengalami 

perubahan konformasi. Demikian juga 

substrat dapat mengalami perubahan 

konformasi sehingga gugus reaktifnya tidak 

dapat lagi, atau mengalami hambatan dalam 

memasuki sisi aktif enzim sehingga secara 

nyata mempengaruhi aktivitas katalisis 

enzim.

 

 
Gambar 2. Aktivitas Fitase Bukholderia lata strain HF.7 pada Variasi Suhu 

 

Suhu dan pH optimum enzim sangat 

tergantung dari jenis dan sumber enzimnya. 

Beberapa pH dan suhu optimum fitase dari 

berbagai mikroba telah dilaporkan. Mikio 

(1992) mendapatkan fitase dari B. subtillis 

(natto) N-77 suhu 60oC dan pH 6,0-6,5, 

sedangkan dari Enterobacter sp. 4 pH 7,5, 

suhu 50oC. Fitase juga diproduksi oleh 

Aspergillus niger (suhu 58oC, pH 5,5), 

Schwanniomiyces castellii (suhu 7,7oC, pH 

4,4), dan Klebsiella aerogenes (suhu 45oC, 

pH 7,0).  

Hasil analisis perbedaan stabilitas 

hidrolisis fitase secara in vitro terhadap 

protease dalam bahan pakan yaitu dedak padi 

dengan mengevaluasi kecernaan P secara 

invitro dengan perlakuan penambahan pepsin 

dan tripsin secara terpisah maupun kombinasi 

ditunjukkan pada Tabel 1. Uji stabilitas 

penting untuk dilakukan karena penambahan 

enzim ke dalam pakan membutuhkan 

kebutuhan spesifik agar enzim tersebut tidak 

dapat terdegradasi oleh protease yang 

terdapat dalam saluran pencernaan unggas 

(Wang et al., 2007; Kornegay, 2001).

  

Tabel 1. Hasil analisis varians kadar P dedak padi terhidrolisis oleh fitase  

Sumber Variasi Jumlah 

Kuadrat 

db Kudrat 

Tengah 

Nilai F Sig. 

Perlakuan 1.823 3 6.076 1.156 0.384 

Galat 4.204 8 5.255   

Total .000 12    

 

Kandungan P dedak padi setelah 

hidrolisis secara in vitro oleh fitase 

menunjukkan tidak ada perbedan (P <0,05) 

antar perlakuan. Kandungan P tetap 
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meningkat setelah terhidrolisis oleh fitase 

baik dengan penambahan pepsin maupun 

tripsin serta kombinasi keduanya. Hal ini 

membuktikan bahwa fitase dari bakteri 

Bukholderia lata strain HF.7 tidak 

terdegradasi oleh pepsin, tripsin atau 

gabungan keduanya sehingga aktivitas fitase 

tetap stabil, yang dibuktikan dengan 

peningkatan kandungan P dengan 

penambahan fitase.  

 

KESIMPULAN 

Fitase ekstraseluler Bukholderia lata 

strain HF.7 memiliki aktivitas yang lebih 

baik pada kemurnian yang lebih tinggi.  

Fitase ekstraseluler Bukholderia lata strain 

HF.7 memiliki stabilitas yang baik pada pH 

maupun suhu serta pepsin dan tripsin 

sebagaimana kondisi saluran pencernaan 

unggas pada umumnya.  
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ABSTRACT 

Indonesia is a country rich in herbs. One of them is Noni (Morinda citrifolia). Noni fruit has 

good benefits for the body such as natural antioxidants and several other benefits. The use of noni 

fruit as herbal medicine is often used but the way make was still very inadequate to get the optimum 

effect on the plant. One effort that can be done is to make it a cream preparation liposomes that are 

used topically. Aims of this research was formulation of Transdermal liposome cream from noni fruit 

extract. The result showed that the total phenolic content of the extract of noni fruit was as much as 

180 µg GAE/g ekstrak. The result of the evaluation of transdermal liposome cream preparation 

obtained both formulas have viscosity of 9,000 cps and 38.000 cps respectively, have uniform vesicle 

shape, high adsorption efficiency of 95% and 96,67%, but in formula 2 pH obtained did not fulfill the 

criteria of topical preparation, while formula 1 fulfilled the criterion that is 6,5. From these results it 

can be concluded that the noni fruit extract can be prepared in the form of transdermal cream 

preparations which have good physical characteristics achieved by formula 1. 

 

Keywords: liposome, cream, liposome, noni fruit 

 

ABSTRAK 

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan tanaman herbal. Salah satunya ialah mengkudu. 

Buah mengkudu memiliki manfaat yang baik bagi tubuh seperti antioksidan alami dan beberapa 

manfaat lainnya. Penggunaan buah mengkudu sebagai obat herbal sudah sering digunakan namun 

cara pengelolahannya masih sangat kurang memadai untuk mendapatkan efek optimum pada tanaman 

tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah membuatnya menjadi sediaan liposom krim 

yang digunakan secara topikal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk formulasi transdermal liposome 

cream dari ekstrak buah mengkudu. Hasil penelitian diperoleh bahwa kandungan fenolik total ekstrak 

buah mengkudu sebesar 180 µg GAE/g ekstrak. Hasil evaluasi sediaan krim liposom transdermal 

diperoleh kedua formula memiliki viskositas masing-masing 9.000 cps dan 38.000 cps, memiliki 

bentuk vesikel yang seragam, efisiensi penjerapan yang tinggi yaitu 95 % dan 96,67 % , namun pada 

formula 2 pH yang diperoleh tidak memenuhi syarat kriteria sediaan topikal, sedangkan formula 1 

memenuhi kriteria tersebut yaitu 6,5. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah mengkudu 

dapat dibuat dalam bentuk sediaan krim transdermal yang memiliki karakteristik fisik yang baik 

dicapai oleh formula 1.   

 

Kata Kunci: liposom, krim, liposom, buah mengkudu 

 
PENDAHULUAN  

Indonesia dikenal sebagai sumber bahan 

baku obat herbal. Pemanfaatan tanaman 

sebagai bahan pengobatan telah digunakan 

ribuan tahun yang lalu, namun penggunaannya 

belum dapat didokumentasikan dengan baik 

(Widjaja et al, 2014). Tumbuhan obat 

merupakan tumbuhan berkhasiat obat yang 

dapat menghilangkan rasa sakit, meningkatkan 

daya tahan tubuh, membunuh bibit penyakit 

dan memperbaiki organ yang rusak seperti 

ginjal, jantung dan paru-paru (Darsini, 2013). 
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Salah satu tumbuhan obat yang sering 

dikonsumsi oleh masyarakat ialah 

Mengkudu.(Morinda citrifolia). Mengkudu 

merupakan tanaman yang banyak digunakan 

oleh masyarakat sebagai obat tradisional untuk 

berbagai macam penyakit. Beberapa penelitian 

melaporkan tentang khasiat mengkudu antara 

lain sebagai efek kemoterapi (Karamchesi et 

al, 2014), anti depresan (Deng et al, 2011), 

aktivitas hepatoprotektif (Wang et al, 2008), 

antioksidan (Saminathan et al, 2014), 

antidisplipedemia (Mandukhail et al, 2010), 

antimikroba (Usha et al, 2010), efek 

immunomodulator (Palu et al, 2008). Aktivitas 

tersebut diperkirakan salah satunya karena 

adanya aktivitas antioksidan dalam mengkudu 

dengan kandungan flavonoid dan senyawa 

fenolik (Rao dan Subramanian, 2009). 

Buah mengkudu adalah tanaman yang 

memiliki rasa pahit dan bau yang tidak sedap, 

sehingga membuat penggunanya merasa tidak 

nyaman. Salah satu upaya yang dapat 

dilakuakan ialah dibuat menjadi sediaan 

topikal seperti liposom. Bentuk sediaan 

liposom akan membuat pengguna tidak 

merasakan rasa pahit karena penggunaannya 

secara transdermal bukan melalui oral 

sehingga akan meningkatkan nilai penerimaan 

produk dimasyarakat. Liposom merupakan 

salah satu pembawa yang baik digunakan 

untuk mengurangi efek toksik, meningkatkan 

kelarutan dan penetrasi senyawa yang 

dibawanya (Pasaribu, 2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui formulasi serta evaluasi sediaan 

krim liposom transdermal dari ekstrak buah 

mengkudu. 

 

METODE PENELITIAN 

Pembuatan Ekstrak Buah Mengkudu. 

Buah mengkudu pascapanen, berwarna putih 

kekuningan merata, dan daging buah masih 

keras, sebanyak 1 kg dicuci bersih. Buah 

ditiriskan dan dipotong-potong tipis. Potongan 

buah selanjutnya dijemur dibawah sinar 

matahari, dengan naungan kain hitam. 

Penjemuran dilakukan beberapa hari, sampai 

potongan buah benar-benar kering, mudah 

dipatahkan dengan tangan.  

Potongan buah yang sudah kering, 

berbentuk kepingan, dipisahkan antara daging 

buah dengan bijinya. Bahan yang digunakan 

untuk penelitian adalah daging buah yang 

kering, sedang bijinya disisihkan. Daging buah 

yang kering selanjutnya dibuat serbuk 

(simplisia) dengan cara dihancurkan dengan 

alat blender. Simplisia dan haksesl yang 

dihasilkan sebanyak 200 mg, dan siap untuk 

dimaserasi. Maserasi dilakukan dengan 

merendam simplisia kedalam pelarut etanol 

96%, sampai terendam seluruhnya selama ± 72 

jam, kemudian disaring dengan kertas 

penyaring. Ekstrak hasil maserasi atau filtrat 

yang dihasilkan, ditampung menjadi satu dan 

diuapkan, untuk memisahkan pelarutnya. 

Penguapan dilakukan dengan menggunakan 

alat Rotary evaporator pada suhu 45-50°C, 

sampai pelarut habis menguap, sehingga 

didapatkan ekstrak kental buah mengkudu (M. 

citrifolia, L.). 

Penentuan Kadar Fenolik Total 

Ekstrak Buah Mengkudu. Kadar penentuan 

Fenolik Total ditentukan dengan metode Folin 

ciocalteu dengan menggunakan alat 

spektrofotmeter UV/Vis. 

Pembuatan Formulasi Liposom
Tabel 1. Formulasi Liposom 

Bahan Konsentrasi 

Ekstrak 1% 

Fosfolipid 1% 

Kolesterol 0,5% 

Klorofom 50 ml 

Dapar fosfat 20 ml 

Tween 80 0,5 ml 

Liposom dibuat dengan metode hidrasi 

lapis tipis. Esktrak, fosfolipid, dan kolesterol 

dicampur dan dilarutkan dalam kloroform. 

Larutan tersebut selanjutnya dievaporasi 

dengan rotary evaporator untuk 

menghilangkan pelarut organik selama 1 jam 

dengan kecepatan 150 rpm. Lapisan pada 

dinding labu dihidrasi dengan dapar fosfat pH 
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7,4 dan tween. Larutan tersebut dikecilkan 

ukuran partikelnya dengan sonikator. 
Formulasi Krim Transdermal. 

 
Tabel 2. Formulasi Krim Transdermal 

Pembuatan krim dilakukan dengan 

metode beker. Fase air dibuat dengan cara 

memanaskan air dan ditambahkan metil 

paraben sambil diaduk hingga melarut 

sempurna. Setelah itu, ditambahkan propilen 

glikol dan gliserin, diaduk hingga homogen 

dan panaskan hingga mencapai suhu 80°C. 

Fase minyak dibuat dengan cara melebur 

stearil alkohol, asam stearat, Metil paraben, 

Propil paraben dan setil alkohol dalam beaker 

secara berturut-turut pada suhu 70°. 

Selanjutnya fase minyak dituang ke dalam fase 

air, diaduk dengan homogenizer dengan 

kecepatan 4000 rpm, masukkan Novemer® 

dan diaduk hingga homogen. Kemudian 

setelah campuran suhunya berkisar 40°-45°C, 

dim asukkan liposome ekstrak dan α-tokoferol, 

kemudian dihomogenkan. 

Pengukuran Kadar pH. Pada masing-

masing formula sediaan krim liposom 

dilakukan pengukuran kadar pH dengan 

menggunakan pH meter.  

Pengukuran Viskometer. Sediaan krim 

liposom pada masing-masing formula diuji 

tingkat kekentalannya (viskositas) dengan 

menggunakan alat viskometer. Tingkat 

viskositas suatu sediaan berpengaruh dalam 

kecepatan penetrasi pada kulit. Semakin kental 

suatu sediaan maka laju penetrasi akan 

semakin lambat. 

Pengamatan Ukuran Vesikel. Suspensi 

liposom disebarkan di atas kaca objek. 

kemudian ditambahkann BTB (Bromtimio 

Biru ). Bentuk dan ukuran vesikel diamati 

dengan mikroskop. 

Perhitungan Efisiensi Penjerapan. 

Suspensi vesikel liposom disimpan dalam 

lemari pendingin selama satu malam. 

Disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm 

selama 10 menit.  Supernatannya diambil 

500µl untuk mengukur kadar senyawa 

polifenol yang tidak terjerap. Persentase 

jerapan senyawa polifenol dihitung dari 8r 

dengan rumus berikut: EE = (Qt-Qs)/Qt. x 

100%. EE adalah efisiensi penjerapan 

(entrapment efficiency), Qt adalah jumlah 

polifenol yang ditambahkan, dan Qs adalah 

jumlah polifenol yang terdeteksi disupernatan 

(polifenol yang tidak terjerap).

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 1. Ekstrak Mengkudu 

Nama Bahan 
Formula 1 Formula 2 

(gram) (gram) 

Liposome Esktrak 1 1 

Asam stearate 2 2 

Setil alcohol 2 2 

Stearil alcohol 1,5 1,5 

Propilen glikol 10 10 

Metil paraben 0,2 0,2 

Propil paraben 0,02 0,02 

Novemer® 1 2 

α- tokoferol 0,05 0,05 

Aquadest Ad 100 Ad 100 
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Ekstrak buah mengkudu yang diperoleh 

dari proses pengeringan hingga proses 

penguapan sebanyak 25,3 gram. Ekstrak buah 

mengkudu yang diperoleh ditentukan kadar 

polifenol total menggunakan spektrofotometri 

UV-Vis dan hasil yang diperoleh sebesar 180 

µg GAE/g ekstrak.

 

 
Gambar 2. Formula 1 dan 2 krim ekstrak buah mengkudu. 

 

Hasil pengujian pH pada formula 1 yaitu 

6,5 dan pada formula 2 yaitu 7. Hasil pengujian 

viskositas pada sediaan diperolah formula 1 

sebesar 9000 cps dan formula 2 sebesar 38.000 

cps. Hasil pengujian bentuk vesikel krim 

liposome pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. (a) Penampakan Mikroskopik Formula 1; (b) Penampakan Mikroskopik Formula 2 

 
Pengamatan bentuk dan ukuran vesikel 

sediaan krim liposome itu dilakukan dengan 

menyebarkan sediaan ke objek glass dan 

kemudian ditambahkan BTB (Bromtimol 

Biru). Dan hasil yang didapatkan yaitu formula 

1 memiliki persebaran vesikel yang merata, 

sedangkan formula 2 didapatkan persebaran 

yang kurang merata. Evaluasi efisiensi 

penjerapan dapat dilihat di gambar 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Diagram Efisiensi Penjerapan Formula 1 dan Formula 2 
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Metode ekstraksi yang digunakan ialah 

metode maserasi. Keuntungan dari metode ini 

yaitu prosedur dan peralatan yang digunakan 

sederhana dan tidak dipanaskan sehingga 

bahan alam tidak menjadi terurai. Ekstraksi 

dingin memungkinkan banyak senyawa 

terekstraksi, meskipun beberapa senyawa 

memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut pada 

suhu kamar (Puspitasari, 2017). 

Pemilihan metode ini didasarkan karena 

senyawa polifenol (antioksidan) yang 

terkandung di dalam beberapa tanaman seperti 

tumbuhan buah mengkudu rentan terhadap 

pemanasan (Ross, 2011). Dalam menentukan 

kandungan polifenol suatu tanaman salah 

satunya dapat dilakukan dengan metode Folin-

Ciocalteu Assay.  

Total fenolik yang diperoleh dari buah 

mengkudu sebesar 180 µg GAE/g ekstrak. 

Senyawa fenol merupakan suatu senyawa yang 

mengandung gugus hidroksil (-OH) yang 

terikat langsung pada gugus cincin 

hidrokarbon aromatik (Dhianawaty, 2013). 

Liposom merupakan salah satu sistem 

penghantaran obat, dimana karakter 

amfiliknya memungkinkan solubilisasi atau 

enkapsulasi obat, baik yang bersifat hidrofobik 

maupun hidrofilik. Liposom merupakan salah 

satu sistem penghantaran obat yang baik dan 

dapat digunakan secara topikal. Beberapa 

penelitian menganggap bahwa liposom 

merupakan sistem penghantaran obat yang 

baik digunakan dalam sediaan topikal 

(Wasankar, 2012; Varshneya, 2014; Rathroe, 

2013). 

Formulasi ekstrak buah mengkudu 

menjadi sediaan liposom krim transdermal 

diperoleh 2 formula dengan variasi emulgator 

Novemer®. 

Evaluasi pH pada kedua formula 

bertujuan untuk mengetahui apakah krim yang 

dibuat telah aman dan tidak mengiritasi kulit 

saat digunakan. Syarat pH sediaan topical yang 

baik adalah sesuai dengan pH alami kulit yaitu 

4,5-6,5 (Djajadisastra et al, 2009). Pada 

formula 1, pH yang diperoleh sesuai dengan 

syarat pH pada kulit, namun pada formula 2 

terjadi kenaikan pH. Kenaikan pH ini 

disebabkan karena jumlah novemer yang 

ditingkatkan. Novemer merupakan emulgator 

yang memiliki range pH 6,5-7,5 (Lubrizol, 

2012). Kesesuaian pH kulit dengan pH sediaan 

topikal mempengaruhi penerimaan kulit 

terhadap sediaan. Kemungkinan iritasi kulit 

dapat terjadi jika sediaan terlalu asam maupun 

basa (Selfie, 2013). Pengujian viskositas pada 

kedua formula diperolah formula 1 sebesar 

9000 cps dan formula 2 sebesar 38.000 cps. 

Pernsyaratan viskositas yang baik pada 

sediaan semisolid adalah 4.000- 40.000 cps 

(Genatrika, 2016). Hasik pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa kedua formula yang 

diperoleh memiliki viskositas sesuai dengan 

standar yang ditentukan. Pengujian efisiensi 

penjerapan kedua formula liposome krim 

diperoleh formula 1 sebesar 95 % dan formula 

2 sebesar 96,67 %. Penentuan efisiensi 

penjeparan digunakan untuk mengetahui 

gambaran tentang jumlah obat yang berhasil 

terperangkap/diserap ke dalam sediaan 

liposom kream. Semakin besar nilai efisiensi 

penjerapannya maka akan semakin cepat 

penetrasi zat aktif melalui kulit yang 

disebabkan oleh semakin besarnya gradien 

konsentrasi yang mendorong terjadinya 

penetrasi ke kulit (Annisa, et al,  2016) 
 

KESIMPULAN 

1. Ekstrak buah mengkudu kadar total fenol 

sebesar 180 µg GAE/g ekstrak 

2. Esktrak buah mengkudu dapat diformulasi 

menjadi sediaan liposom dengan bentuk 

vesikel yang seragam dan efisiensi 

penyerapan yang tinggi sebesar 95% dan 

96,67%. 

3. Liposom ekstrak mengkudu dapat 

diformulasi menjadi sediaan krim 

transdermal yang memiliki karakteristik 

fisik yang baik (dicapai oleh formula 1) 

dengan pH 6,5 dan viskositas sebesar 

9000 cps. 
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ABSTRAK 

Salah satu cara untuk untuk menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga, Salah satu cabang 

olahraga yang saat ini sangat diminati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum muda adalah 

olahraga futsal.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh olahraga futsal pada siang hari 

terhadap produksi kadar kreatinin darah pada dewasa muda di kota Makassar. Penelitian ini 

merupakan penelitian longitudinal dengan desain quasy eksperimen. Penelitian ini dilakukan di 

lapangan Futsal Bexx Makassar dan dianalisis di RSUP dr. Wahidin sudirohusodo Makassar. Subjek 

penelitian sebanyak 19 orang yang berusia antara 18 – 25 tahun. Pengukuran Kadar Kreatinin darah 

dilakukan sebelum dan setelah intervensi futsal selama 2 x 20 menit. Hasil pengukuran diuji statistik 

menggunakan Uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pada uji pengaruh/perubahan 

terdapat perubahan yang bermakna pada kelompok futsal siang (baik sebelum dan setelah intervensi, 

P = 0,00). Kesimpulan dari penelitian ini adalah olahraga futsal dapat meningkatkan produksi kadar 

kreatinin dalam darah. 

 

Kata kunci: Futsal, kadar kreatinin darah 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan hal yang sangat 

penting bagi setiap manusia. Sehat merupakan 

suatu kondisi dimana segala sesuatu berjalan 

normal. Hal ini sesuai dengan defenisi menurut 

WHO (World Health Organizations) yang 

telah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia bahwa sehat adalah 

sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan 

hanya bebas dari penyakit, cacat, maupun 

kelemahan. Kesehatan tubuh merupakan hal 

yang penting untuk dipertahankan agar dapat 

menjalani hidup yang lebih produktif 

(Giriwijoyo & Sidik, 2013). 

Salah satu cara untuk untuk menjaga 

kesehatan adalah dengan berolahraga. 

Olahraga pada umumnya bermanfaat untuk 

memelihara dan meningkatkan mobilitas dan 

kemandirian gerak (sehat dinamis) untuk 

memelihara dan meningkatkan kemandirian 

dalam perikehidupan bio-psiko-sosialogik 

manusia. Tambahnya, olahraga mencegah, 

menghambat perjalanan, dan meringankan 

gejala-gejala penyakit non-infeksi, termasuk 

menyembuhkan penyakit kelemahan fisik serta 

mengendalikan berat badan bersamaan dengan 

pengaturan diet, meningkatkan semangat dan 

kualitas tidur (Giriwijoyo & Sidik, 2013). 

Berbagai jenis olahraga dapat menjadi 

pilihan untuk memelihara kebugaran tubuh. 

Namun demikian, hal yang penting untuk 

diperhatikan dalam merencanakan kegiatan 

berolahraga adalah setidaknya memenuhi 4 

kriteria, yaitu frekuensi berolahraga, 

intensitas/beratnya latihan, jenis kegiatan 

olahraga dan lama waktu berolahraga 

(Muliadin, 2009). Waktu yang baik untuk 

melakukan olahraga adalah pada saat siang  

menuju sore hari, hal ini berdasarkan hasil 

penelitian  yang dilakukan oleh Dr. Phyllis 

Zee, ahli syaraf Northwestern University yang 

mengatakan bahwa malam dan pagi hari suhu 

tubuh berada pada kondisi suhu rendah, yang 

berimbas pada pengentalan cairan darah akibat 

adanya sircardian adrenalin hormone yang 

menyebabkan aktivitas fibrinolitik yaitu zat 

pengencer darah dari tubuh itu sendiri 

aktivitasnya menurun, yang diindikasikan 

dapat memicu serangan jantung (Hakama, 

2013).  Selain itu olahraga di sore hari 

membuat otot kita lebih fleksibel dan dapat 

memperkecil resiko cedera (Sayuti, 2012). 
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Salah satu cabang olahraga yang saat ini 

sangat diminati oleh seluruh lapisan 

masyarakat, terutama kaum muda adalah 

olahraga futsal. Hal ini disebabkan karena 

olahraga futsal hanya memerlukan peralatan 

yang sederhana serta mendatangkan 

kesenangan bagi yang bermain. Olahraga 

futsal yang dimainkan oleh dua regu yang 

saling berlawanan ini dapat dimainkan oleh 

siapa saja, baik anak-anak, usia muda maupun 

tua (Bancin, 2009). 

Tubuh dalam melakukan berbagai macam 

metabolisme akan menghasilkan juga berbagai 

macam produk sisa, salah satu diantaranya 

adalah kreatinin. Kreatinin adalah limbah 

kimia molekul yang dihasilkan dari 

metabolisme otot. Kreatinin dihasilkan dari 

kreatin, molekul yang sangat penting untuk 

produksi energi di otot. Sekitar 2% dari kreatin 

dalam tubuh diubah menjadi kreatinin setiap 

hari. Kreatinin diangkut melalui aliran darah 

ke ginjal. Kadar kreatinin ditentukan oleh 

banyaknya massa otot (laju katabolisme 

protein), di samping bagaimana aktivitas 

metabolisme badan kita, misalnya meningkat 

bila kita sakit (panas/adanya infeksi). 

Kreatinin dihasilkan selama kontraksi otot 

skeletal melalui pemecahan kreatinin fosfat 

(Guyton & Hall, 2008). 

Olahraga dalam hal ini dapat 

meningkatkan kadar kreatinin dalam darah 

akibat adanya metabolisme otot yang tinggi, 

begitu juga dengan pemilihan waktu pada saat 

melakukan olahraga yang merupakan efek dari 

irama sirkadian (jam biologis tubuh). 

Hammouda et al (2012), telah menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan kadar kreatinin 

darah yang bermakna pada kelompok 

responden setelah melakukan latihan 

ergometer sepeda pada pagi hari. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti respon kadar 

kreatinin darah pada kelompok futsal dewasa 

muda di kota Makassar setelah bermain futsal 

pada pagi hari. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

melihat pengaruh olahraga futsal terhadap 

produksi kadar kreatinin darah. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan futsal 

Indoor Bexx dan selanjutnya dianalisis di 

Laboratorium Patologi Klinik RSUP dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penelitian 

ini merupakan penelitian dengan pendekatan 

longitudinal yang menggunakan desain 

penelitian quasy eksperiment. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data profil darah rutin 

dilakukan sebelum dan setelah olahraga futsal 

selama 2 x 20 menit. Dimana jumlah sampel 

pada penelitian ini adalah sebanyak 19 orang. 

Tempat pengambilan darah di daerah vena 

mediana cubiti yang telah didesinfeksi dengan 

alkohol 70%, darah vena diambil sebanyak 5 

cc dengan menggunakan holder dan langsung 

dimasukkan ke dalam tabung untuk 

pemeriksaan leukosit dan jenis leukosit. 

Pengambilan darah vena cubiti dilakukan oleh 

tenaga terlatih dari Laboratorium Patologi 

Klinik RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar. 

Analisis Data 

Analisis ini dilakukan terhadap tiap 

variabel independen dan variabel dependen 

dengan menggunakan uji T berpasangan untuk 

menentukan pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent jika data 

berdistribusi normal dan uji Wilcoxon jika data 

tidak berdistribusi normal dengan batas 

kemaknaan p < 0,05 melalui program 

computer SPSS 16.0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat. Pemeriksaan fisik 

terlebih dahulu dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran Tentang riwayat kesehatan 

responden, dimana jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 19 orang yang 

dibagi atas 2 kelompok sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel 1. Pada tabel tersebut 

menunjukkan distribusi dan frekuensi sampel 

penelitian dimana jumlah sampel kelompok 

intervensi sebanyak 10 orang dan kelompok 

kontrol sebanyak 9 orang, sementara pada 

tabel 2  adalah hasil pemeriksaan fisik dari 

responden yang menunjukkan bahwa umur 
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responden berkisar antara 18 – 24 tahun, rata-

rata berat badan 53 kg, rerata tinggi badan 158 

cm, rata-rata suhu tubuh 34,60 0C, rata-rata 

tekanan darah 117/75 mmHg, rata-rata denyut 

nadi 68 kali/menit, rerata frekuensi pernapasan 

17,85 kali/menit dan denyut jantung 76 

kali/menit.

 
Tabel 1. Deskripsi Jumlah dan Frekuensi Kelompok Responden 

Kelompok Responden n % 

Futsal siang 

Kontrol siang 

Total 

10 

9 

19 

52,6 

47,4 

100 

Sumber : Data primer 2015 

 
Tabel 2. Deskripsi Nilai Rerata, Standar Deviasi, Minimum, dan Maksimum Pada Responden Penelitian 

Karakteristik Rerata ± SD Minimum Maksimum 

Umur 

Berat badan 

Tinggi badan 

Suhu tubuh 

Tekanan sistol 

Tekanan diastol 

Denyut nadi 

Frekuensi pernapasan 

19,30 ± 4,86 

53,00 ± 15,32 

158,00± 15,32 

34,60 ± 8,16 

117 ± 29,03 

75,75 ± 19,68 

68,15 ± 18,93 

17,85 ± 5,45 

18 

43 

160 

34,7 

105 

70 

48 

16 

24 

84 

174 

37,2 

140 

100 

100 

28 

Sumber : Data primer 2015 

 

Analisis Bivariat (Paired Sample T 

Test). Uji ini untuk melihat perubahan rata-rata 

antara kadar kreatinin sebelum dan setelah 

intervensi futsal, dimana terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas untuk melihat sebaran 

data. Setalah uji normalitas, maka diperoleh 

hasil bahwa untuk kelompok futsal pagi 

memiliki sebaran data yang berdistribusi 

normal karena memiliki nilai signifikan > 0,05, 

maka dilanjutkan ke paired sample T test 

begitu juga untuk kontrol pagi memiliki 

sebaran data yang berdistribusi normal karena 

memiliki nilai signifikan > 0,05, dilanjutkan ke 

paired sample T test, sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel 3. Hasil yang diperoleh 

dari uji ini adalah kelompok intervensi futsal 

pagi memiliki perubahan yang bermakna 

karena memiliki nilai P = 0,000 atau < 0,05, 

sedangkan untuk kelompok kontrol pagi tidak 

terdapat perubahan yang bermakna dengan 

nilai P = 0,493 atau > 0,05 sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel 4. 

 
Tabel 3. Pengaruh Olahraga (Futsal) Terhadap Kadar Kreatinin Darah 

Kelompok 
Rata-rata ± SD 

(sebelum) 

Rata-rata ± SD 

(setelah) 

Rata-rata ± SD 

(perubahan) 
P* 

Futsal siang 0,88 ± 0,09 1,10 ± 0,11 0,21 ± 0,668 0,000 

*Paired Sample T Test 

Sumber : Data primer 2015 

 

Tabel 4. Pengaruh Waktu Terhadap Kadar Kreatinin Darah 

Kelompok 
Rata-rata ± SD (09.00 

AM) 

Rata-rata ± SD 

(11.00 AM) 

Rata-rata ± SD 

(perubahan) 
P* 

kontrol siang 1,01±0,12 0,99±0,09 0,01±0,06 0,493 

*Paired Sample T Test. Sumber : Data primer 2015 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-602-72245-2-0 

Prosiding Seminar Nasional Biology for Life 

Gowa, 10 November 2017 

 

Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar  29 

 
 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini memperlihatkan adanya 

pengaruh yang cukup signifikan antara 

olahraga futsal yang dilakukan pada siang hari 

terhadap produksi kadar kreatinin. Hal ini 

sejalan dengan teori yang ada bahwa kenaikan 

kadar kreatinin dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah 

adanya aktivitas fisik yang berlebihan 

(Sukandar, 1997), Begitu juga dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Hammouda et al (2012), dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan pengaruh yang 

sangat bermakna pada kelompok responden 

sebelum dan setelah melakukan ergometer 

sepeda dengan nilai rata-rata ± standar deviasi 

sebesar 68.60 ± 7.18 - 86.90 ± 10.09 mmol.L − 

1.  

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh 

Sokal (2013), yang melihat perubahan kadar 

kreatinin darah dan kadar ureum, dimana dia 

membagi subjek penelitiannya ke dalam 

beberapa kelompok pengambilan darah setelah 

intervensi latihan ergometer sepeda selama 30 

menit ke dalam 4 kelompok pengambilan 

darah, yaitu pengambilan darah sebelum 

intervensi, kemudian 15 menit setelah 

intervensi, 30 menit setelah intervensi, dan 40 

menit setelah intervensi. Hasil yang diperoleh 

adalah terdapat kenaikan kadar kreatinin darah 

pada pengambilan darah 15 menit dan 30 

menit setelah intervensi dari 1,00 mg/dl 

meningkat menjadi 1,01 mg/dl pada menit ke 

15 setelah intervensi dan meningkat lagi 

menjadi 1,04 pada menit ke 30. Sedangkan 

pada menit ke 40 terjadi penurunan kadar 

kreatinin darahnya menjadi 0,99 mg/dl. 

Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Banfi (2005), yang melakukan 

perbandingan kadar kreatinin darah pada 

beberapa kelompok atlet cabang olahraga 

dengan kelompok kontrol, dimana salah satu 

cabang olahraga yang dilakukan adalah 

sepakbola, dari hasil yang diperoleh bahwa 

terdapart kadar kreatinin darah yang tinggi 

pada kelompok sepakbola dibandingkan 

dengan kelompok kontrol dengan nilai rata-

rata sebesar 1,15 mg/dL pada kelompok 

pesepak bola dan 0,90 pada kelompok kontrol. 

Sedangkan untuk kelompok kontrol tidak 

menunjukkan perubahan yang bermakna. Hal 

ini disebabkan karena kelompok kontrol tidak 

melakukan aktivitas yang berlebihan sebelum 

dilakukan pengambilan darah kedua yaitu pada 

pukul 11.00, selain itu juga hal ini menandakan 

bahwa waktu/jam (irama sirkadian) tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan kadar 

kreatinin darah. Akan tetapi Lippi (2005), 

dalam penelitiannya menujukkan bahwa 

terdapat perbedaan kadar kreatinin yang lebih 

tinggi antara kelompok kontrol dengan 

kelompok pemain ski dan pengendara sepeda. 

Dimana untuk kelompok kontrol pada pagi 

hari dengan kadar kreatinin sebesar 83,1 

µmol/L, sedangkan untuk kelompok pemain 

ski sebesar 78,0 µmol/L, dan untuk 

pengendara sepeda sebesar 73,8 µmol/L. 

Adanya perbedaan antara kelompok kontrol 

dengan kelompok olahraga (pemain ski dan 

pengendara sepeda) ini boleh jadi diakibatkan 

karena adaptasi yang telah terbentuk oleh atlet 

tersebut, Karena subjek dari penelitiannya 

menggunakan atlet profesional, berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan hanya untuk 

melihat respon akut dari pengaruh olahraga 

futsal terhadap produksi kadar kreatinin 

dengan menggunakan subjek mahasiswa yang 

jarang bermain futsal. 

Kreatinin merupakan produk sisa (limbah 

kimia molekul) dari perombakan kreatin fosfat 

(metabolisme) yang terjadi di otot, yang akan 

senantiasa dihasilkan selama otot skeletal 

melakukan kontraksi. Dimana Kadar kreatinin 

darah yang dikeluarkan seseorang setiap hari 

bergantung pada massa otot, aktivitas otot, dan 

tingkat metabolisme protein (Riswanto, 2010). 

Sehingga adanya perubahan kadar kreatinin 

darah yang terjadi sebelum dan setelah 

bermain futsal dalam hal ini sangat ditentukan 

dengan adanya pemberian intervensi tersebut.  

Kreatinin juga adalah produk penguraian 

keratin, dimana Kreatin disintesis di hati dan 

terdapat dalam hampir semua otot rangka yang 

berikatan dengan dalam bentuk kreatin fosfat 

(creatin phosphate, CP), suatu senyawa 

penyimpan energi. Dalam sintesis ATP 

(adenosine triphosphate) dari ADP (adenosine 

diphosphate), kreatin fosfat diubah menjadi 
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kreatin dengan katalisasi enzim kreatin kinase 

(creatin kinase, CK). Seiring dengan pemakaian 

energi, sejumlah kecil diubah secara 

ireversibel menjadi kreatinin yang akan masuk 

ke dalam darah, yang selanjutnya difiltrasi 

oleh glomerulus dan diekskresikan dalam urin 

(Riswanto, 2010). 

Untuk kadar kreatinin darah yang 

merupakan sampah metabolik yang dihasilkan 

akibat adanya metabolisme otot itu akan 

dikeluarkan ke darah yang selanjutnya akan 

dialirkan menuju ginjal untuk proses filtrasi. 

Sehingga kadar kreatinin darah ini juga 

menjadi salah satu indikator untuk fungsi 

ginjal. Ketika terjadi penumpukan kreatinin 

yang cukup banyak di darah, maka hal itu 

mengindikasikan adanya gangguan ginjal 

dalam proses filtrasi tersebut (Murray, 2006). 

Dari rata-rata hasil kreatinin darah yang 

diperoleh dari masing-masing responden di 

tiap kelompok, semunya memiliki kadar 

kreatinin yang normal yaitu berada pada 

kisaran 0,7 – 1,2 mg/dl yang merupakan 

ambang batas normal untuk kadar kreatinin 

darah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Terdapat perbedaan bermakna kadar 

kreatinin darah sebelum dan sesudah 

intervensi futsal pada kelompok intervensi 

futsal siang, sedangkan pada kelompok kontrol 

tidak terdapat perbedaan bermakna. Dari rata-

rata hasil kreatinin darah yang diperoleh dari 

masing-masing responden di tiap kelompok, 

semunya memiliki kadar kreatinin yang 

normal yaitu berada pada kisaran 0,7 – 1,2 

mg/dl yang merupakan ambang batas normal 

untuk kadar kreatinin darah. 
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ABSTRAK 
Jamur dapat menyebabkan berbagai tingkat dekomposisi bahan pangan. Selain itu, jamur dapat 

tumbuh pada hasil pertanian sebelum dipanen, hasil panen yang sedang disimpan, bahan pangan yang 

telah diolah maupun yang dijual di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis 

jamur pada jagung yang busuk dan segar yang dijual di pasar Baru Borong Makassar. Metode 

identifikasi dengan pewarnaan dan mikroskopik.  Hasil penelitian diperoleh dua spesies jamur yaitu 

Aspergillus fumigatus dan Microsporum gypseum. 

 

Kata Kunci: jagung, jamur, mikroskopik  

 

PENDAHULUAN  

Jamur dapat menyebabkan berbagai 

tingkat dekomposisi bahan pangan. Selain itu, 

jamur dapat tumbuh pada hasil pertanian 

sebelum dipanen, hasil panen yang sedang 

disimpan, bahan pangan yang telah diolah 

maupun yang dijual di pasar.  Bahan pangan 

yang mengalami dekomposisi oleh jamur 

dapat membusuk dan bernoda dengan warna 

tertentu (Tournas dkk, 2001). Spesies utama 

jamur yang dapat mengkontaminasi bahan 

pangan antara lain Aspergilus flavus, A. 

oryzae, A. ochraceus, A. tamarii, Penicillium 

puberulum, P. Citrinum, P. italicum, P. 

chrysogenum, P. expansum, A. wentii, 

Alternaria alternata, A. melleus, A. terreus, 

dan A. Niger yang mampu memproduksi zat 

racun yaitu mikotoksin yang menyebabkan 

kerusakan pada makanan (Ganjar dkk, 2006). 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah 

satu subtrat yang cocok untuk pertumbuhan 

dan perkembangan berbagai jamur diantaranya 

yaitu Aspergilus flavus. Jagung yang sering 

dikonsumsi belum terjamin kelayakannya. 

Penyimpanan yang terlalu lama didalam 

gudang dapat menimbulkan tumbuhnya spora 

jamur yang berukuran kecil karena kondisi 

suhu maupun udara yang tidak sesuai di tempat 

penyimpanan. 30% penyakit bersumber pada 

makanan terutama bahan makanan pokok 

(Roesmarkam dan Yuwono, 2002). 

 Menurut penelitian Retnowati, dkk 

(2013) mengatakan pertumbuhan kapang 

Monascus purpureus,  Aspergillus flavus dan 

Penicillium sp pada media beras, jagung dan 

kombinasi beras jagung sangat didominasi 

oleh A. flavus dengan membentuk simbiosis 

amensalisme.  

Menurut Desy, dkk (2014) pada penelitian 

identifikasi jamur A. flavus pada biji kacang 

tanah busuk atau keriput yang dijual di pasar 

seputaran wilayah Kesiman kecamatan 

Denpasar Timur ditemukan hasil positif 

adanya jamur A. flavus sebanyak 11 sampel 

dengan persentase 37% dan sampel lainnya 

terkontaminasi jamur A. niger dan A. 

fumigatus dengan hasil negatif sebesar 63%. 

Hasil penelitian Amalia (2012) yaitu 

identifikasi jamur A. flavus pada kacang tanah 

(Arachis hypogaea. L.) yang dijual di Pasar 

Kodim Pekan baru ditemukan lima sampel 

kacang tanah yang positif terkontaminasi 

jamur Aspergillus niger dan A. Fumigatus. 

Jamur sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan dan kesehatan. Jamur dapat hidup 

dimana saja bahkan tanpa disadari dalam 

makanan yang kita konsumsi sekalipun. Hal 

ini sehubungan dengan meningkatnya penyakit 

diantaranya keracunan, sakit perut, muntah, 

kelainan kulit, aspergilious dan lain-lain yang 

muncul akibat jamur yang terdapat pada 

makanan. Jagung merupakan komoditas kedua 
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yang dibeli oleh masyarakat sebagai makanan 

pokok setelah beras. Jagung yang dijual secara 

langsung di Pasar borong baru berasal dari 

berbagai wilayah di Sulawesi Selatan yang 

dikirim langsung pasca panen. Sebagian besar 

jagung disimpan di dalam karung yang terikat 

dan terkadang disimpan selama berhari-hari di 

dalam gudang. Kondisi suhu yang tidak sesuai 

sehingga bisa membuat jamur bisa lengket 

pada jagung tersebut ketika dijual di pasar dan 

dikonsumsi oleh masyarakat. 

Dari latar belakang tersebut, penulis 

tertarik melakukan penelitian identifikasi 

jamur pada jagung yang dijual di Pasar Baru 

Borong Makassar.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan Mei 2017. 

Pengambilan sampel jagung (Zea mays L.) 

busuk dan segar dilakukan di pasar Baru 

Borong Makassar dan diidentifikasi (Fisher, 

Cook, 1998) di laboratorium Mikrobiologi 

Universitas Hasanuddin. 

Penelitian yang dilakukan merupakan 

observasi laboratorium yang bersifat deskriptif 

yaitu melakukan uji laboratorium untuk 

mengetahui keberadaan jamur Aspergilus 

flavus pada biji jagung (Zea mays L.) yang di 

jual di pasar Baru Borong.   

Prosedur Penelitian. 5 biji sampel jagung 

busuk dan segar dimasukkan ke dalam larutan 

NaCl 0,9 % Selama 10 menit secara terpisah. 5 

biji jagung tersebut dimasukkan ke dalam 

masing-masing cawan petri yang telah berisi 

media SDA dengan cara ditekan menggunakan 

pinset. Kemudian di inkubasi selama 5-6 hari 

dan diamati bila ada pertumbuhan koloni 

jamur. Kemudian biakan tersebut diperiksa 

untuk membuktikan apakah koloni tersebut 

mengandung jamur Aspergillus flavus dengan 

cara sampel diambil dengan menggunakan ose 

bersih. Sampel diletakkan di atas objek glass, 

lalu ditambahkan larutan Lactofenol cotton 

blue 0,3%. Tutup dengan menggunakan deck 

glass kemudian dibaca dengan menggunakan 

mikroskop dengan lensa objektif 10x dan 40x.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Tabel 1. Hasil pemeriksaan sampel jagung busuk dan jagung segar secara kultur. 

No. Kode sampel Hasil Jenis jamur Ciri-ciri jamur 

1 A1 + 

 

Aspergilus fumigatus memiliki bentuk koloni berwarna hijau berkabut 

beludru  

Micro: Memiliki tangkai-tangkai panjang 

(konidiofor), konidiofora berseptat atau nonseptat 

yang muncul dari sel kaki pada ujung konidiofor 

muncul sebua gelembung ke luar dari gelembung 

ini muncul sterigma, pada sterigma muncul 

konidium-konidium yang tersusun berurutan mirip 

bentuk untaian mutiara yang mendukung kepalanya 

yang besar (vesigel) di kepala ini terdapat spora 

yang membangkitkan sel hasil dari rantai panjang 

spora                 

 A2 + Aspergilus fumigatus memiliki bentuk koloni berwarna hijau berkabut 

beludru  

Micro: Memiliki tangkai-tangkai panjang 

(konidiofor), konidiofora berseptat atau nonseptat 

yang muncul dari sel kaki pada ujung konidiofor 

muncul sebua gelembung ke luar dari gelembung 

ini muncul sterigma, pada sterigma muncul 

konidium-konidium yang tersusun berurutan mirip 

bentuk untaian mutiara yang mendukung kepalanya 

yang besar (vesigel) di kepala ini terdapat spora 

yang membangkitkan sel hasil dari rantai panjang 

spora                 

2 A3 

 

+ 

 

Microsporum gypsseum Macro: Microsporum gypsum memiliki bentuk 

koloni berwarna kekuning-kuningan sampai warna 

kecoklatan  
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Micro: jamur ini terlihat hifa,makronidia dan 

mikronidia. 

Makronidia tersebar banyak,fusiform dan 

berbentuk simetris dengan ujung bulat,sedangkan 

mikronidia berjumlah 

 B1 

 

+ 

 

Aspergilus fumigatus  

Ket: 
Sampel A (Jagung busuk) kode, A1= Positif jamur Aspergilus fumigatus; A2= Positif jamur Aspergilus fumigatus; A3= Positif Microsporum gypsum 
Sampel B (jagung segar) kode, B1= Positif jamur Aspergilus fumigatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A     B 
 

Gambar 4.1 Aspergilus fumigatus (A); Microsporum gypsum (B) 

 

 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

beberapa sampel positif jamur yaitu; sampel A 

(jagung busuk) dan B (jagung segar) dengan 

kode A1, A2, A3 dan B1.  Sampel kode A1, 

A2 dan B1 positif jamur Aspergilus fumigatus 

sedangkan kode A3 positif jamur 

Microsporum gypseum. 

Menurut Gandjar dkk, 2006 spesies utama 

jamur yang dapat mengkontaminasi bahan 

pangan antara lain Aspergilus flavus, A. 

oryzae, A. ochraceus, A. tamarii, Penicillium 

puberulum, P. Citrinum, P. italicum, P. 

chrysogenum, P. expansum, A. wentii, 

Alternaria alternata, A. melleus, A. terreus, 

dan A. Niger yang mampu memproduksi zat 

racun yaitu mikotoksin yang menyebabkan 

kerusakan pada makanan. Sementara pada 

penelitian ini diperoleh 2 spesies jamur pada 

bahan pangan jagung yaitu Aspergilus 

fumigates dan Microsporum gypseum. 

Menurut Desy dkk, 2014 melaporkan 

bahwa pada bahan pangan biji kacang tanah 

busuk atau keriput yang dijual di pasar 

seputaran wilayah Kesiman Denpasar Timur 

ditemukan jamur A. flavus sebanyak 11 sampel 

dengan persentase 37% dan sampel lainnya 

terkontaminasi jamur A. niger dan A. 

fumigatus.  

Sementara Amalia, 2012 melaporkan 

bahwa pada kacang tanah (Arachis hypogaea. 

L.) yang dijual di Pasar Kodim Pekan baru 

ditemukan lima sampel kacang tanah yang 

positif terkontaminasi jamur Aspergillus niger 

dan A. Fumigatus.  

Jamur dapat menyebabkan berbagai 

tingkat dekomposisi bahan pangan. Selain itu, 

jamur dapat tumbuh pada hasil pertanian 

sebelum dipanen, hasil panen yang sedang 

disimpan, bahan pangan yang telah diolah 

maupun yang dijual di pasar. Bahan pangan 

yang mengalami dekomposisi oleh jamur 

dapat membusuk dan bernoda dengan warna 

tertentu (Tournas dkk, 2001). 
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Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Alternatif Bahan Bakar Terbarukan 
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ABSTRAK 

Permasalahan sampah menjadi masalah global dalam kehidupan manusia. Pengolahan sampah 

khususnya sampah plastik agar lebih praktis dan efektif masih terus diupayakan, mengingat 

pencemaran yang diakibatkannya semakin meluas. Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan 

limbah plastik menjadi bahan bakar energi alternatif yang dapat diperbaharukan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa limbah plastik dapat menghasilkan bahan bakar minyak dengan perbandingan 

0,2 kg limbah plastik menghasilkan 10 ml, dengan penambahan minyak jelantah dapat meningkatkan 

produksi bahan bakar sebanyak 1 ml dengan waktu yang relatif singkat. 

 

Kata kunci: energi, bahan bakar minyak, limbah plastik 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara yang 

memiliki kekayaan alam yang berlimpah, baik 

kekayaan hayati maupun non hayati. Namun 

seiring berkembangnya zaman Indonesia 

justru menjadi negara penghasil limbah kedua 

di dunia, hal ini disebabkan karena semakin 

bertambahnya limbah yang dihasilkan dari 

aktivitas masyarakat sehingga berdampak pada 

rusaknya lingkungan serta ekosistem yang ada. 

Salah satu dari jenis limbah yang sangat besar 

dihasilkan adalah sampah plastik. 

Sampah plastik merupakan jenis limbah 

anorganik yang sukar terurai dalam tanah dan 

membutuhkan waktu sebanyak 50-80 juta 

tahun untuk terurai (Ariyanto, 2017). Di 

Indonesia konsumsi plastik mencapai 10 kg 

perkapita pertahun (Kolina dan mustamu, 

2013) sehingga diprediksi sampah plastik yang 

dihasilkan juga sebesar jumlah tersebut dan 

akan menimbulkan berbagai kendala dalam 

penanganannya. Pembuangan sampah di 

tempat pembuangan akhir (TPA) tidak cukup 

maksimal sebagai solusi pengolahan sampah 

plastik ini, mengingat proses penumpukan 

sampah yang semakin banyak dan proses 

degradasi yang cukup lama. Perlu adanya 

inovasi manajemen efektif pada siklus sampah 

plastik (Leung et al., 2006) mulai dari 

lingkungan terkecil yaitu rumah tangga hingga 

skala besar yang meliputi kawasan pemerintah 

kota. 

Dalam perspektif lingkungan, 

pencemaran yang disebabkan oleh limbah 

plastik meliputi pencemaran air, tanah, dan 

udara. Pada tanah, sampah plastik dapat 

menghalangi peresapan air, menjadi residu 

polutan, menyumbat jalannya air dari air hujan 

dan sinar matahari sehingga mengurangi 

kesuburan tanah dan dapat mengakibatkan 

banjir (Saidi dan Lagiman, 2016; Aziz, 2014). 

Sampah plastik memberi sumbangsih 90% 

sampah yang ada di lautan, menyebabkan 

kerusakan ekosistem pantai sehingga terjadi 

degradasi ekosistem wilayah pesisir (Vatria, 

2013).  

Perubahan lingkungan udara disebabkan 

adanya pencemaran udara yaitu dengan 

masuknya gas dan partikel kecil ke udara 

akibat pembuangan sampah plastik ataupun 

pembakaran sampah plastik yang berperan 

dalam menambah jumlah zat pencemar di 

udara terutama debu dan hidrokarbon 

(Ratnani, 2008). Emisi tersebut sangat 

berbahaya bagi kesehatan manusia dalam 

jangka panjang.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

melakukan penelitian tentang pemanfaatan 

limbah plastik menjadi bahan bakar yang dapat 

menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan 

sampah plastik.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada 4-8 Oktober 

2016 meliputi perencanaan, persiapan, 

percobaan, dan penyusunan naskah. Penelitian 

ini dilakukan di laboratorium Biologi UIN 

Alauddin Makassar. Teknik pengambilan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen dan studi literatur. 

Prosedur Penelitian. Alat dan bahan 

disiapkan. Pada bagian sisi samping kanan atas 

pada kaleng diberi lubang. Pipa besi pada 

kaleng yang telah dilubangi direkatkan 

menggunakan lem besi. Pipa besi tersebut 

dilubangi dengan selang yang berukuran 2 

meter. Agar selang tidak meleleh ketika 

dipanaskan, sambungan pipa besi dan selang 

dibaluti dengan plastisin. Pertengahan selang 

direndam dengan air dan pada ujungnya 

diletakkan wadah penampungan bahan bakar. 

Plastik dibersihkan dari sisa-sisa kotoran dan 

air yang melekat lalu masukkan kedalam 

kaleng dan susun secara teratur. Setelah itu, 

kaleng ditutup dengan rapat agar tidak ada uap 

yang keluar. Kaleng diletakkan diatas kompor 

lalu dipanaskan selama 30-60 menit. Hasil 

proses inilah yang akan menjadi bahan bakar 

energi alternatif yang dapat diperbaharukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan penyulingan atau 

pirolisis selama 30-60 menit dengan metode 

media pemisahan bahan kimia berdasarkan 

perbedaan kecepatan (volatilitas) diperoleh 

hasil berikut (tabel 1):
 

Tabel 1.  Perbandingan hasil minyak dengan bahan baku plastik ditambah minyak jelantah dengan plastik tanpa 

penambahan minyak jelantah. 

Jenis Berat (Kg) Waktu (t) Hasil (ml) 

Plastik menggunakan minyak jelantah 0,2 Kg 30 menit 11 ml 

Plastik tidak menggunakan minyak 

jelantah 
0,2 Kg 60 menit 9 ml 

 

Plastik dapat menghasilkan minyak 

karena komponen utama pad pembuatan 

plastik sebagian besar berasal dari minyak. 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa 

pembuatan minyak dari bahan plastik 

sebanyak 0,2 kg ditambah minyak jelantah 

sebanyak 110 ml  membutuhkan waktu selama 

30 menit untuk menghasilkan 10 ml bahan 

bakar. Penambahan minyak dimaksudkan 

untuk mempercepat pemanasan karena minyak 

jelantah memiliki titik didih yang lebih rendah 

sehingga mempercepat terjadinya penguapan 

sehingga menghasilkan minyak lebih cepat. 

Setelah dilakukan uji kualitas dengan cara 

menyalakan minyak yang telah diperoleh dari 

hasil penyubliman kualitas api yang dihasilkan 

lebih bertahan lama serta mengalami 

penguapan yang lebih cepat. 

Pada perlakuan pembuatan minyak tanpa 

menambahkan minyak jelantah dengan bahan 

plastik sebanyak 0,2 kg membutuhkan waktu 

yang lebih lama yaitu sekitar 60 menit dengan 

hasil minyak sebanyak 9 ml. Setelah dilakukan 

uji kualitas api yang dihasilkan tidak bertahan 

lama serta mengalami penguapan yang relatif 

lambat. 

KESIMPULAN 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 

limbah plastik dapat menghasilkan bahan 

bakar minyak dengan perbandingan 0,2 kg 

limbah plastik menghasilkan 10 ml, dengan 

penambahan minyak jelantah dapat 

meningkatkan produksi bahan bakar sebanyak 

1 ml dengan waktu yang relatif singkat. 
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ABSTRAK 

Rumah sakit dapat menjadi tempat penularan suatu penyakit serta memungkinkan terjadinya 

pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan baik orang sakit maupun orang yang tidak sakit 

yang ada di dalam rumah sakit itu sendiri. Kualitas udara dari segi bakteriologis merupakan hal yang 

penting yang harus diperhatikan guna menjaga terjadinya penyebaran infeksi. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kualitas udara dalam ruang bera dasarkan jumlah koloni yang diperoleh dan 

mengetahui karakteristik koloni bakteri yang ditemukan di ruang perawatan VIP Anak RSUD H. 

Padjongga Daeng Ngalle. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

purposive sampling yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2016. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas bakteri udara dalam ruang PIV (Asoka) kelas I A, II A dan III A 

ditentukan tentang jumlah angka kuman di ruang perawatan menurut kepmenkes No.1405 / MENKES 

/ SKXI/2004, angka kuman 200-500 CFU/m3. Dengan karakteristik morfologi koloni yang beragam. 

Jumlah koloni yang paling banyak ditemukan pada VIP kelas II A pada waktu pengambilan sampel 

siang hari yaitu sebesar 5584,09 CFU/m3. 

 

Kata kunci: Bakteri udara, RSUD H.Padjonga Daeng Ngalle. Kab. Takalar, kualitas udara 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu sarana kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan untuk 

mempercepat peningkatan derajat kesehatan 

adalah rumah sakit. Selain sebagai sarana 

pelayanan kesehatan yang bersifat 

penyembuhan dan pemulihan bagi penderita, 

rumah sakit juga merupakan tempat 

berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat. 

Sehingga dapat menjadi tempat penularan suatu 

penyakit dan memungkinkan terjadinya 

pencemaran lingkungan serta gangguan 

kesehatan bagi oaring-orang yang berada yang 

ada di dalam rumah sakit itu sendiri. Salah satu 

upaya yang dilakukan dalam rumah sakit untuk 

mencegah infeksi pengawasan kualitas udara 

(KepMenKesNo.1204/MENKES/SK/X/2004. 

Kualitas udara yang buruk akan 

mengakibatkan dampak negatif terhadap 

kesehatan pekerja/karyawan berupa keluhan 

yang timbul pada berbagai organ seperti mata, 

paru-paru, kulit, menyebabkan iritasi 

tenggorokan, gangguan neurotoksik, gangguan 

saluran pencernaal dan lain sebagainya. (Corie, 

2005). Jenis pencemar dalam ruang ada yang 

bisa dikendalikan keberadaannya dan ada yang 

tidak bisa dikendalikan. Sumber pencemar 

dibagi tiga kelompok yaitu pencemar berasal 

dari luar, berasal dari dalam dan 

mikroorganisme yang berasal dari dalam dan 

luar ruangan (Elsberry, 2007). 

Bakteri yang terdapat pada udara ruang 

rumah sakit merupakan salah satu agen 

penyebar penyakit yang disebut infeksi 

nosokomial. Penyebaran infeksi nosokomial di 

rumah sakit dapat terjadi pada orang sakit ke 

orang sakit maupun orang sakit ke orang sehat 

melalui transmisi melaui udara yang ada di 

rumah sakit seperti pada ruang pembedahan 

atau operasi, ruang gawat darurat, instalasi 

rawat jalan, dan ruang rawat inap (Dacarro et 

al., 2003). 
Pencegahan dan pengendalian infeksi ini 

tentu saja harus diperhatikan mengingat rumah 

sakit adalah pelayanan kesehatan bagi orang 

sakit dengan sistem kekebalan tubuh yang 

rendah. Dan sebagai bentuk perlindungan bagi 

orang sehat baik itu pengunjung, dan pekerja 

yang ada di dalamnya. Berdasarkan penjelasan 

diatas menunjukkan bahwa kualitas udara dari 

segi bakteriologis merupakan hal yang penting 
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yang harus diperhatikan guna menjaga 

terjadinya penyebaran infeksi. Berdasarkan hal 

tersebut dilakukan penelitian ini untuk 

mengetahui kualitas bakteriologis udara dalam 

ruang perawatan inap RSUD H. Padjonga 

Daeng Ngalle Kab. Takalar. 
 

BAHAN DAN METODE 

Pengambilan Sampel (Imaniar et al., 

2015). Pengambilan sampel dilakukan pada 

bulan januari tahun 2016. Cawan petri yang 

telah berisi media NA (Nutrien Agar) 

diletakkan dan dibuka selama 30 menit di 

dalam rumah sakit dengan titik di ruangan, PIV 

(Asoka) kelas I A, II A dan III A. Dalam satu 

ruangan digunakan 5 cawan petri yang berisi 

media NA (Nutrien Agar). Setelah itu cawan 

petri ditutup dan disimpan di dalam cool box 

selama perjalanan menuju laboratorium. 

Penanaman dan Pembiakan. Media NA 

(Nutrien Agar)  yang berisi sampel penelitian 

diinkubasi dengan keadaan terbalik pada suhu 

370C selama 2x24 jam. Koloni bakteri yang 

tumbuh dihitung jumlahnya lalu dilanjutkan 

dengan karakteristik makroskopik dan 

mikroskopik. 

Penghitungan jumlah koloni bakteri. 

Koloni yang tumbuh setelah diinkubasi selama 

2x24 jam pada suhu 37ºC dihitung pada media 

dengan menggunakan koloni counter dengan 

satuan CFU/m3. Koloni kuman yang tumbuh 

setelah diinkubasi dihitung dengan persyaratan 

sebagai berikut:  

1. Koloni besar, kecil, menjalar dihitung 1 koloni 

karena dianggap berasal dari satu bakteri.  

2. Penghitungan dapat dilakukan secara manual 

dengan memberi tanda titik pada koloni yang 

sudah dihitung. Menurut Permenkes indeks 

angka kuman yang didapat diberi satuan 

CFU/m3.  

Konversi: 1 koloni CFU/m3 = 35,32 CFU/m3 

=   fx f 

y = CFU/m3 x X 

X = Hasil rat-rata pada koloni 

fx =Jumlah koloni dalam cawan petri 

f = Banyaknya cawan petri 

y = Jumlah koloni dalam ruangan (CFU/m3) 

Standar kepmenkes 

No.1405/MENKES/SKXI/2004, angka kuman 

200-500 CFU/m3 

 

Pemurnian isolat. Setelah bakteri tumbuh 

pada media NA (Nutrien Agar), kemudian 

diinokulasi ke medium NA (Nutrien Agar) 

dengan metode gores dan menginkubasi 

kembali selama 2x 24 jam dengan suhu 37oC. 

Pengamatan makroskopis dan 

mikroskopis. Setelah dilakukan penghitungan 

jumlah koloni bakteri dan diinkubasi dari media 

NA (Nutrien Agar) dilakukan identifikasi 

secara makroskopis terhadap bentuk, ukuran, 

warna, permukaan dan tepi koloni 

mikroorganisme yang tumbuh. Koloni dengan 

ciri-ciri dan bentuk yang berbeda-beda diambil 

dan dilakukan pewarnaan Gram. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengukuran angka kuman udara pada  

ruangan perawatan PIV (Asoka) kelas I A, II A 

dan III A, di peroleh bahwa angka kuman 

melewati batas yang sudah ditentukan menurut 

kepmenkes No.1405/MENKES/SKXI/2004, 

angka kuman 200-500 CFU/m3. Hasil dapat 

dilihat pada Tabel 1: 
 

Tabel 1. Indeks Angka Bakteri RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar 

No. Ruangan Jumlah bakteri (CFU/m3) WITA Ket. Standar 

200-500 CFU/m3 

1. Ruangan asoka 12.00 19.00 Siang Malam 

RA. Kelas I 2984,54 2857,38 TMS TMS 

RA. Kelas 1I 5584,09 3076, 37 TMS TMS 

RA. Kelas 1II 4369,08 4761,13 TMS TMS 

Jumlah 12.937,71 10,424.88   
TMS: Tidak Memenuhi Syarat. 

 

Tingginya jumlah koloni yang tidak 

memenuhi standar sangat dipengaruhi oleh 

waktu pengambilan sampel yaitu waktu 

kunjungan sehingga jumlah pengunjung 

mempengaruhi jumlah bakteri yang ada dalam 

ruangan tersebut. Ini sangat dipengaruhi oleh 
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aktivitas yang ada di dalam ruangan tersebut 

maupun diluar ruangan yang akan 

menyebabkan berkembangbiaknya bakteri 

sehingga dapat menyebabkan kualitas udara 

dari segi bakteriologisnya menurun. 

Ruangan yang paling tinggi jumlah bakteri 

yang ada di dalam adalah ruangan anak kelas II 

dengan jumlah 5584,09 CFU/m3 pada waktu 

siang hari. Berdasarkan penelitian dilihat 

bahwa hasil pemeriksaan, rata-rata angka 

kuman udara dari 3 ruangan yang diperiksa 

KEPMENKES RI No. 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah 

Sakit (200-500 CFU/m3). Peneliti 

menyimpulkan ruang perawatan VIP anak 

belum sepenuhnya memenuhi syarat dilihat dari 

kualitas fisik lingkungan. Penelitian ini 

sebanding dengan hasil yang didapatkan oleh 

peneliti bahwa di ruang perawatan lebih 

berpotensi sebagai ruangan yang memiliki 

banyak bakteri yang dapat menyebabkan 

infeksi nosokomial. 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa 

peneliti sebelumnya (Fikriani, 2014; Addina 

2014, Imaniar et al, 2015; Yunita, 2015; 

Yoshintan, 2015) bahwa jumlah bakteri yang 

ada setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang 

memenuhi standar kualitas udara yang sehat 

dan ada pula yang tidak memenuhi standar 

kualitas udara yang sehat. Sehingga rumah sakit 

harus lebih memperhatikan kondisi yang ada di 

sekitarnya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya 

beberapa faktor sehingga jumlah bakteri 

disetiap ruangan berbeda ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu secara mikrobiologi dengan 

indikator jumlah koloni bakteri dalam ruangan, 

proses pembersihan ruangan yang tidak 

dilakukan dengan baik atau sesuai dengan 

standar maka akan mempengaruhi jumlah 

koloni bakteri yang ada pada ruangan tersebut, 

kelembaban tinggi akan meningkatkan 

pertumbuhan mikroorganisme, suhu udara 

terlalu panas maka kualitas udara akan 

terpengaruh, penerangan pada ruangan 

sebaiknya diperhatikan karena pencahayaan 

juga merupakan desinfektan untuk membunuh 

bakteri, kondisi pintu dalam keadaan terbuka 

yang dapat menyebabkan kontaminasi dari luar 

ruangan. Kontaminasi mikroorganisme dalam 

ruangan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti luas ventilasi ruangan, kepadatan 

hunian ruangan, tingkat aktivitas individu yang 

berada dalam ruangan, luas ruangan yang 

ditempati dan penyakit yang ada di dalam 

ruangan tersebut.  

Keadaan udara juga sangat mempengaruhi 

terjadinya infeksi nosokomial misalnya 

kelembaban udara, suhu dan pergerakan udara. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Yunita, 2015 

dimana suhu dan kelembaban mempengaruhi 

angka kuman dalam udara. Infeksi nosokomial 

disebarkan melalui udara perlu dipantau terus-

menerus. Oleh karena itu perlu adanya upaya 

pencegahan terjadinya penularan infeksi 

nosokomial kepada orang sehat baik petugas 

maupun pengunjung. 

Pengamatan morfologi secara 

makroskopis dilakukan dengan melihat 

karakteristik bakteri menurut ukuran, bentuk, 

permukaan, warna, elevasi dan margin.

 
Tabel 2. Karakteristik menurut ukuran koloni disajikan berdasarkan jumlah  

No Waktu 

WITA 

Ukuran Ruang 

Pinpoin Small Moderate Large 

1. 12.00 5 30 16 13 PIV 

19.00 8 28 19 16 

 

Warna merupakan salah satu pembeda 

yang lebih tampak dari suatu bakteri. 

Berdasarkan penelitian yang sudah warna yang 

didapatkan adalah putih, kuning, pink, orange, 

bening, dan hitam. Hasil penelitian 

karakteristik menurut warna koloni 

berdasarkan jumlah dapat dilihat pada tabel 3 

sebagai berikut:
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Tabel 3. Karakteristik menurut warna koloni disajikan berdasarkan jumlah  

No Waktu  

WITA 

Warna Ruang 

Putih Kuning Pink Orange Bening Hitam 

1. 12.00 29 36 6 1 2 - PIV 

19.00 43 18 3 2 3 - 

 

Bentuk merupakan salah satu pembeda 

yang tampak dari suatu bakteri. Berdasarkan 

penelitian yang sudah bentuk koloni yang 

diperoleh yaitu Circular, Irreguler, Spindle, 

Filamentous, dan Rhizoid. Hasil penelitian 

karakterisasi menurut bentuk koloni 

berdasarkan jumlah dapat dilihat pada tabel 4 

sebagai berikut:

 
Tabel 4. Karakteristik menurut bentuk koloni disajikan berdasarkan jumlah  

No Waktu WITA Bentuk Jumlah 

 

 

1. 

 

 

12.00 

Circular 24 

Irreguler 25 

Spindle 4 

Filamentous 3 

Rhizoid 11 

2 19.00 Circular 27 

Irreguler 27 

Spindle - 

Filamentous 2 

Rhizoid 12 

           

Permukaan koloni yang di dapatkan adalah 

kasar, halus, kering seperti bubuk, dan berkerut. 

Hasil penelitian karakterisasi menurut 

permukaan koloni berdasarkan jumlah dapat 

dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

 
Tabel 5. Karakteristik Menurut Permukaan Koloni Disajikan Berdasarkan Jumlah 

No Waktu 

WITA 

Permukaan 

Kasar Halus Kering seperti bubuk Berkerut 

 

1 

12.00 14 50 - - 

19.00 11 51 - 8 

 

Margin yang di dapatkan adalah Curled, 

Undulate, Lobate, Entire, Rhizoid, 

Filamentous. Hasil penelitian karakterisasi 

menurut Margin koloni berdasarkan jumlah 

dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

 
Tabel 6. Karakteristik Menurut Margin Koloni Disajikan Berdasarkan Jumlah. 

No. Waktu 

WITA 

Margin PIV 

 

1. 

 

12.00 

Curled 4 

Undulate 17 

Lobate 10 

Entire 26 

Rhizoid 9 

Filamentous 2 

2 19.00 Curled 6 

Undulate 17 

Lobate 11 

Entire 23 
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Rhizoid 8 

Filamentous 2 

  
Tabel 7. Karakteristik Menurut Elevasi Koloni Disajikan Berdasarkan Jumlah 

No. Waktu 

WITA 

Elevasi PIV 

 

1. 

 

12.00 

Convex 11 

Flat 50 

Raised 8 

Umbonate 2 

 

2. 

 

19.00 

Convex 13 

Flat 41 

Raised 12 

Umbonate 2 

           

Pengamatan morfologi secara mikroskopis 

pada bakteri yang didapatkan dapat dilihat pada 

tabel 8. Bentuk sel yang diperoleh berupa, 

Coccus, Diplococcus, Stapilococus, 

Streptococcus, Tetrads, Sarcina, Coccobasil, 

Basil, Streptobasil, dan Helical. 

 
Tabel 8. Karakteristik Menurut Bentuk Koloni Disajikan Berdasarkan Jumlah 

No Waktu 

WITA 

Bentuk PIV 

 

 

 

1. 

 

 

 

12.00 

Coccus 9 

Diplococcus 4 

Stapilococus 9 

Streptococcus 3 

Tetrads - 

Sarcina 2 

Coccobasil - 

Basil 13 

Streptobasil 6 

Helical - 

2.   19.00 Coccus 6 

Diplococcus 17 

Stapilococus 11 

Streptococcus 23 

Tetrads 8 

Sarcina 2 

Coccobasil  

Basil  

Streptobasil  

Helical  

      

Hasil yang didapatkan dalam penelitian 

karakteristik menurut pewarnaan Gram 

berdasarkan jumlahnya dapat dilihat pada tabel 

9 sebagai berikut:

 
Tabel 9. Karakteristik Menurut Pewarnaan Gram Disajikan Berdasarkan Jumlah. 

No Waktu 

WITA 

Gram+ Gram - Ruang 

1.  12.00 34 13 PIV 

19.00 24 11 

 

Dari data pada tahun 2014 menunjukkan 

bahwa jumlah penyakit terbanyak di ruang 

perawatan inap yang dijadikan lokasi penelitian 

adalah penyakit Dyspensia. Hal ini 
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menunjukkan bahwa penyakit yang tertinggi 

merupakan penyakit dalam dan merupakan 

contoh dari penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri Gram Positif yang terbanyak di ruang 

perawatan yang dijadikan lokasi penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 

ruang memiliki perbedaan jumlah angka kuman 

yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

aktivitas yang ada di dalamnya maupun yang 

ada di luar. Peneliti meninjau bahwa perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk semua 

ruangan yang ada di rumah sakit dengan 

identifikasi jenis bakteri yang berkembang biak 

di rumah sakit tersebut dengan membedakan 

ruangan yang tidak berAC dan yang berAC. Ini 

dikarenakan hasil yang didapatkan melewati 

jumlah angka kuman yang sudah ditentukan 

oleh No.1405/MENKES/SKXI/2004, angka 

kuman 200-500 CFU/m3. Sehingga kualitas 

udara harus lebih diperhatikan agar infeksi 

nosokomial tidak berkembang di rumah sakit. 
 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian di ruang PIV 

(Asoka) kelas I A, II A dan III A RSUD H. 

Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar 

diketahui ruangan tersebut tidak memenuhi 

syarat kualitas udara yang sehat 

berdasarkan jumlah koloni yang diperoleh.  

2. Terdapat beberapa morfologi koloni yang 

berbeda berdasarkan pengamatan 

makroskopis dan pada pengamatan 

mikroskopis didapatkan Gram Positif yang 

paling banyak ditemukan. 
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ABSTRAK 

Sumber daya alam membuktikan bahwa banyaknya yang dapat menjadi sumber daya alternatif 

yang dapat dijadikan anti mikroba terlebih terhadap Streptococcus mutans yang dapat 

menyebabkan dental caries. Jatropa curcas memiliki zona daya hambat jika dibandingkan dengan 

erytromysine. Achatinal fulica memiliki glycoprotein yang dapat menjadi penghambat 

pertumbuhan pada bakteri S.mutans. Morinda citrifolia dengan zona daya hambat 13,71. Apium 

graveolens dan Hippobroma langifora memiliki zona daya hambat terhadap bakteri S. mutans 

 

Kata Kunci: Antimikroba, Streptococcus mutans, Dental Caries 

 

PENDAHULUAN  

Hasil studi morbiditas survei Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) Kementerian 

kesehatan RI tahun 2004 membuktikan 

bahwasanya prevalensi karies mencapai 90,5 

%. Dari hasil survei tersebut dapat 

membuktikan bahwa jika karies gigi dapat 

dikategorikan menjadi masalah kesehatan 

nasional (Tampubolon, 2005). Gigi 

berlubang atau karies merupakan salah satu 

penyakit yang ada pada rongga mulut dengan 

frekuensi tertinggi di dunia yang menyerang 

anak-anak maupun orang dewasa (Kirch, 

2008). Karies merupakan proses 

penghancuran dan pelunakan email maupun 

dentin. Proses tersebut berlangsung sampai 

jaringan di bawahnya, dan ini awal dari 

pembentukan lubang pada gigi (Baum, 

2012). 

Karies disebabkan oleh empat faktor, 

yaitu: gigi, substrak, mikroorganisme, waktu. 

Sisa makanan yang ada dalam mulut 

khususnya yang mengandung karbohidrat 

dapat diragikan oleh beberapa bakteri 

tertentu dan pembentukan asam. Sehingga 

terjadinya penurunan pH dan apabila 

penurunan pH berulang-ulang dalam waktu 

tertentu akan mengakibatkan demineralisasi 

permukaan gigi yang rentan dan proses 

kariespun dimulai. berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Keyes pada tahun 1960 

di temukan bahwa, bakteri Streptococcus 

mutans dan Lactobacillus yang berperan 

dalam proses terjadinya karies (Kidd, 2002). 

Kuman tersebut dapat tumbuh dengan 

baik dalam suasana asam dan dapat 

menempel pada permukaan gigi karena 

kemampuannya membuat polisakarida ekstra 

sel. Polisakarida ekstra  sel ini terdiri dari 

polimer glukosa yang menyebabkan matriks 

plak mempunyai konsistensi seperti gelatin, 

akibatnya bakteri terbantu untuk melekat 

pada gigi serta saling melekat satu sama lain. 

Adapun plak ini makin lama akan semakin 

menebal, sehingga akan menghambat fungsi 

saliva untuk melakukan aktivitas anti 

bakterinya (Pratiwi, 2005).  

Ada banyak cara untuk mencegah karies 

gigi, salah satunya penggunaan obat kumur 

antiseptik. Tujuan berkumur dengan 

antiseptik yaitu menurunkan jumlah koloni 

bakteri patogen dalam rongga mulut, 

mengurangi terjadinya plak, dan karies gigi 

(Sumono, 2009). Adapun berbagai jenis obat 

kumur telah beredar di masyarakat, salah satu 

yang banyak digunakan yaitu obat kumur 
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dengan kandungan Povidone iodine 1% 

(Primalia, 2009). Hasil penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa Povidone iodine 

memiliki kemampuan dalam membunuh 

mikroorganisme in vitro (Apriasari, 2010). 

Dilaporkan bahwa tingkat absorpsi yodium 

dari Povidone iodine 1% tidak baik untuk 

penggunaan jangka panjang dalam rongga 

mulut, karena dapat menyebabkan masalah 

sensitivitas yodium (Kumar, 2011). 

Adapun efek samping yang dapat timbul 

setelah pemberian Providone iodine antara 

lain berupa sensitivitas, eritema lokal, nyeri, 

erosi mukosa, dan risiko utama yang terkait 

dengan fungsi tiroid (Andini, 2012). Upaya 

untuk mengendalikan S. mutans yaitu dengan 

menggunakan bahan yang bersifat 

antibakteri. Bahan yang bersifat antibakteri 

bisa diperoleh dari bahan alam. Bahan alam 

memiliki efek samping lebih rendah 

dibandingkan dengan obat-obatan kimia, 

selain itu murah dan mudah diperoleh. Hal ini 

disebabkan tanaman obat bersifat alami, efek 

sampingnya lebih rendah dari obat-obatan 

kimia dan tubuh manusia pun relatif lebih 

mudah menerima obat-obatan dari bahan 

tanaman dibandingkan dengan obat-obatan 

kimia (Muhlisah, 2007).oleh karena itu 

pentingnya keberadaan sumber daya 

alternatif antimikroba yang bersifat hebarlis 

sebagai pengganti dari bahan-bahan diatas 

didasari dari beberapa penelitian.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Getah jarak pagar (Jatropa curcas) 

 

 

Tabel 2. Lender siput (Achatina fulica) 

 

Lendir dapat diaplikasan pada infeksi bakteri akibat bakteri
gigi

Isolat glikoprotein 
Achasin mengandung
karbohidrat sebanyak 

4,537 ± 0,876. Itu
isi senyawa 
karbohidrat

Kandungan 
karbohidrat dalam 
glikoprotein adalah

sangat penting dalam 
intraseluler

Lampiran 
Olygosaccharide ke
peptida juga dapat 

meningkatkan 
solvabilitas, termasuk 

domain antigenik
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Gambar 1. Zona Hambat Mengkudu (Morinda citrifolia) 

 

Tabel 3. Seledri (Apium graviolens) 
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Gambar 2. Histogram diameter zona hambat Kendali (Hippobroma langifora) 

 

Getah jarak pagar sebagai daya hambat 

bakteri Streptococcus mutans yang penyebab 

dental caries dalam penelitian (Franky 

George Tiwa, 2017) dengan menjadikan 

kontrol positif yaitu eritromysine dan 

dibandingkan dengan getah jarak pagar. 

Hasil yang terlihat bahwa getah jarak pagar 

memiliki daya hambat terhadap bakteri S. 

mutans dibandingkan dengan eritromysine 

yang memiliki daya hambat yang lebih besar 

namun hal itu memiliki dampak yang dapat 

merusak dan dapat menyebabkan 

erosimukosa. 

Lender siput (Achatina fulica) pada 

penelitian ini yang dilakukan oleh (Titiek 

Berniyanti, 2007). Bahwa glycoprotein yang 

terdapat pada lender bekicot dapat 

menghambat S. mutans dimana memiliki 

jumlah karbohidrat yang kurang sehingga 

tidak dapat mendukung pertumbuhan bakteri 

ini. 

Mengkudu (Morinda citrifolia) 

merupakan salah satu tumbuhan yang 

memiliki daya hambat terhadap beberapa 

bakteri terkhusus pada S. mutans, 

sebagaimana dalam penelitian (Rifdayani 

Nur, 2014) dalam membandingkan ekstrak 

mengkudu dan providine iodine 1 %. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

ekstrak mengkudu 100%  memiliki daya 

hambat yang lebih basar yaitu 13,71 

dibandingkan dari providine iodine 1 % yaitu 

9,71.  

Seledri (Apium graveolens) sebagai daya 

hambat bakteri S. mutans. Pada penelitian 

yang dilakukan (Majidah dewi, 2014). 

Membandingkan dari beberapa konsentrasi 

ekstrak seledri, dan ke semua konsentrasi 

ekstrak memiliki daya hambat terlebih pada 

ekstrak seledri 100% yang memiliki zona 

daya hambat 5,1471. Sama hal nya dengan 

ekstrak kendali yang memiliki zona daya 

hambat pada masing-masing konsentrasi 

ekstrak. 

 

KESIMPULAN 

Hal ini menunjukkan bahwa kelima 

sumber daya alam yang memiliki daya 

hambat terhadap Streptococcus mutans yang 

menyebabkan dental caries, sehingga dapat 

menjadi sumber daya alternative anti 

mikroba agar mengurangi dalam penggunaan 

zat kimia yang berlebih. 
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Sorgum untuk Indonesia Swasembada Pangan (Sebuah Review) 
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ABSTRAK 

Masalah utama penggunaan biji sorgum sebagai bahan pangan maupun pakan adalah 

kandungan tanin yang cukup tinggi, yakni mencapai 2,7-10,2%. Kandungan tanin yang tinggi, 

selain mempengaruhi rasa, juga bersifat antigizi. Oleh karena itu untuk meningkatkan citarasa dan 

nilai gizi sorgum, perlu diupayakan menurunkan kandungan tanin serendah mungkin. Penelitian 

untuk menurunkan kadar tanin dapat dilakukan dengan cara perendaman air, larutan asam, larutan 

basa dan germinasi, penyosohan, perendaman dengan larutan Na2CO3 0,3% selama 8 jam. 

Masalah selanjutnya adalah pengembangan sorgum yang nilai keunggulan komparatif dan 

kompetitif sorgum masih rendah, penanganan pascapanen yang masih sulit, dan usaha tani sorgum 

di tingkat petani belum intensif. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pengelolaan sistem 

produksi sorgum secara menyeluruh (holistik) yang mencakup empat dimensi, yaitu: 1) wilayah, 

(areal tanam), 2) ekonomi (nilai keunggulan komparatif dan kompetitif sorgum terhadap 

komoditas lain), 3) sosial (sikap dan persepsi produsen terhadap sorgum sebagai bagian dari usaha 

tani), dan 4) industri (nilai manfaat sorgum sebagai bahan baku industri makanan dan pakan). 

 

Kata kunci: sorgum, pangan, pakan, industri, tannin, NaCO3 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara kepulauan 

terbesar di dunia dengan +/- 17.504 pulau 

yang membentang dari sabang hingga 

merauke, dengan jumlah pulau seperti ini 

bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi 

Negara agraris terbesar di dunia. Tidak hanya 

itu sebagai salah satu Negara dengan jumlah 

gunung berapi aktif terbanyak di dunia tanah 

di Indonesia tergolong tanah vulkanis yang 

subur untuk menjadi tanah pertanian, dengan 

potensi sumber daya alam yang begitu 

melimpah seharusnya Indonesia sudah 

menjadi Negara mandiri sebagai penyedia 

pangan nasional dengan kata lain Indonesia 

sudah seharusnya menjadi Negara yang 

swasembada pangan, tetapi keadaannya 

berbanding terbalik Indonesia justru 

mengimpor bahan pangan untuk kebutuhan 

nasional dari Negara tetangga seperti, 

Myanmar, Vietnam, dan Kambodja.  

Dari permasalahan diatas penulis coba 

menggali potensi pangan alternative dari 

bangsa Indonesia salah satu yang menjadi 

perhatian penulis adalah pangan SORGUM 

dan mungkin bisa menjadi pangan utama 

pengganti beras di Indonesia. Tanaman asli 

Afrika ini di rencanakan akan menjadi 

pangan masa depan karena selain potensi 

hasil yang melimpah juga tahan terhadap 

cuaca ekstrim yang mungkin selalu berubah-

ubah seiring dengan lajunya pemanasan 

global. Diharapkan sorgum mampu 

menjawab permasalahan pangan nasional 

dengan berbagai keuntungan dan keunggulan 

yang dimilikinya. 

 

METODE 

Metode perbandingan. Metode ini 

dilakukan dengan cara membandingkan 

beberapa jenis pangan yang tumbuh di 

Indonesia, berdasarkan perbandingan ini 
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ditemukan beberapa perbandingan dari 

tanaman sorgum, padi, dan jagung. 

Studi literatur. Studi literatur dilakukan 

dengan menganalisa berbagai sumber kajian 

pustaka dari beberapa penelitian sebelumnya 

sehingga akan di kembangkan lebih lanjut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

 

Tabel 1. Perbandingan suhu terhadap beberapa bahan pangan di Indonesia: 

 
Tabel 2. Perbandingan PH terhadap beberapa bahan pangan di Indonesia: 

 

 
 

Tabel 3. Perbandingan ketinggian lokasi pertumbuhan beberapa bahan pangan di Indonesia 

 
 

Tabel 4. Perbandingan kadar air beberapa bahan pangan di Indonesia 
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Tabel 5. Perbandingan gizi dalam beberapa bahan pangan di Indonesia 

 

 
 

Sorgum sebagai pangan. Sorgum 

mempunyai potensi cukup besar sebagai 

bahan pangan, namun pemanfaatannya 

belum berkembang karena pengupasan biji 

sorgum cukup sulit dilaksanakan. Di 

Indonesia, biji sorgum digunakan sebagai 

bahan makanan substitusi beras, namun 

karena kandungan taninnya cukup tinggi 

(0,40−3,60%), hasil olahannya kurang enak. 

Menurut Sudaryono (1996), masalah ini telah 

dapat diatasi dengan memperbaiki teknologi 

pengolahan. Kulit biji dan lapisan testa 

dikikis dengan menggunakan mesin 

penyosoh beras merek “Satake Grain Testing 

Mill” atau “Satake Polisher Rice Machine” 

yang dilengkapi dengan silinder gurinda batu 

dengan permukaan yang kasar. Kandungan 

nutrisi sorgum juga cukup tinggi dibanding 

bahan pangan lainnya, sehingga cukup 

potensial sebagai bahan pangan substitusi 

beras. Begitu pula kandungan asam 

aminonya tidak kalah dengan bahan makanan 

lainnya. Beberapa jenis makanan dari sorgum 

berdasarkan cara pengolahannya yaitu 

(Vogel dan Graham 1979; Reddy et al 1995): 

 Makanan sejenis roti tanpa ragi, 

misalnya chapati, tortila. 

 Makanan sejenis roti dengan ragi, 

misalnya injera, kisia, dosai. 

 Makanan bentuk bubur kental, 

misalnya to, tuwu, ugali, bagobe, 

sankati. 

 Makanan bentuk bubur cair, misalnya 

ogi, ugi, ambili, edi. 

 Makanan camilan, misalnya pop 

sorgum, tape sorgum, emping 

sorgum. 

 Sorgum rebus, misalnya: urap 

sorgum, som. 

Permintaan beras yang semakin 

meningkat sedang ketersediaan nya yang 

semakin berkurang membuat Indonesia 

kesulitan dalam mencukupi kebutuhan 

masyarakatnya. Hal ini membuat Indonesia 

harus mencari alternatif pangan di tengah 

krisis pangan yang sedang melanda. Oleh 

karena itu pemerintah mengeluarkan undang-

undang yang membahas tentang diversifikasi 

pangan (keragaman pangan). Sorgum sebagai 

tanaman serelia yang hamper sama dengan 

tanaman padi menjadikan salah satu alternatif 
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pangan yang mampu menjadi solusi 

permasalahan ini. 

Proses perontokan dilakukan dengan 

cara menyimpan sorgum di atas tikar lalu di 

pukul dengan alat pemukul, selanjutnya di 

tampi untuk menghilangkan kotoran. Teknik 

pembersihan dilakukan dengan cara 

menampi sorgum yang telah di rontokan 

dengan menggunakan penampi. Teknik 

pengeringan dapat dilakukan dengan 

menggunakan sinar matahari, tungku api atau 

dengan mesin pengering. Jika dilakukan 

dengan menggunakan sinar matahari sorgum 

di letakkan di atas tikar lalu di jemur selama 

60 jam. Jika dilakukan dengan menggunakan 

tungku api maka batang sorgum di 

gantungkan di atas tungku api degan tidak 

melakukan perontokan terlebih dahulu. 

Kerusakan dapat terjadi jika sorgum di 

keringkan terlalu lama atau dalam suhu yang 

tinggi. Jika dilakukan dengan mesin 

pengering akan lebih terkontrol tetapi 

membutuhkan biaya yang lebih besar untuk 

membeli mesin pengering. 

Teknik penggilingan di lakukan dengan 

menggunakan batu yakni batu dengan ukuran 

yang lebih besar berbentuk persegi 

diletakkan di bawah sedangkan batu yang 

berukuran kecil di letakkan di atasnya dan di 

tekan sehingga biji sorgum menjadi bentuk 

tepung setelah itu dilakukan penampian 

untuk menghilangkan kotoran. Akhirnya 

sorgum dapat diolah menjadi nasi sorgum 

seperti pengolahan nasi biasa, bubur tepung 

sorgum atau jenis makanan lain. 

Sorgum sebagai industri. Sorgum 

sebagai Bahan Industri Biji sorgum 

mengandung 65−71% pati yang dapat 

dihidrolisis menjadi gula sederhana. Menurut 

Somani dan Pandrangi (1993) dalam 

Sumarno dan Karsono (1996), biji sorgum 

dapat dibuat gula atau glukosa cair atau sirup 

fruktosa sesuai dengan kandungan gula pada 

biji. Gula sederhana yang diperoleh dari biji 

sorgum selanjutnya dapat difermentasi untuk 

menghasilkan alkohol. Menurut Somani dan 

Pandrangi (1993) dalam Sumarno dan 

Karsono (1996), setiap ton biji sorgum dapat 

menghasilkan 384 alkohol. Alkohol 

umumnya dibuat dari biji sorgum yang 

berkualitas rendah atau berjamur. Alkohol 

dapat juga dibuat dari dapat digunakan 

sebagai pengganti dalam industri pati jagung 

karena adanya beberapa persamaan, namun 

ekstraksi pati sorgum masih menjadi 

masalah. Pengikatan pati pada sorgum 

berkisar antara 35−38%, sedangkan pada 

jagung 8−15% (Caransa dan Bakker 1987). 

Produk industri penting dari biji sorgum 

adalah bir. Selama dekade terakhir, biji 

sorgum dapat menggantikan barley dalam 

pembuatan bir (Canalis dan Sierra 1976 

dalam Reddy et al. 1995). Sifat kimia biji 

sorgum yang sangat penting dalam 

pembuatan bir adalah aktivitas diastatik, alfa-

amino nitrogen, dan total nitrogen yang dapat 

larut. Namun, konsentrasi amilopektin yang 

tinggi dalam pati sorgum menyebabkan pati 

sangat sulit dihidrolisis (Twagirumukiza 

1983 dalam Reddy et al. 1995). Gorinstein et 

al. (1980) dalam Reddy et al. (1995) 

menyatakan bahwa aktivitas diastatik yang 

tinggi dapat meningkatkan fraksi albumin-

globulin protein, di mana albumin dan alfa-

amino protein digunakan untuk faktor rasa, 

stabilitas busa, dan kepekaan dingin dari bir. 

Sebagai Pakan Ternak. Penggunaan 

biji sorgum dalam ransum pakan ternak 

bersifat suplemen (substitusi) terhadap 

jagung, karena nilai nutrisinya tidak berbeda 

dengan jagung. Namun karena kandungan 

tannin yang cukup tinggi (0,40-3,60%), biji 

sorgum hanya digunakan dalam jumlah 

terbatas karena dapat mempengaruhi fungsi 

asam amino dan protein (Rooney dan 

Sullines 1977). Menurut Scott et al. (1976) 

dalam Koentjoko (1996), kandungan tanin 

dalam ransum di atas 0,50% dapat menekan 

pertumbuhan ayam, dan apabila mencapai 

2% akan menyebabkan kematian (Rayudu et 

al. 1970). Biji sorgum dapat diberikan 

langsung berupa biji atau diolah terlebih dulu 
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dan dicampur dengan bahan-bahan lain 

dengan komposisi sebagai berikut: biji 

sorgum 55−60%, bungkil kedelai/kacang 

tanah 20%, tepung ikan 2,50−20%, dan 

vitamin-mineral 2−8% (Beti et al. 1990). 

Penggunaan sorgum 30−60% dalam ransum 

tidak berpengaruh terhadap performa ayam. 

Menurut Beti et al. (1990) dan ICRISAT 

(1994) dalam Reddy et al. (1995), sorgum 

dapat mengganti seluruh jagung dalam 

ransum pakan ayam, itik, kambing, babi, dan 

sapi tanpa menimbulkan efek samping. 

Penggunaan biji sorgum dalam ransum 

dengan berbagai rasio tidak mempengaruhi 

produksi telur dan bobot ayam. 

Limbah sorgum (daun dan batang segar) 

dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan 

ternak. Potensi daun sorgum manis sekitar 

14−16% dari bobot segar batang atau sekitar 

3 t daun segar/ ha dari total produksi 20 t/ha. 

Soebarinoto dan Hermanto (1996) 

melaporkan bahwa setiap hektar tanaman 

sorgum dapat menghasilkan jerami 2,62 + 

0,53 t bahan kering. Konsumsi rata-rata 

setiap ekor sapi adalah 15 kg daun segar/hari 

(Direktorat Jenderal Perkebunan 1996). Daun 

sorgum tidak dapat diberikan secara langsung 

kepada ternak, tetapi harus dilayukan dahulu 

sekitar 2−3 jam Nutrisi daun sorgum setara 

dengan rumput gajah dan pucuk tebu. Data 

komposisi kimia pada tabel tersebut tidak 

cukup untuk menilai. 

Pembahasan kampung sorgum. 

Kampung sorgum merupakan kampong 

kreatif hasil rancangan penulis yang menjadi 

jawaban nyata atas persoalan pangan yang 

sedang melanda negara Indonesia. Kampung 

ini di kembangkan berdasarkan teknik 

agrokompleks yang di dalamnya memuat 

beberapa cara penanganan pangan, pakan, 

energi, dan industri (UKM).berdasarkan 

proses menangani pangan kampong kreatif 

ini mengacu pada pengelolaan yang 

berkelanjutan terhadap masyarakat di daerah 

tersebut dimana segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses bercocok tanam 

dikembangkan melalui usaha milik rakyat, 

jadi semua warga dapat merasakan dan ikut 

andil dalam pengelolaan tanaman sorgum. 

Kampung kreatif ini juga memberikan solusi 

peternakan jangka panjang yang 

menggunakan sorgum sebagai bahan pakan, 

baik berupa batang, daun, dan bijinya 

mengapa hal ini bisa dilakukan karena 

didasarkan pada nilai ekonomis dan bahan 

baku yang tersedia ini disebabkan tanaman 

sorgum bukan tanaman musiman, artinya 

dapat ditanam di segala musim dan dengan 

cuaca yang selalu berubah-ubah. Para 

peternak bisa mengembangkan potensi ini 

dengan bekerja sama terhadap para petani 

yang mengelola tanaman sorgum dalam 

usaha milik rakyat hal ini menjadikan para 

peternak dapat sejahtera dan tidak tergantung 

pada pakan instan, ini membuat penghasilan 

mereka meningkat. Tanaman sorgum bisa 

dijadikan sumber energi karena merupakan 

sumber karbohidrat dari salah satu gugus 

glukosa, dimana glukosa ini dikembangkan 

melalui proses fermentasi menjadi bioethanol 

untuk bahan bakar, selain energi bagi 

kendaraan kandungan gula yang ada pada 

sorgum dapat menjadi asupan energi bagi 

tubuh dengan di jadikan pangan pokok. 

Kampung kreatif ini bias menjadi 

kampong percontohan yang akan 

membangun perekonomian Indonesia hal ini 

sesuai dengan cita-cita presiden Republik 

Indonesia yaitu bapak Ir. H. Joko Widodo 

tentang Indonesia kreatif dalam arus ekonomi 

asean dan menjadikan Indonesia sebagai 

negara swasembada pangan , artinya 

Indonesia sudah mandiri dalam 

memproduksi pangan nasional. Dari hasil 

analisis dan kajian panjang yang dilakukan 

penulis ditemukan ide menjadikan kampong-

kampung di Indonesia sebagai kampong 

kreatif dengan landasan judul “Kampung 

Sorgum Untuk Indonesia Swasembada 

Pangan” kampung ini akan menjadi 

penopang perekonomian Indonesia dari 

sektor pangan, akhirnya penulis berharap ide-
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ide ini dapat terealisasi dan menjadikan 

Indonesia sejahtera dan maju. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil kajian dan analisa yang 

dilakukan penulis dapat ditarik beberapa 

kesimpulan: 

1. Sorgum merupakan pangan masa depan 

yang baik di tanami di Indonesia karna 

memiliki tanah vulkanis yang baik untuk 

proses bercocok tanam 

2. Sorgum merupakan pangan masa depan 

yang sangat adaptif terhadap perubahan 

kondisi cuaca ini menyebabkan sorgum 

dapat tumbuh di cuaca kering sekalipun 

3. Sorgum memiliki kandungan gizi lebih 

baik di bandingkan padi dan jagung serta 

kadar gula yang rendah dan baik untuk 

penderita diabetes 

4. Kampong kreatif yang dibentuk dapat 

menjadi jawaban atas permasalahan 

kesenjangan social dan kemiskinan 

5. Kampong kreatif ini dapat 

mengembangkan perekonomian 

Indonesia pada arus ekonomi asean. 
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ABSTRAK 

Awaous melanocephalus termasuk ke dalam famili Gobiidae, merupakan jenis ikan dengan 

diversitas paling tinggi. Di Sulawesi, Awaous melanocephalus ini merupakan native species (spesies 

asli) di beberapa daerah, di Gorontalo dikenal dengan sebutan ikan nike, sedangkan di Mamuju 

disebut ikan penja. Awaous ditemukan hidup sebagai anadromous, dari laut dalam hingga ke sungai. 

Penelitian sebelumnya mengobservasi data morfologi dan identifikasi molekuler terhadap juvenil, 

diperoleh data bahwa terdapat dua jenis juvenil Gobiidae, satunya merupakan Awaous 

melanocephalus, dan satunya lagi disimpulkan memiliki kemiripan yang dekat dengan awaous namun 

bukan spesies yang sama. Awaous melanocephalus dengan sirip punggung ganda, sedangkan yang 

satu lagi dengan sirip punggung tunggal. Dari beberapa referensi terkait simbiosis ikan Gobi dengan 

jenis lain, sehingga dikaitkan bahwa jenis ikan Awaous melanocephalus ini bergerombol (schooling) 

dengan jenis ikan yang berbeda tadi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

jenis ikan tersebut.  

 

Kata kunci: Awaous melanocephalus, Gobiidae, morfometrik, native species, penja, Sulawesi Barat 

 

PENDAHULUAN  

Gobiidae merupakan spesies yang paling 

kaya famili diantara jenis ikan laut, tercatat ada 

sekitar lebih dari 2000 spesies. Menurut 

(Kottelat, 1990) ikan air tawar di Sulawesi 

tercatat sebanyak 62 spesies dan 52 

diantaranya merupakan spesies endemik. 

Beberapa ditemukan sebagai spesies endemik 

baru, diantaranya Mugilogobius hitam dari 

danau Towuti, dengan ciri keseluruhan tubuh, 

kepala dan ekornya berwarna hitam (Larson, 

Geiger, Hadiaty, & herder, 2014) , berbeda 

dengan jenis mugilogobius dari danau Malili, 

dan ditemukan bersama spesies endemik yang 

rawan punah Glossogobius matanensis 

(Hoese, Hadiaty, & Herder, 2015). Di 

Sulawesi Barat, ditemukan dua spesies asli, 

berupa Awaous melanocephalus dengan ciri 

yang sama awaous yang ada di Sulawesi Utara 

(ikan nike),  yaitu memiliki sirip punggung 

tunggal dan satu jenis famili Gobiidae juga 

yang bukan jenis awaous melanocephalus, 

ikan ini dikenal dengan nama daerah ikan 

penja yang memiliki perbedaan menonjol 

berupa sirip punggung ganda) (Muthiadin, 

Aziz dan Nurmadinah, 2016). Namun dari data 

meristik dan morfometrik belum cukup untuk 

mengidentifikasi juvenil spesies ini.  

Ditambahkan dengan hasil identifikasi 

molekular dari isolasi DNA juvenil kedua 

spesies tadi menguatkan bahwa spesies yang 

satu berupa awaous melanocephalus, dan 

spesies yang satu belum ditemukan dalam 

database NCBI, yang berarti bukan dari 

spesies yang sama (Usman, 2016). 

Dari beberapa referensi ditemukan 

informasi bahwa terdapat hubungan 

mutualistik antara ikan Gobi dengan spesies  

lainnya seperti udang,  invertebrata,  hidup 

bersama dalam lubang yang sama 

(Bilecenoglu, Yokes, & Eryigit, 2008). Dari 

informasi ini dikaitkan bahwa kedua jenis ikan 

diatas merupakan gerombolan (schooling) dari 

juvenil famili gobiidae. 

Penelitian terkait ikan penja yang 

merupakan spesies asli asal Sulawesi barat ini 

masih sangat minim, data penelitian 

sebelumnya diperoleh dari sampel ikan 

juvenil, sehingga terdapat kesulitan dalam 
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identifikasi morfometrik dan meristiknya. 

Sehingga sangat diperlukan penelitian lebih 

lanjut berupa sampel ikan dewasa dari jenis 

ikan tersebut. 
Taksonomi  

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Family  : Gobiidae 

Genus  : Awaous 

Spesies  : Awaous melanocephalus 

(Bleeker, 1849).

Morfologi 

1. Awaous melanocephalus  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sketsa morfologi Ikan Nike (Awaous melanocephalus) 

 

Ciri morfologi Awaous melanocephalus 

tidak jauh berbeda dengan ikan penja yaitu 

memiliki bentuk tubuh fusiform atau bentuk 

cerutu (torpedo). Bentuk dan posisi mulutnya 

terminal yaitu terletak di ujung hidung. Mulut 

ikan nike juga dapat disembulkan, bentuk sirip 

ekor truncate (berpinggiran tegak), posisi sirip 

perut (V) terhadap sirip dada (P) yaitu 

Thoracic (sirip perut perut terletak tepat 

dibawah sirip dada), tipe sirip punggung (D) 

yaitu tunggal, terdapat sirip dada (Pectoral 

fin), perut (Pelvic fin), punggung (Dorsal fin), 

ekor (Caudal fin) dan dubur (Anal fin), tidak 

memiliki sisik pada tubuhnya, terdapat 

operculum. Ikan ini juga memiliki melanopor 

pada tubuhnya (horizontal). 

a. Morfometrik 

Berdasarkan pengukuran yang telah 

dilakukan pada penelitian diperoleh  ciri 

morfometrik pada Awaous melanocephalus 

yaitu  panjang  total 2,2 cm, panjang standar 

1,9 cm, lebar mata 0,1 cm, panjang preorbital 

0,1 cm panjang batang ekor 0,4 cm, lebar 

badan 0,4 cm, panjang sirip dada 0,2 cm, lebar 

bukaan mulut 0,1 cm, tinggi sirip punggung 

pertama 0,2 cm, tingggi sirip dubur 0,2 cm, 

panjang sirip perut 0,2 cm, panjang kepala 0,4 

cm dan panjang sirip ekor 0,3 cm. 

b. Meristik 

1. Jari-jari sirip keras: 

sirip punggung D.II, sirip ekor C. IV, sirip 

anal A. II, sirip perut V. II.  

2. Jari-jari sirip lemah: 

sirip punggung D.7, sirip ekor C.8, sirip 

anal A.5, sirip dada P.5, sirip perut V.3. 

3. Perumusan sirip: 

sirip punggung D.II.7, sirip ekor C.IV.8, 

sirip anal A. II. 5, sirip dada P.5, sirip 

perut V. II.3. 

2. Ikan Penja (spesies juvenil belum 

teridentifikasi) 

a. Morfologi 

Pada umumnya ciri morfologi Ikan Penja 

adalah memiliki bentuk tubuh fusiform atau 

bentuk cerutu (torpedo), bentuk demikian 

berarti terdiri atas dua belahan yang sama, 

apabila tubuh dibelah dua belahan yang sama. 

Bentuk dan posisi mulutnya terminal yaitu 

terletak di ujung hidung. Mulut ikan penja 

dapat disembulkan, bentuk sirip ekor truncate 

(berpinggiran tegak), posisi sirip perut (V) 

terhadap sirip dada (P) yaitu Thoracic (sirip 

perut perut terletak tepat dibawah sirip dada), 

tipe sirip punggung (D) yaitu ganda, terdapat 

sirip dada (Pectoral fin), perut (Pelvic fin), 

punggung (Dorsal fin), ekor (Caudal fin) dan 

dubur (anal fin). Terdapat operculum, pada 
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Ikan Penja terdapat ciri khusus yaitu memiliki 

melanopor (vertikal) di bagian tubuhnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Sketsa morfologi Ikan Penja 

 

b. Morfometrik 

Berdasarkan pengukuran yang telah 

dilakukan pada penelitian diperoleh  ciri 

morfometrik pada ikan penja 

yaitu  panjang  panjang  total 3,5 cm, panjang 

standar 3 cm, lebar mata 0,1 cm, panjang 

preorbital 0,3 cm panjang kepala  0,7 cm, lebar 

badan 0,6 cm, panjang batang ekor 0,4 cm, 

panjang sirip dada 0,4 cm, lebar bukaan mulut 

0,3 cm, tinggi sirip punggung pertama 0,2 cm, 

tinggi sirip punggung kedua 0,3 cm, tingggi 

sirip dubur o,3 cm, panjang sirip perut 0,2 cm, 

dan panjang sirip ekor 0,5 cm. 

c. Meristik 

1. Jari-jari sirip keras: 

sirip punggung D1.V, sirip ekor C.IV,  

sirip anal A. II, sirip dada P.IV, sirip 

perut V. II.  

2. Jari-jari sirip lemah: 

sirip punggung D2.10, sirip ekor C.15, 

sirip anal A.8, sirip dada P.17, sirip perut 

V.12. 

3. Perumusan sirip: 

sirip punggung D1.V.D210, sirip ekor 

C.VI.15, sirip anal A.II.8, sirip dada P. 

IV.17, sirip perut V.II.12 (Muthiadin et 

al., 2016) 

Identifikasi Molekuler dengan 

menggunakan metode Random Amplified 

Polymorphism DNA (RAPD). Proses 

identifikasi molekuler meliputi ekstraksi 

DNA, amplifikasi PCR, Elektroforesis dan 

Sequensing. Metode RAPD memepunyai 

keunggulan antara lain tekniknya yang 

sederhana, tidak membutuhkan informasi 

tentang latar belakang genom organisme yang 

diteliti, lebih cepat memberikan hasil, mampu 

mendeteksi sekuen nukleutida hanya dengan 

satu primer, dan untuk mendeteksi spesies ikan 

dan molusca (Cordes, 2004: 11). Penanda 

molekuler RAPD yang digunakan merupakan 

sekuen DNA polimorfik yang dipisahkan oleh 

gel elektroforesis PCR menggunakan satu 

primer oligonukleutida pendek secara acak 

(Dunham, 2004 dalam Simatupang, 2012: 3). 

Dalam penelitian ini menggunkan 9 macam 

primer yaitu OPA-1, OPA-2, OPA-3, OPA-4, 

OPA-5, OPA-6, OPA-7, OPA-8 dan OPC-5 

Hasil amplifikasi DNA ikan penja dan 

ikan Awaous melanocephalus setiap primer 

memiliki karakter yang berbeda sehingga 

kisaran ukuran fragmen yang muncul juga 

berbeda (Gambar 3). 
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Gambar 3. Elektroforesis hasil amplifikasi PCR sampel DNA ikan penja dan ikan nike (Awaous sp.) dengan 

menggunakan primer OPA-1, OPA-2, OPA-3, OPA-4, OPA-5, OPA-6, OPA-7, OPA-8 dan OPC-5. (Usman, 2016) 

 

Panjang ukuran fragmen pita DNA yang 

dihasilkan setelah amplifikasi berkisar antara 

200 bp sampai 1300 bp. Pada ikan penja primer 

OPA-1 menghasilkan amplifikasi DNA 

dengan ukuran fragmen 400-1200 bp 

sedangkan pada ikan nike (Awaous sp.) tidak 

menghasilkan amplifikasi DNA, selanjutnya 

OPA-2 pada ikan penja menghasilkan 

amplifikasi DNA dengan ukuran fragmen 500-

900 bp sedangkan pada ikan nike (Awaous sp.) 

menghasilkan amplifikasi DNA dengan 

fragmen ukuran 1200 bp. Sedangkan primer 

OPA-3 pada ikan penja tidak  menghasilkan 

amplifikasi DNA sedangkan pada ikan nike 

(Awaous sp.) menghasilkan amplifikasi DNA 

dengan ukuran fragmen 200-1300 bp, 

selanjutnya OPA-4 pada ikan penja  

menghasilkan amplifikasi DNA dengan 

ukuran fragmen 500 bp dan 800 bp sedangkan 

pada ikan nike (Awaous sp.) menghasilkan 

amplifikasi DNA dengan ukuran fragmen 500 

bp dan 1200 bp. 

Primer OPA-5 pada ikan penja tidak 

menghasilkan amplifikasi DNA sedangkan 

pada ikan nike (Awaous sp.) menghasilkan 

amplifikasi DNA dengan ukuran fragmen 500 

bp dan 1200 bp. Primer OPA-6 baik pada ikan 

penja maupun ikan nike (Awaous sp.) tidak 

menghasilkan amplifikasi DNA. OPA-7 

menghasilkan amplifikasi DNA dengan 

ukuran fragmen 500 bp pada ikan penja 

sedangkan pada ikan nike (Awaous sp.) 

menghasilkan amplifikasi DNA dengan 

ukuran fragmen 800-1300 bp. Primer OPA-8 

dapat menghasilkan amplifikasi DNA dengan 

ukuran fragmen 400-900 bp pada ikan penja 

sedangkan pada ikan nike (Awaous sp.) 

menghasilkan amplifikasi DNA dengan 

ukuran fragmen 400-1200 bp. OPC-5 pada 

ikan penja menghasilkan amplifikasi DNA 

dengan ukuran fragmen 800-1300 bp 

sedangkan pada ikan nike (Awaous sp.) 

menghasilkan amplifikasi DNA dengan 

ukuran fragmen 900 bp dan 1100 bp. 

Data sekuensing menunjukkan ikan penja 

menghasilkan sekuen nukleotida dengan 

panjang 360 susunan sedangkan pada ikan nike 

(Awaous sp.) menghasilkan sekuen nukleotida 

yang lebih panjang dengan panjang 966 

susunan. Hasil sekuensing yang diperoleh dari 

Malaysia selanjutnya dijadikan sebagai dasar 

untuk dianalisis pada GenBank menggunakan 

analisis BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tools) (Usman, 2016). 

Penelitian molekular selanjutnya akan 

mengidentifikasi Cytochrome c oxidase 

subunit 1 (COI) untuk jenis ikan penja diatas. 

 

KESIMPULAN 

Ditemukan satu spesies juvenil yang 

belum berhasil diidentifikasi, dikenal dengan 

ikan penja, hidup bergerombol dengan Awaous 

melanocephalus, sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai spesies ikan 

ini.  Selain itu diperlukan nantinya berupa 

budidaya ikan ini, oleh karena eksploitasi 

besar-besaran juvenil ikan sebagai makanan 

olahan khas Mandar yang akan mengancam 

kepunahan dari spesies jenis ini khususnya di 

Sulawesi Barat. 

 

 

Awaous melanocephalus Ikan penja 
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ABSTRAK 

Bertambah pesatnya penduduk mengakibatkan bertambahnya jumlah sampah pada area tersebut 

sehingga sampah yang bertumpuk lebih banyak mengakibatkan bau yang dihasilkan oleh H2S. Asam 

ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan warga jika tersebar di udara salah satunya yaitu 

menyumbat sistem pernafasan. Untuk meminimalisir bau yang ada dapat kita gunakan ampas kopi 

sebagai penyerap bau dari hasil sampingan pembusukan sampah itu sendiri. 

 

Kata kunci: sampah, H2S, ampas kopi 

 

PENDAHULUAN 

Sampah merupakan bagian dari sesuatu 

yang sudah tidak dimanfaatkan, dibuang dan 

pada umumnya berasala dari kegiatan yang 

dilakukan manusia itu sendiri. Perkembangan 

populasi penduduk di perkotaan yang pesat 

mengakibatkan daerah pemukiman yang luas 

dan padat. Peningkatan aktivias manusia lebih 

lanjut menyebabkan bertambahnya jumlah 

sampah yang ada (Sulistyorini, 2005). 

Sampah itu sendiri dibagi atas dua yaitu 

sampah organik yaitu sampah yang berasal 

dari bagian hewan, tumbuhan dan manusia dan 

sampah anorganik yaitu sampah yang berasal 

dari bahan mineral seperti logam, kaca plastik. 

Sampah organis sendiri mengandung berbagai 

macam zat dan secara alami zat tersebut 

mudah terdekomposisi oleh pengaruh fisik, 

kimia, enzim yang dikandung oleh sampah itu 

sendiri (Wahyono, 2001). 

Pertumbuhan penduduk dan 

keanekaragaman industri yang terus 

bertambah dari waktu ke waktu berdampak 

pada peningkatan timbunan sampah. Oleh 

karena itu pada suatu kawasan atau kota perlu 

suatu sarana pengelolaan sampah, salah 

satunya yaitu Tempat Pembuangan Sampah 

(TPA). Saat ini TPA yang berada di sebagian 

besar kota di Indonesia masih menerapkan 

sistem open dumping yaitu cara pembuangan 

sampah sederhana dimana sampah hanya 

dihamparkan pada suatu lokasi dan dibiarkan 

terbuka. Dalam undang-undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga 

dinyatakan bahwa penanganan sampah dengan 

pembuangan terbuka terhadap pemrosesan 

dilarang. Hal ini didasarkan pada akibat yang 

ditimbulkan yaitu gas-gas yang dihasilkan 

seperti H2S (gas Hidrogen Sulfida), metan dan 

Amoniak lepas ke udara.  

Hal ini terjadi juga pada TPA Tamangapa 

Raya, Antang yang menerapkan sistem terbuka 

bau yang dihasilkan dari proses sekomposisi 

menyebar luas ke area masyarakat. 

Pengolahan sampah secara biologis masih 

sedikit diterapkan dalam kehidupan 

masyarakat. Meskipun diketahui bahwa cara 

tersebut menghasilkan manfaat yang tinggi, 

penanganannya juga lebih mudah denga biaya 

yang rendah (Mahfut, 2013). Proses 

dekomposisi sampah organik yang tidak 

terkendali umumnya berlangsung secara 

anaerobik (tanpa oksigen). Dari proses ini 

timbul gas-gas seperti H2S yang memberi bau 

yang sangat menyengat sehingga proses ini 

disebut juga sebagai pembusukan. Dari sinilah 

perlu adanya penanganan dikarenakan jumlah 

sampah organis sendiri lebih melimpah pada 

daerah perkotaan karena padatnya penduduk. 

Jika sampah organis lebih banyak maka, bau 

yang ditimbulkan akan lebih banyak pula. Hal 

ini mempengaruhi keadaan masyarakatt 

sekitarnya. 
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Dampak dari Bau Sampah yang 

ditimbulkan. Pada sampah mengeluarkan bau 

tidak sedap yang bersumber dari H2S yang 

merupakan hasil sampingan dari penguraian 

zat organik. Hidrogen Sulfida H2S yang 

dihasilkan dari TPA berkisar 0-0,2%, asam ini 

merupakan gas yang tidak berwarna, mudah 

terbakar dan intinya sangat beracun. Gas ini 

dapat menyebabkan dampak buruk bagi 

kesehatan manusia, terutama jika terpapar 

melalui udara. Gas H2S dengan cepat diserap 

oleh paru-paru, pada konsentrasi rendah dapat 

menyebabkan iritasi mata, hidung atau 

kerongkongan bahkan dapat terjadi kesulitan 

pernapasan pada penderita asma. Konsentrasi 

lebih tinggi dari 500 ppm dapat mengakibatkan 

hilangnya kesadaran dan mungkin kematian 

(Pakpahan, 2015). 

Kandungan Ampas Kopi. Ampas kopi 

adalah bahan yang murah dan mudah 

didapatkan serta dapat digunakan untuk 

mengurangi kadar limbah organik. Ampas 

kopi ini termasuk bahan organik yang dapat 

dibuat menjadi arang aktif untuk digunakan 

sebagai adsorben atau bahan penyerap 

(Irmanto, 2009). 

Pengaruh Ampas Kopi Terhadap Bau 

Sampah yang Ditimbulkan. Berdasarkan 

permasalahan yang terjadi di TPA (Tempat 

Pembuangan Sampah) Tamangapa Raya, 

Antang yaitu penyebaran bau busuk 

dikarenakan hasil sampingan dari proses 

pembusukan sampah itu sendiri, hal ini dapat 

di atasi dengan menggunakan ampas kopi 

untuk mengatasi bau yang dihasilkan.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji pada TPA Rawa 

Kucing, Neglasari, Kota Tangerang yang 

menggunakan ampas kopi untuk mengurangi 

bau sampah, menurut Sugihharto bahwa hasil 

brain storming bersama, mereka menemukan 

bahwa ampas kopi adalah salah satu cara 

efektif untuk menghilangkan bau. Secara teori, 

kopi mengandung zat absorban yang bisa 

menyerap bau dan juga ampas kopi bisa 

mengeluarkan aroma sedap jika terkena sinar 

matahari. 

Dari percobaan diatas, rupanya tanaman 

tetap bisa tumbuh dengan baik jika permukaan 

tanahnya dilumuri ampas kopi, sehingga tidak 

mengganggu tanaman yang ada disekitar TPA 

itu sendiri. 

Berdasarkan uji diatas hal ini dapat kita 

terapkan pada TPA (Tempat Pembuangan 

Sampah) Tamangapa Raya, Antang untuk 

mengurangi bau busuk yang setiap harinya 

tercium dan mengganggu keadaan masyarakat 

sekitar dan dapat pula mencegah dampak-

dampak negatif yang akan ditimbulkan dari 

bau hasil sampingan proses pembusukan 

sampah itu sendiri. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil diatas maka diperoleh 

kesimpulan bahwa untuk mengurangi bau 

busuk yang ditimbulkan oleh H2S dari proses 

pembusukan dapat menggunakan ampas kopi 

yang diketahui mengandung zat absorban yaitu 

dapat mengikat bau, jadi ampas kopi ini dapat 

mengikat bau sehingga mengurangi bau hasil 

sampingan proses pembusukan sampah 

tersebut. Juga ampas kopi ini dapat 

mengeluarkan bau sedap jika terkena paparan 

sinar matahari sehingga dapat pula 

menyamarkan bau tak sedap dari sampah itu 

sendiri. 
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ABSTRACT 

Science and technology can replace the ideology adopted to achieve human progress and 

prosperity. Development of bioterrorism is related to the development of genetic science and the 

development of biotechnology nowadays. One of the uses of biological agents as a tool of terror 

is the use of microbes that can be adapted into stealth viral vector which causes a variety of 

dangerous diseases for humans. Therefore, early awareness is needed about this case. Without the 

understanding and awareness of the community and the active role of the parties involved in 

dealing with the effects of bioterrorism, it will threaten national security such as security, public 

health and the economy.  

 

Keywords: bioterrorism, genetics, molecular biology 

 

INTRODUCTION 

Background in science can be used for 

good and destructive purpose. In the hands of 

irresponsible scientists, science can be used 

to make effective weapons systems. The 

widespread misuse of science in this decade, 

especially in the field of life sciences 

(biology) because of its high effectiveness. 

Therefore, biological weapons as microbes or 

microbial products, in the last years of this 

century are often used as a means of terrorism 

that hit various countries, including 

Indonesia.  

Bioterrorism means the use of microbes 

as a means of terrorism. Wars involving 

biological weapons/microbes are called germ 

warfare or biological warfare (Nester et al., 

2007; Tortora et al., 2007). Bioterrorism 

which can be used not only microbes but also 

microbial products. As a target, not only 

humans, but also animals and plants. 

Biological warfare agents can be natural or 

genetically modified. Genetic modification 

of microorganisms is common and is 

worrisome if the technique is misused, as the 

progress in cell and molecular biology 

technology has opened new and dangerous 

possibilities (Roffey et al., 2002). 

Biological weapons are often referred to 

as the nuclear weapons of the poor. The costs 

and technology needed to make biological 

weapons are much lower and easier than 

nuclear or chemical weapons. Even so, the 

effect of mass destruction is no less great than 

the two weapons. Unlike nuclear weapons, 

biological weapons have many types. 

Because biological weapons using biological 

agents such as viruses, bacteria, and fungi are 

likely to increase with the emergence of 

various new fatal infectious diseases such as 

Ebola virus, Lassa virus and others. 

However, the right agent has been used as a 

biological weapon is a bacteria that has long 

been known to humans, easily obtained in 

nature and not difficult to handle. 

 On the other hand, hence the pathogenic 

microbes have been known for a long time, 

the treatment also has been found with 

various antibiotics and prevention can be 

done by vaccination. However, biological 

weapons with agents that have been 

engineered are far more frightening because 
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they are resistant to antibiotics, deadly and 

stable in culture. This character is usually 

caused by a single gene collection, so it is 

easily transferred from one type of bacteria to 

another. This biological weapon can only be 

developed by several countries that have 

sophisticated microbiology laboratories. 

According to the Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), Bioterrorism 

is classified into 3 parts, namely: 

 Group A (High Risk): Biological agents 

that have a very high risk that can cause 

dangerous conditions in state security. 

The characteristics of diseases caused by 

this class of microbes are contagious, 

high mortality, and can cause great social 

unrest. E.g. Bacillus anthracis and 

smallpox virus. 

 Group B (Moderate Risk): Biological 

agents in group B have a high risk even 

though the scale is lower than group A. 

E.g. Salmonella and encephalitis virus. 

 Group C (Low Risk): Biological agents 

in group C have a low risk. Biological 

agents can be engineered to be 

disseminated in the future, because they 

are easy to obtain, easy to produce, easy 

to spread and have the potential to have 

adverse effects on health that cause high 

morbidity and mortality. E.g. 

Mycobacterium tuberculosis are 

resistant to various (multidrug-resistant) 

antibiotics and influenza viruses. 

 

There are a great variety of biological 

agents that could potentially be used for 

biological warfare (Boyer, 2006). The ideal 

microbe for bioterrorism has very reliable 

characteristics, can be targeted precisely at 

the target, cheap, durable, not visible, 

efficacious, easily obtained, and easily 

transportable (Lederberg, 2000; Lew, 2000). 

Reliability and efficacy means having the 

effect that terrorists expect. Cheap and easy 

to obtain means affordable prices and can be 

obtained through illegal channels. Four 

microbes for bioterrorism commonly used 

are Bacillus anthracis, Clostridium 

botulinum, Yersinia pestis, and smallpox 

virus (Nester et al., 2007). There are still 

many other microbes that can be used as 

biological weapons even though the 

frequency of their use is less. These microbes 

are the Ebola virus, influenza virus, Lassa 

Fever Virus, Salmonella, Mycobacterium 

tuberculosis and the causes of encephalitis 

virus (Bauman et al. (2007), Cinti & Hanna 

(2007), and Goering et al. (2008). 

 

Case 

The history of bioterrorism has actually 

been hundreds of years old. Tartar forces 

were the first group to use bioterrorism in 

1346. Tartar forces throw pes patients behind 

the opponent's defense line. This begins with 

well water pollution that uses dead human or 

animal bodies to prevent enemies from 

getting fresh drinking water. When the city 

could not be taken, the attackers threw the 

bodies of their soldiers who died of plague on 

the city walls. In this way, the epidemic 

begins which then spreads through people 

with devastating effects. The next group was 

British troops in America in 1736, German 

troops in World War I, Rajneeshees (a 

religious sect in the United States) in 1984, 

and Aum Shinrikyo (a religious sect in Japan) 

in 1995. The Dai Nippon army dropped tubes 

containing fleas and Yersinia pestis on the 

Chinese mainland during the China-Japan 

War (1937-1945). Rajneeshees contaminate 

food in restaurants and supermarkets with 

Salmonella enterica (Cinti and Hanna, 2007; 

Tortora et al., 2007). Bioterrorism attacks 

were also reported in the United States in 

1984. At that time, a Buddhist sect spread 

salmonella bacteria that were put into food to 

prosecutors, doctors and dentists to seize 

control of local government.  

According to Vermont Department of 

Health, it was stated that in 1972 an 
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international agreement had been agreed to 

prohibit the use of biological weapons and 

was signed by 140 countries. Even so, there 

are still violations committed in secret by 

several countries. It is believed that up to now 

it is still secretly continuing to carry out 

research on the development of biological 

weapons with certain objectives, for 

example, to invade other countries (Farida, 

2009). 

The bioterrorism has become a warm 

topic of discussion since the attack on the 

Twin Towers of the World Trade Center. 

According to the calculation of the Office of 

Technology Assessment at the American 

Congress in 1993, 100 kg of Bacillus 

anthracis spores distributed over the capital 

of Washington could cause 3 million victims. 

In fact, the spread of similar bacteria from the 

Russian biological weapons manufacturing 

plant in the city of Yekaterinburg on April 2-

3, 1979 has claimed the lives of 'tens of 

thousands of people' in the surrounding area 

according to the Union for Chemical Safety 

report, even though the government's official 

report was only 66 people (Graeves, 1999). 

The spread of H5N1, H7N9 virus and the 

Middle East Respiratory Syndrome Corona 

Virus (Mers-Cov) in 2012 was also 

associated with bioterrorism which caused 

many patients to die. 

In Indonesia, according to Professor of 

Faculty of Biochemistry and Biomolecular 

Sciences, Universitas Airlangga, Prof. Dr. 

drh. Chairul Anwar Nidom MS, non-natural 

facts that reinforce the notion that there is 

bioterrorism in Indonesia, including Avian 

Influenza that has occurred since 2003 but 

until 2015 or 12 years later, it has not been 

resolved, including the 2009 swine flu which 

is also unnatural in structure. Likewise, the 

avian influenza virus that attacked the ducks 

in 2012, was not the same as the previous 

avian influenza virus and there are 

similarities with similar viruses in China. 

Global conspiracy theorists mention 

bioterrorism as a threat, although until now 

scientists have found no evidence of the use 

of biological weapons in the epidemic. 

 

The Bioterrorism Threat 

Bioterrorism is an international scale 

threat that must be anticipated by every 

country, including Indonesia. Even though 

Indonesia may not be considered as a target 

country, it still has to anticipate the follow-up 

effects that might occur due to the accidental 

taking of a biological agent by someone from 

another place.  

According to terrorism observer 

Ridlwan Habib, the threat of bioterrorism 

should be watched out even though it has not 

been seen clearly. Without adequate 

readiness, in addition to security 

disturbances, Indonesia can experience 

serious mass health problems both in 

humans, animals and the environment, which 

will also result in severe economic impacts. 

The threat of bioterrorism can also be 

caused by the ease of obtaining biological 

substances, especially those provided by 

terrorist sponsor countries that can have such 

substances as potential sources of obtaining 

biological materials for terror groups. The 

use of relatively sophisticated technology by 

terrorists is not only able to prove the 

involvement of the state in the attack, but 

terrorist groups can also be very difficult to 

be controlled and may be able to turn around 

using the technology provided against the 

sponsoring state itself. Another possible 

source of obtaining biological substances for 

warfare is buying or stealing from 

laboratories that are related to government-

level biological weapons programs. The 

existence of information technology and the 

internet makes the skills needed to provide 

biological substances more widely (Ervianto, 

2012). 

In Indonesia there may be no cases of 

attacks using biological weapons that kill 

https://www.cbrneportal.com/the-bioterrorism-threat/
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people in bulk, but there are indications of 

bioterrorism in agriculture and animal 

husbandry. One popular case that is thought 

to be the result of bioterrorism activities is the 

case of the spread of the avian influenza virus 

in Indonesia, which had caused the economy 

to plummet due to the decline in poultry 

product sales. Also the entry of a number of 

types of grains and animals from abroad 

illegally, which may contain seeds of animal 

and plant diseases that can endemic in 

Indonesia. 

This can be seen from the case of the 

entry of various types of seeds through 

Juanda International Airport, Indonesia and 

the delivery service (Juanda Mail Processing 

Center/JMPC) in Sidoarjo without being 

equipped with quarantine documents. During 

the period of August-December 2017, 

approximately 41 detentions were carried 

out. Detention can be carried out on 

coordination and good cooperation between 

the Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) 

Surabaya, Bea Cukai and JMPC. The seeds 

are dominated by food crops (Rice, Corn, and 

Soy), Ornamental Plants (Nepenthers 

sp./Semar Bags, Sunflower Seeds, Ginseng 

seeds, etc.), and Fruits (Durian, Orange and 

Watermelon). These commodities are 

brought/shipped from Malaysia, China, 

Singapore, India, Canada, Hong Kong, 

Korea, and so on. While the material 

originating from the animal that is crossed 

consists of 67 kg of Peacock feathers from 

Malaysia, 30 kg of Goose Feather and 25 kg 

of pork. Based on the risks, the plant seeds 

are a high risk, so if they are already planted 

and contain diseases, it will be difficult to be 

controlled. Destruction was carried out by 

burning and stockpiled at the Animal 

Quarantine Installation (IKH) in Surabaya. 

The findings of Chinese bioterrorism 

attacks on Indonesia became more evident, 

following the successful seizure of 16 

kilograms of rice seeds from three Chinese 

men at Soekarno Hatta Airport on October, 

2017. These seeds were secured because they 

wanted to be brought into Indonesian 

territory without going through procedures. 

However, after a laboratory test by the 

Agriculture Quarantine Center (BBKP) of 

Soekarno-Hatta Airport, as much as 16 

kilograms of illegal Chinese rice seeds 

contained harmful bacterial viruses. The 

seeds are found in a suitcase packed in a tin. 

The bacteria contained in rice seeds are 

considered harmful to Indonesian agriculture 

such as Dickeya Chrysanthemi. The 

perpetrators deliberately put the rice seeds 

into a suitcase that had been packed in six 

cans, to trick the officers into an unclear 

appearance on X-rays (Sulaiman, 2017). 

 

Knowledge and Attitude regarding 

Bioterrorism 

The plaque that infect in Indonesia must 

be examined not only in terms of public 

health, but from various aspects that can 

threaten national resilience, namely the 

ability and resilience of the Indonesian 

people in maintaining their existence to carry 

out their lives according to their ideals and 

images that include Astra Gatra geography, 

demography, natural resources, ideological, 

political, economic, social and military 

power (Wijanarni, 2007). 

Indonesia needs to take the first steps to 

prepare and save time if the plaque such as 

avian influenza virus recur, such as securing 

targets that might be objects of attack, 

identifying indicators early, building 

biological expertise and analyzing 

community disease pathogens and 

veterinarians. Early anticipation of plaque as 

a potential threat of bioterrorism is very 

important, given that biological weapons that 

are openly or clandestinely can have a 

negative impact on various aspects of life and 

will disrupt the sovereignty of the Indonesian 

Nation (Nidom, 2015). 

To prevent the possibility of using or 

conducting bioterrorism in Indonesia, the 
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government need to be done (Ervianto, 

2012), including: 

1. Collect data on researchers and 

companies engaged in chemistry and 

biology. 

2. Providing high incentives to nuclear, 

chemical and biological experts so that 

they cannot be easily collected by 

foreign agents or countries. 

3. It is not easy to give research permits to 

foreign researchers, especially those who 

research related to biological and 

chemical problems. 

4. Collaborate with other countries and 

intelligence agencies to share 

information and developments regarding 

the possibility of a nuclear terrorist 

attack or terrorist bioterrorism. 

5. Conduct training and evacuation of the 

community in the event of a bioterrorism 

attack 

Scientists as a profession have an 

important role and are obliged to develop 

science and technology that is beneficial to 

humans and minimize damage to the 

environment and to others. 

 

Genetic and Molecular Biology Role 

Rapid developments in molecular 

biology, genetics and genomics are 

undoubtedly creating a variety of 

environmental, ethical, political and social 

challenges for advanced societies. But they 

also have severe implications for 

international peace and security because they 

open up tremendous avenues for the creation 

of new biological weapons (Aken and 

Hammond, 2003). Genetics and molecular 

biology are knowledge related to 

bioterrorism processes. Even Microsoft 

Founder Bill Gates told the Munich Security 

Conference that genetic engineering could be 

a terrorist weapon derived from computer 

synthetic viruses and could kill tens of 

millions of people. Innovation, cooperation 

and careful planning can dramatically reduce 

the risk by each of these threats. 

The World Organization for Animal 

Health (OIE) has indicated that 60% of 

pathogenic microbes in humans come from 

zoonotic microbes. It can transmit from 

animals to humans and the other way around; 

75% of new diseases in humans in the world 

come from zoonotic microbes and 80% of 

microbes used as bioterrorist activity agents 

come from zoonotic microbes (Vallat, 2011). 

The problematic human disease cannot be 

solved alone without understanding that 

human health issues are interrelated with 

animal health and the surrounding 

environment. Around 70% of human and 

animal disease-causing bacteria have not 

been identified properly. Therefore, genetics 

and molecular biology as one of the fastest 

growing sciences lately is required to play a 

role in diagnosing, preventing and 

controlling various threats to disease in 

humans. 

The need for the development of 

Genetics and Molecular Biology is very 

important in terms of identifying bacteria, 

viruses, fungi and other pathogenic microbes 

that are problems in public health and which 

can cause harm in the field of agroeconomics. 

Genetic engineering technology also 

provides a new dimension to produce 

unlimited products. Application of these 

technologies can modify the biological 

functions of an organism by adding or 

engineering genes in the organism and by 

finding markers of bioterrorism activities and 

most importantly prepare vaccines as a 

comprehensive biodefense.  

 

CONCLUSION  
In conclusion, it can be said that the 

threat of abuse of biological agents is in sight. 

Domestically, the government, especially at 

the front guard level, has begun to deal with 

the threat seriously. Now is the time for 

academics to start thinking about it. 
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ABSTRAK 

Serangga tanah merupakan serangga yang hidup di tanah, baik yang hidup di dalam maupun 

di permukaan tanah. Serangga tanah pada suatu komunitas berperan sebagai perombak bahan-

bahan organik, yang mana hasil perombakan ini berupa humus yang nantinya humus tersebut 

bermanfaat sebagai nutrisi bagi tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ekologis 

serangga tanah yang terdapat di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallasang, 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober – 

Desember 2016. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu metode Pitffall trap. Hasil penelitian yang di dapat 14 spesies yang tercakup 

kedalam 13 famili. Umumnya spesies yang ditemukan adalah spesies Gryllidae. Spesies serangga 

tanah yang ditemukan terdapat spesies serangga tanah yang berperan sebagai polinator, 

dekomposer, predator, parasitoid dan bioindikator.   

 

Kata Kunci: Keragaman jenis, Serangga Tanah, Fitfall Trap 

 

PENDAHULUAN 

Insekta atau serangga merupakan spesies 

hewan yang jumlahnya paling dominan di 

antara spesies hewan lainnya dalam filum 

Arthrophoda. Serangga dapat dijumpai di 

semua daerah di atas permukaan bumi baik di 

darat, laut, maupun udara. Mereka hidup 

sebagai pemakan tumbuhan, serangga, atau 

binatang lain, bahkan mengisap darah 

manusia dan mamalia. Serangga merupakan 

hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang 

sangat tinggi. Fosil-fosilnya dapat dirunut  

hingga ke masa fosil raksasa primitif telah 

ditemukan. Sejumlah anggota Diptera seperti 

lalat dan nyamuk yang terperangkap pada 

getah juga ditemukan. Serangga mampu 

hidup dimanapun, bahkan ada serangga yang 

mampu hidup tanpa oksigen sekalipun. Hal 

ini dikarenakan serangga mampu beradaptasi 

dengan segala kondisi yang membuat variasi 

morfologi sesuai dengan cara adaptasi 

mereka dengan lingkungannya (Nasir, 2013). 

Serangga tanah merupakan serangga 

yang hidup di tanah, baik yang hidup di 

dalam tanah maupun yang hidup di 

permukaan tanah. Serangga tanah pada suatu 

komunitas berperan sebagai perombak 

bahan-bahan organik, yang mana hasil 

perombakan ini berupa humus yang nantinya 

humus tersebut bermanfaat sebagai nutrisi 

bagi tanaman. Selain itu serangga tanah juga 

dapat dijadikan sebagai indikator terhadap 

kesuburan tanah.  

Proses dekomposisi dalam tanah tidak 

akan mampu berjalan dengan cepat bila tidak 

ditunjang oleh kegiatan makrofauna tanah. 

Makrofauna tanah berperan penting dalam 

dekomposisi bahan organik tanah dalam 

penyediaan unsur hara. Makrofauna akan 

merombak substansi nabati yang mati, 
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kemudian bahan tersebut akan dikeluarkan 

dalam bentuk kotoran. Secara umum, 

keberadaan aneka macam fauna tanah pada 

tanah yang tidak terganggu seperti padang 

rumput, karena siklus hara berlangsung 

secara kontinyu (Arief, 2001). 

Keragaman  jenis adalah sifat komunitas 

yang memperlihatkan tingkat  

keanekaragaman  jenis  organisme  yang  ada  

di dalamnya  (Pelawi, 2009). Untuk 

memperoleh keragaman jenis ini cukup 

diperlukan kemampuan mengenal  dan  

membedakan  jenis  meskipun  tidak  dapat  

mengidentifikasi jenis hama. 

Keanekaragaman serangga tanah di 

setiap tempat berbeda-beda. 

Keanekaragaman akan tinggi apabila berada 

pada lingkungan optimum, misalnya tanah 

subur. Keanekaragaman cenderung akan 

rendah bila berada pada lingkungan yang 

ekstrim, misalnya tanah miskin. 

Keanekaragaman serangga (serangga tanah) 

yang terdapat di Indonesia ± 200.000 jenis 

atau kurang lebih 17% serangga di dunia 

(Suin, 1997). 

Kehidupan serangga tanah sangat 

tergantung habitatnya, karena keberadaan  

dan kepadatan  populasi suatu jenis serangga 

tanah di suatu daerah sangat ditentukan oleh 

daerah tersebut. Dengan kata lain keberadaan 

dan kepadatan populasi bagian dari 

ekosistem tanah, oleh karena itu dalam 

mempelajari  ekologi serangga tanah faktor 

fisika-kimia tanah selalu diukur  (Suin, 

1997). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keragaman jenis dan peran 

ekologis serangga tanah yang terdapat di 

perkebunan Desa Patallassang Kecamatan 

Patallassang Kab Gowa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan peneltian 

kualitatif-eksploratif yang dilaksanakan di 

perkebunan di desa Patallassang. 

1. Tahap persiapan meliputi proses 

persiapan alat dan bahan yang akan 

digunakan pada penelitian. 

2. Pemasangan perangkap Fitfall Trap 

Pengamatan dilakukan pada 5 stasiun 

berbeda. Pada tiap stasiun terdapat lima 

perangkap sumuran (Pitfall Trap) yang 

diletakkan pada lima titik.  

3. Pengambilan sampel 

Seangga yang masuk ke dalam 

perangkap diambil   setiap pagi dan sore hari 

selama 1 Minggu kemudian diamati di 

laboratorium. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. Serangga tanah di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten 

Gowa. 
No Nama  Famili Spesies Stasiun Jumlah 

I II III IV V 

1. Formicidae Dolichoderus 

thoracicus 

6 0 7 7 9 29 

Formica 

pallidefulva 

2 0 0 3 0 5 

2. Micropezidae Rainieria 

antennaepes 

0 0 1 0 0 1 

3. Acrididae Dichromorpha 

viridis 

1 0 1 7 7 16 

4. Aranae  Xysticus fervidus 2 1 0 5 6 14 

5. Gryllidae  Gryllus vernalis 2 3 41 1 1 48 

6. Muscidae Muscina 

pascuorum 

0 0 5 1 6 12 
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7. Scarabaeidae Megasoma vogti 1 0 0 0 0 1 

8. Hydrophilidae  Cercyon 

praetextatus 

0 0 0 1 0 1 

9. Trachelidae  Trachelas 

volutus 

0 6 3 0 0 9 

10. Anisolabididae  Maritime 

Earwig 

0 0 0 1 0 1 

11. Drosophilidae Drosophila  

melanogaster 

0 0 4 1 0 5 

12. Chrysomelidae Charidotella 

sexpunctata 

0 0 0 0 1 1 

13. Silphidae Oiceoptoma 

rugulosum 

1 0 0 0 0 1 

Jumlah 15 10 62 27 30 144 

  

Kehidupan serangga tanah tergantung 

habitatnya, karena keberadaan dan kepadatan 

populasi suatu jenis serangga tanah di suatu 

daerah sangat ditentukan oleh keadaan 

daerah tersebut.  Dengan kata lain 

keberadaan dan kepadatan populasi suatu 

jenis serangga di suatu daerah sangat 

tergantung dari faktor lingkungan, yaitu 

lingkungan biotik dan abiotik. 

Tabel 1 menunjukkan jumlah spesis 

yang diperoleh pada perkebuban di desa 

patallassang sebanyak 14 spesis dalam 13 

famili. Individu yang paling banyak 

ditemukan pada stasiun III, dimana jumlah 

individunya berjumlah 62. Banyaknya 

individu yang diperoleh pada stasiun III 

karena melimpahnya makanan yang tersedia 

serta kondisi lingkungan yang sesuai bagi 

pertumbuhan jenis serangga tersebut. 

Jumlah individu yang paling sedikit 

ditemukan yaitu pada stasiun II, dimana 

jumlah individunya 10.  Sedikitnya jumlah 

individu pada stasiun II disebabkan karena 

berkurangnya sumber makanan serta kondisi 

lingkungan yang tidak sesuai untuk 

pertumbuhan serangga. 

Banyaknya jumlah spesies maupun 

individu yang ditemukan disebabkan karena 

serangga-serangga tanah bersifat mobile, 

sehingga bila kondisi lingkungan tidak baik 

maka serangga tanah tersebut akan berpindah 

tempat. Secara teoritis hewan secara aktif 

akan berpindah dari satu lingkungan ke 

lingkungan yang lain, apabila terjadi 

perubahan lingkungan sementara misalnya 

hujan. Dengan berpindah dari lingkungan 

yang berubah, hewan akan dapat tinggal pada 

rentangan kondisi lingkungan yang optimum 

bagi mereka. 
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Gambar 1. Diagram pie presentase jumlah family serangga tanah di perkebunan 

Patallassang 

 

Gambar 1 memperlihatkan presentasi 

jumlah family yang diperoleh di perkebunan 

desa Patallassang. Family yang paling 

banyak di temukan adalah Gryllidae, dimana 

presentasi family ini sebesar 33 %. Gryllidae 

merupakan serangga yang memiliki  tingkat 

pertumbuhan populasi yang cepat sehingga 

dapat mengakibatkan tingginya jumlah 

anggota populasi, hal inilah yang 

mengakibatkan Gryllidae lebih banyak 

populasinya dan mendominasi di perkebunan 

tersebut. Habitat dari fauna ini menyebar dan 

dapat ditemukan diseluruh dunia. Mereka 

dapat ditemukan dan bertahan hidup hampir 

di setiap jenis lingkungan, dari padang 

rumput, hutan dan rawa-rawa. Selama musim 

panas mereka sebagian besar ditemukan di 

ladang atau di bawah puing-puing. 

Micropezidae, Scarabaeidae, 

Hydrophilidae, Anisolabididae, 

Chrysomelidae dan Silphidae merupakan 

family serangga tanah yang memiliki 

presentase kemunculan paling kecil yaitu 

sebesar 1 %. Hal ini disebabkan karena 

kondisi lingkungan yang tidak baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan 

populasinya. 

Serangga tanah berperan sangat besar 

dalam perbaikan kesuburan tanah. Serangga-

serangga yang ditemukan di perkebunan 

Desa Pattallassang, Kecamatan 

Pattallassang, Kabupaten Gowa, terdapat 

spesies-spesies yang berperan sebagai 

Polinator, Dekomposer, Predator, Parasitoid 

dan Bioindikator. Adapun spesies-spesies 

yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

Dolichoderus thoracicus (Semut 

hitam). Dolichoderus thoracicus memiliki 

ukuran tubuh 1 cm, berwarna hitam, 

mempunyai 1 pasang antena, bentuk 

kepalanya oval, mata oval dan terletak agak 

kesamping dengan tipe mulut menggigit, 

tungkai 3 pasang dan abdomennya kelihatan 

menyempit. Fauna ini berperan sebagai 

predator yang memakan insecta kecil dan 

juga nectar. 

Dolichoderus thoracicus ini merupakan 

kelompok hewan terestrial paling dominan di 

daerah tropik. Dolichoderus thoracicus 

berperan penting dalam ekosistem terestrial 

sebagai predator, scavenger, herbivora, 

detritivora, dan granivora, serta memiliki 

peranan yang unik dalam interaksinya 

dengan tumbuhan atau serangga lain. 

Formicidae
23%

Micropezidae
1%

Acrididae
11%

Aranae 
10%

Gryllidae 
33%

Muscidae
8%

Scarabaeidae
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Hydrophilidae
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Dolichoderus thoracicus merupakan salah 

satu hewan permukaan tanah yang berperan 

penting dalam proses pembentukan tanah. 

Dolichoderus thoracicus ini mampu 

menghancurkan serasah atau materi organik 

yaitu dengan cara memakannya. 

Dolichoderus thoracicus memainkan peran 

penting dalam ekosistem, dominasi mereka 

di habitat semi-kering memiliki efek regulasi 

pada serangga lain. Selain itu, mereka adalah 

sumber makanan untuk kadal, mamalia 

predator kecil, burung pemakan serangga dan 

arthropoda termasuk laba-laba, semut-singa 

dan kumbang.  

Rainieria antennaepes (Lalat 

rimpang). Rainieria antennaepes memiliki 

ukuran tubuh 1 cm, berwarna hitam 

kecoklatan, memilikin abdomen yang 

panjang dan meruncing yang merupakan ciri 

khas dari famili ini dan memiliki bentuk 

sayap yang panjang dan ramping. Fauna ini 

berperan sebagai predator yang memakan 

serangga kecil dan juga tertarik dengan hal-

hal membusuk. 

Rainieria antennaepes ini biasanya 

berada diatas rumput-rumput yang tinggi. 

Habitat Rainieria antennaepes biasanya 

berada di Phytotelmata (habitat air tawar 

umum di daerah pemukiman, terutama di 

daerah tropis lembab dipegang oleh hidup 

atau tanaman terestrial mati). Rainieria 

antennaepes termasuk fauna predator yang 

memakan serangga kecil dan juga tertarik 

dengan hal-hal membusuk. Rainieria 

antennaepes ini biasanya ditemukan pada 

daun, bunga, membusuk buah-buahan dan 

kotoran. Rainieria antennaepes aktif disiang 

hari untuk mencari makan. 

Rainieria antennaepes ini umumnya 

mempunyai peranan yang sangat penting 

bagi ekosistem, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Tanpa kehadiran suatu famili 

ini, maka kehidupan suatu ekosistem akan 

terganggu dan tidak akan mencapai suatu 

keseimbangan. Rainieria antennaepes 

berperan sebagai Polinator. Secara umum 

serangga tidak berperan langsung pada 

proses polinasi, serangga hanya bertujuan 

memperoleh nektar dari bunga yaitu sebagai 

sumber makanannya. Namun dalam hal ini 

serangga memiliki peran yang sangat 

penting, secara tidak sengaja polen atau 

serbuk sari menempel dan terbawa pada 

tubuh serangga hingga polen tersebut 

menempel pada kepala putik bunga lain dan 

terjadilah proses polinasi. Rainieria 

antennaepes ini aktif pada siang hari karena 

fauna ini biasanya ada pada permukaan daun-

daunan atau hinggap pada daun, kulit kayu, 

agar tubuhnya terkena sinar matahari. 

Dichromorpha viridis (Belalang kayu). 

Dichromorpha viridis memiliki ukuran tubuh 

2 cm, mempunyai antenna yang pendek, 

abdomennya terdiri dari 11 segmen, dan 

warna tubuh dari fauna ini kecokelatan, 

mempunyai 3 pasang (Femur pada tungkai 

belakangnya besar). Fauna ini aktif pada 

siang hari. Fauna ini berperan sebagai 

herbivore (pemakan tumbuhan). 

Dichromorpha viridis hidup di berbagai 

tipe lingkungan atau ekosistem seperti hutan, 

semak atau belukar, lingkungan perumahan, 

dan lahan pertanian. Dichromorpha viridis 

ini biasanya terbang diatas rumput-rumput, 

fauna ini dikenal sabagai hewan pemakan 

rumput. Keberadaannya di padang rumput 

memainkan peranan penting dalam laju aliran 

energi atau rantai makanan. 

Dichromorpha viridis termasuk 

serangga herbivora yang dapat menyebabkan 

kehilangan hasil (kerusakan), baik secara 

langsung memakan jaringan tanaman atau 

sebagai vektor dari patogen tanaman. Di 

samping itu sebenarnya terdapat fungsi lain 

dari serangga ini yaitu sebagai pengontrol 

kelimpahan tumbuhan. Fauna ini aktif 

disiang hari untuk mencari makan dan fauna 

ini juga  tidak memiliki sarang atau wilayah 

dan terus berpindah tempat untuk mencari 

makanan. 

Xysticus fervidus (Laba-laba kebun). 

Xysticus fervidus memiliki ukuran tubuh 1,90 
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cm, berwarna coklat kehitaman, tubuhnya 

berambut, mempunyai pola mata yang jelas, 

dan biasanya terdapat garis-garis putih pada 

tubuhnya. Fauna ini menyukai kondisi kering 

dan hidup tinggal didalam lipatan daun 

sambil menunggu mangsanya. Fauna ini 

adalah sebagai predator serangga yang 

berukuran kecil. 

Xysticus fervidus merupakan predator 

(pemangsa) penyergap, yang menunggu 

mangsa lewat di dekatnya sambil 

bersembunyi di balik daun, lapisan daun 

bunga, celah bebatuan, atau lubang di tanah. 

Beberapa jenis memiliki pola warna yang 

menyamarkan tubuhnya di atas tanah, batu 

atau pepagan pohon, sehingga tidak perlu 

bersembunyi. 

Xysticus fervidus ini merupakan predator 

polifag sehingga berperan penting dalam 

mengontrol populasi serangga. Pada 

ekosistem Pertanian mampu mengendalikan 

serangan kepik yang merupakan pemangsa 

wereng yang efektif. Xysticus fervidus ini 

aktif dimalam hari untuk mencari makan. 

Habitat Xysticus fervidus ini yang hidup di 

serasah, daun-daun yang gugur di hutan 

merupakan habitat yang sesuai baginya. 

Jumlahnya meningkat lebih banyak ketika 

lapisan serasah semakin tebal karena lebih 

banyak tempat tersedia untuk bersembunyi 

dan terhindar dari suhu. Xysticus fervidus ini 

pemangsa hewan-hewan kecil. Peran fauna 

ini memangsa spesies yang lebih kecil untuk 

menjaga keseimbangan ekologi atau sebagai 

agen pengendali alami di dalam ekosistem. 

Gryllus vernalis (Jangkrik). Gryllus 

vernalis aktif dimalam hari untuk mencari 

makan. Gryllus vernalis ini juga suka 

mengeluarkan suara dimalam hari. 
Gryllus vernalis ini termasuk herbivora 

pemakan tumbuhan dan hewan lainnya atau 

disebut omnivora dengan memakan bahan 

organik, termasuk bahan tanaman 

membusuk, dan jamur. 

Gryllus vernalis ini adalah serangga 

pemakan tumbuhan. Jumlah spesiesnya 

hanya 26% dari seluruh spesies serangga 

yang ada. Fauna-fauna pemakan tumbuhan 

yang hidup dengan memakan gulma dapat 

bermanfaat dalam pengendalian gulma. 

Beberapa spesies serangga seperti ini telah 

digunakan dalam pengendalian gulma secara 

hayati.  

Formica pallidefulva (Semut api). 

Formica pallidefulva memiliki ukuran tubuh 

1cm, berwarna hitam merah, memiliki 1 

pasang antena, kepala oval, toraks 

melengkung, tungkai 3 pasang, tidak 

memiliki sayap, bentuk tungkai pedicel 

(metasoma), sungut menyiku dan pada ruas 

pertama sangat panjang, ruas metasoma 

kedua mengandung satu punuk (bungkul) dan 

abdomen oval. Dalam ekosistem fauna ini 

berperan sebagai predator yang dapat 

menghancurkan serasah atau materil organik 

dengan cara memakannya. 

Formica pallidefulva merupakan salah 

satu jenis musuh alami. Semut ini memiliki 

cara hidup yang khas yaitu merajut daun-

daun pada pohon untuk membuat sarang. 

Formica pallidefulva menyukai udara yang 

segar sehingga tidak mungkin ditemukan di 

dalam rumah. Hal itu pula yang 

menyebabkan mereka tidak membuat sarang 

di dalam tanah melainkan pada pohon. Selain 

perilakunya yang khas dalam membuat 

sarang, perilakunya lebih agresif daripada 

semut lainnya. 

Sebagai Predator semut ini dapat 

mengganggu, menghalangi atau memangsa 

berbagai jenis hama seperti kepik hijau, ulat 

pemakan daun, dan serangga-serangga 

pemakan buah. Populasinya yang tinggi 

dapat mengurangi permasalahan hama 

tungau, pengorok daun dan penyakit 

greening pada kebun jeruk. 

Muscina pascuorum (Lalat rumah). 

Muscina pascuorum mempunyai ukuran 

tubuh 0,51 cm, berwarna hitam, mempunyai 

rambut disekitar daerah toraks. Pada bagian 

sayap lebih besar dari pada thoraks. Terdapat 



ISBN: 978-602-72245-2-0 

Prosiding Seminar Nasional Biology for Life 

Gowa, 10 November 2017 

 

Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar  76 

garis pada bagian venasi sayap. Bentuk sayap 

bulat telur.  
Muscina pascuorum ini aktif disiang hari 

untuk mencari makan. Fauna ini dikenal 

sebagai salah satu penyebab gagal panen, 

biang penyebar penyakit diare sampai 

penyakit tidur.  

Fungsi pengurai serangga di sini 

memang mungkin tidak sebagai pengurai 

sejati seperti jamur dan bakteri, tetapi 

memang berfungsi sebagai jembatan rantai 

makanan untuk jamur dan bakteri untuk 

diurai lebih lanjut. Aksi dari larva-larva lalat 

sebagai contohnya adalah membuat bangkai 

menjadi sebuah cairan yang nantinya akan 

diurai kembali oleh mikroorganisme.  

Megasoma vogti (Kumbang tanduk). 

Megasoma vogti tubuh 1,51 cm, berwarna 

hitam, mempunyai 3 pasang kaki dibagian 

thoraks, dan pada bagian tubuhnya terdapat 

bulu-bulu. Tipe mulut penggigit. Larva ini 

dikenal dengan nama lundi, bertubuh silinder 

dengan bentuk melengkung atau menyerupai 

huruf C.  

Megasoma vogti ini hidup pada tinja 

namun tidak termasuk kelompok kumbang 

tinja karena mereka tidak mengkonsumsi 

tinja tetapi predator dari arthropoda yang 

hidup pada tinja. Megasoma vogti di hutan 

dapat berfungsi sebagai pendegradasi materi 

organik yang berupa tinja satwa liar terutama 

mamalia, dan kadang-kadang burung dan 

reptil. Tinja diuraikan oleh kumbang menjadi 

partikel dan senyawa sederhana dalam proses 

yang dikenal dengan daur ulang unsur hara 

atau siklus hara. Peran lain dari kumbang 

tinja di alam adalah sebagai penyebar pupuk 

alam, membantu aerasi tanah, pengontrol 

parasit, dan penyerbuk bunga Araceae. Oleh 

karena fungsinya yang sangat penting dalam 

ekosistem, maka kumbang tinja merupakan 

jenis kunci (keystone species) pada suatu 

ekosistem. 

Megasoma vogti ini juga banyak 

digunakan sebagai bioindikator stabilnya 

ekosistem karena tersebar luas diberbagai 

ekosistem, spesiesnya beragam, muda 

dicuplik memiliki peran penting secara 

ekologis.  Megasoma vogti berperan dalam 

penguraian kotoran hewan sehingga terlibat 

dalam siklus hara dan penyebaran biji pada 

tumbuh-tumbuhan yang terbawa melalui 

kotoran. Dengan demikian, Megasoma vogti 

merupakan bagian yang penting dalam 

ekosistem untuk mempertahankan 

keseimbangan alam dan rantai makanan. 

Cercyon praetextatus (Kumbang air). 

Serangga ini mempunyai fase larva dan 

imago di air (akuatik), untuk serangga 

dewasa bisa meninggalkan air dan mendekati 

cahaya. Larvanya bersifat predator, 

sedangkan imagonya bersifat omnivora, 

pemakan bangkai. 

Cercyon praetextatus hidup di daerah 

terestrial seperti di kotoran, kompos, 

bangkai, dan bahan organik yang membusuk 

lainnya. Makanan serangga ini adalah 

tanaman dan hewan yang telah mati dan ada 

pula yang predator. Beberapa spesies yang 

hidup di darat memakan berbagai bahan yang 

telah membusuk dan belatung. Dengan 

perilaku makan (bahan organik yang telah 

membusuk) dan reproduksi, maka serangga 

ini sangat membantu menyebarkan dan 

menguraikan bahan-bahan organik yang 

menumpuk di suatu tempat. Aktifitas ini 

secara umum berpengaruh terhadap struktur 

tanah dan siklus hara sehingga juga 

berpengaruh pada tumbuhan disekitarnya. 

Dengan membenamkan bahan-bahan organik 

yang telah membusuk, Cercyon praetextatus 

ini dapat memperbaiki kesuburan dan aerasi 

tanah, serta meningkatkan siklus laju nutrisi. 

Trachelas volutus (Laba-laba 

pertapa). Fauna ini memiliki peran penting 

dalam ekositem. Banyaknya jumlah Fauna 

ini dalam suatu ekologi akan berdampak 

positif  karena fauna ini dapat mengurai 

(memecahkan tanaman dan hewan yang mati 

dan mengubah mereka menjadi nutrisi 

tumbuhan). Ini merupaka peran penting 

karena memasok tanaman dengan mineral 
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dan nutrisi  yang di perlukan bagi kehidupan. 

Hal ini juga membuat bahan mati tidak 

terakumulasi dilingkungan.  

Maritime Earwig (Cocopet). Maritime 

Earwig memiliki ukuran tubuh 1,20 cm, 

berwarna hitam mengkilat, pada bagian caput 

terdapat sepasang mata, memeliki antenna 

yang panjang, terdapat 3 pasang kaki dan 

terdapat cerci seperti capit.  

Maritime Earwig merupakan predator 

yang bisa memangsa hama perusak tanaman. 

Maritime Earwig tergolong dalam ordo 

Dermaptera yang mudah dikenal dengan ciri 

cerci atau capit pada ujung abdomen. Capit 

digunakan untuk mengambil dan memegang 

mangsa serta sebagai alat pertahanan diri. 

Kebanyakan jenis Maritime Earwig bersifat 

nokturnal yaitu aktif mencari mangsa pada 

malam hari dan bersembunyi dalam tanah 

atau pada bagian tanaman pada siang hari.   

Drosophila melanogaster (Lalat buah). 

Charidotella sexpunctata  merupakan 

kumbang daun yang bersifat pemangsa 

tumbuh-tumbuhan, beberapa larva  adalah 

pemakan tumbuhan, beberapa lain sebagai 

penggerek-penggerek daun dan beberapa 

makan akar. Banyak dari famii sebagai hama-

hama dari tanaman budidaya atau 

perkebunan.  Fauna ini memeliki peranan yang 

sangat penting dalam proses dekomposisi 

terutama di tanah. 

Oiceoptoma rugulosum (Kumbang 

bangkai). Oiceoptoma rugulosum adalah 

keluarga kumbang yang umumnya dikenal 

sebagai kumbang bangkai besar. Fauna ini 

suka memakan hewan mati yang sudah 

membusuk. Jumlah spesies relatif kecil dan 

sekitar dua ratus. Mereka lebih beragam di 

wilayah beriklim meskipun beberapa endemi 

tropis. 

Oiceoptoma rugulosum sangat penting 

perannya dalam ekositem karena fauna dari 

famili ini dapat melakukan deskompser 

(dengan cara mengurai atau memakan fauna 

vertebrata yang sudah mati  menjad ibahan 

organik). Fauna ini berperan sebagai predator 

yang memakan hewan vertebrata yang telah 

membusuk seperti tikus, kelelawar dan 

belatung.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah 

dilakukan di perkebunan Desa Pattallassang, 

Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa 

diperoleh 14 spesies yang tercakup kedalam 

13 famili. Spesies- spesies yang di temukan 

yaitu: Dolichoderus thoracicus, Formica 

pallidefulva, Rainieria antennaepes, 

Dichromorpha viridis, Xysticus fervidus, 

Gryllus vernalis, Muscina pascuorum, 

Megasoma vogti, Cercyon praetextatus, 

Trachelas volutus, Maritime Earwig, 

Drosophila melanogaster, Charidotella 

sexpunctata, dan Oiceoptoma rugulosum. 

Umumnya spesies yang ditemukan adalah 

spesies Gryllidae. Terdapat spesies-spesies 

yang berperan sebagai Polinator, 

Dekomposer, Predator, Parasitoid dan 

Bioindikator 
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ABSTRAK 

Minuman beralkohol merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari pada kebudayaan 

tertentu. Konsumsi alkohol terus menerus dapat mengakibatkan penyakit alkoholik dan 

menimbulkan kerusakan organ tertentu pada tubuh. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa alkohol 

memberi pengaruh signifikan pada organ vital Mencit (Mus musculus). 

 

Kata kunci: alkohol, organ, mencit 

 

PENDAHULUAN 

Secara umum tuak dikenal oleh 

masyarakat di Indonesia adalah jenis minuman 

yang disebut arak. Bagi masyarakat Batak 

Toba tuak merupakan minuman sehari-hari 

(Ikegami, 1997). Tuak merupakan minuman 

beralkohol yang bahan dasarnya nira aren 

(Arenga pinnata) mengandung alkohol dengan 

kadar 4% (Sunanto, 1993). Menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan 

No.151/A/SK/V/81 bahwa minuman atau obat 

tradisional yang tergolong dalam minuman 

keras mengandung alkohol >1%.  Pengolahan 

nira aren menjadi etanol sudah umum 

dilakukan petani aren, antara lain di daerah 

Minahasa Sulawesi Utara, dengan cara 

menampung nira hasil sadapan dalam tangki 

selama 2-3 hari tanpa menggunakan starter 

atau ragi, nira hasil fermentasi kemudian 

disuling dengan alat penyulingan sederhana, 

akan menghasilkan bioetanol berkadar 25-35% 

(Lay et al., 2004).  

Alkohol terutama dalam bentuk etil 

alkohol (etanol), telah mengambil tempat 

dalam sejarah umat manusia paling sedikit 

selama 8.000 tahun. Saat ini, alcohol 

dikonsumsi secara luas. Sama seperti obat-obat 

sedatif-hipnotik lainnya, alcohol dalam jumlah 

rendah sampai sedang dapat menghilangkan 

kecemasan dan membantu menimbulkan rasa 

tenang atau bahkan euforia. Akan tetapi, 

alcohol juga dikenal sebagai obat yang paling 

banyak disalahgunakan di dunia, suatu alasan 

yang tepat atas kerugian besar yang mesti 

ditanggung masyarakat dan dunia medis 

(Masters, 2002). 

Di Amerika Serikat, sekitar 75% dari 

populasi dewasa mengkonsumsi minuman 

beralkohol secara teratur. Mayoritas dari 

populasi peminum ini bias menikmati efek 

memuaskan yang diberikan alkohol tanpa 

menjadikannya sebagai resiko terhadap 

kesehatan. Bahkan fakta baru menunjukkan 

bahwa konsumsi etanol secukupnya dapat 

melindungi beberapa organ terhadap penyakit 

kardiovaskuler. Akan tetapi, sekitar 10% dari 

populasi umum di Amerika Serikat tidak 

mampu membatasi konsumsi etanol mereka, 

suatu kondisi yang dikenal dengan 

penyalahgunaan alkohol. Individu-individu 

yang terus menerus meminum alkohol tanpa 

memperdulikan adanya konsekuensi yang 

merugikan secara medis dan sosial yang 

berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol 

mereka tersebut menderita alkoholisme, suatu 

gangguan kompleks yang tampaknya 

ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan 

(Masters, 2002). Di Swis dan Inggris 

seseorang dilarang mengendarai mobil di jalan 

raya bila mempunyai KAD 80 mg/100ml atau 

lebih dan kadar alkohol urin (KAU) 107 

mg/100ml (Sutter, 2002; Shepherd, 2003). Di 

Indonesia, tingkat konsumsi alkohol terus 

meningkat dari tahun ke tahun, namun belum 

ditetapkan batas KAD dan KAU yang 

diperbolehkan bagi seseorang untuk 

mengendarai mobil di jalan raya (Sebayang, 

2007). 
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Alkoholisme sulit untuk menentukan 

jumlah alkohol yang dikonsumsi tetapi dapat 

diketahui jika kebiasaan tersebut dalam 

beberapa cara mempengaruhi kehidupan 

seseorang secara bertolak belakang. 

Alkoholisme menyebabkan gangguan fungsi 

sosial dan pekerjaan, meningkatkan toleransi 

terhadap efek alkohol dan ketergantungan 

fisiologik (Chandrasoma dan Taylor, 2005). 

Pada dosis oral ekuivalen dari alkohol, 

kaum wanita mempunyai konsentrasi puncak 

lebih tinggi dibandingkan kaum pria, sebagian 

disebabkan karena wanita mempunyai 

kandungan cairan tubuh total lebih rendah. Di 

dalam sistem saraf pusat, konsentrasi etanol 

meningkat dengan cepat karena otak 

menampung sebagian besar aliran darah dan 

etanol melewati membran biologi dengan 

cepat. Lebih dari 90% alkohol yang digunakan 

dioksidasi di dalam hati, sebagian besar 

sisanya di keluarkan lewat paru-paru dan urin 

(Masters, 2002). 

Komponen utama nira berupa air, 

karbohidrat dalam bentuk sukrosa, protein, 

lemak, vitamin dan mineral. Kerusakan nira 

dapat disebabkan oleh aktifitas bakteri 

(Acetobacter sp) dan khamir (Saccharomyces 

sp.) yang dapat menfermentasi sukrosa 

menjadi alkohol maupun asetat. Sadapan dari 

tandan bunga aren jantan dapat dilakukan 

setelah tanaman berumur 5-12 tahun. Setiap 

pohon tanaman aren ini dapat disadap selama 

3 tahun dan setiap tahun dapat dilakukan sadap 

3-4 tangkai bunga, dan dalam seharinya aren 

dapat menghasilkan 3-10 liter nira (Halim, 

2008). 

Menurut Hayati (2011), peroksidasi lipid 

pada membran spermatozoa dapat 

menurunkan permeabilitas membran untuk 

ion-ion spesifik dan menurukan kelenturan 

membran. Menurut Sanocka dan Kurpiz 

(2004), kerusakan spermatozoa yang 

disebabkan oleh radikal bebas terjadi karena 

dapat menghambat reaksi akrosom dan 

kerusakan ekor yang sangat berpengaruh 

terhadap motilitas spermatozoa. Menurut 

Aryosetyo (2009), kadar radikal bebas yang 

tinggi akan dapat merusak membran 

mitokondria sehingga hilangnya fungsi 

potensial mitokondria yang mana akan sangat 

mengganggu motilitas spermatozoa karena 

energi motilitas spermatozoa disuplai dalam 

bentuk adenosine trifosfat yang disintesis oleh 

mitokondria pada badan ekor. 

Konsumsi alkohol terus menerus dapat 

mengakibatkan penyakit alkoholik, yang 

dapat diketahui lebih awal dengan penentuan 

biomarker-biomarker dari alkohol. Salah satu 

biomarker alkohol adalah enzim. Enzim yang 

digunakan untuk mengoksidasi etanol adalah 

aldehid dehidrogenase (ALDH). Bila ALDH 

tidak cukup tersedia maka asetaldehid yang 

bersifat toksik sebagai hasil oksidasi etanol 

tidak dapat mengalami metabolisme yang 

sempurna. Alkohol (etanol) yang diminum 

dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi 

asetaldehid oleh enzim alcohol dehidrogenase 

(ADH) dan selanjutnya dioksidasi lagi 

menjadi asam asetat oleh aldehid 

dehidrogenase (ALDH). Akumulasi 

asetaldehid dapat menyebabkan berbagai 

penyakit hati (Koivisto, 2007 dan Das et al., 

2008). 

Alkohol dapat meningkatkan gairah 

seksual, tapi sebaliknya, dapat juga 

mengurangi performa pria. Bagian otak yang 

mengatur aliran darah perifer dan pembuangan 

urin sama dengan bagian yang mengatur 

sekresi hormon yang mengatur kegiatan 

seksual. Telah ditemukan bahwa alkohol 

secara langsung dapat mempengaruhi hormon-

hormon ini dan juga sistem regulasinya. Salah 

satu hormon yang menerima efek samping 

tersebut adalah hormone seksual pria, yaitu 

testosteron. Testosteron dibutuhkan dalam 

jumlah yang cukup untuk performa seksual 

dan juga untuk menjamin fertilitas seorang pria 

(Hruska, 2000). 

Pada sistem reproduksi, alkohol dapat 

mengubah keseimbangan hormon reproduksi 

pada individu jantan dan betina. Pada individu 

jantan alkohol menyebabkan kerusakan 

jaringan testikuler dan kegagalan sintesis 

testosteron dan produksi spermatozoa. 

Penelitian pada laki-laki yang diberi alkohol 

220 ml setiap hari selama 4 minggu, akan 

terjadi penurunan jumlah testosteron setelah 5 

hari dari pemberian terakhir. Bila pemberian 

tersebut dilanjutkan akan menyebabkan 

feminisasi pada laki-laki, seperti pembesaran 
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kelenjar susu. Alkohol juga menyebabkan 

perubahan struktur dan gerak tidak normal 

spermatozoa akibat penghambatan 

metabolisme vitamin A. 

Alkohol berpengaruh terhadap poros 

hipotalamus-hipofisis-gonad. Poros ini 

merupakan sistem yang terdiri atas organ-

organ endokrin yang mensintesis hormon yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan 

reproduksi pria. Penelitian telah membuktikan 

bahwa penggunaan alkohol baik akut maupun 

secara kronik telah dihubungkan dengan 

berkurangnya hormone hipotalamus LHRH 

dan hormon hipofisis LH. Cara lain alkohol 

mengganggu efek testosterone adalah dengan 

mengganggu sintesis Nitric Oxide (NO) yang 

merupakan gas yang bertanggung jawab atas 

vasodilatasi pembuluh darah. NO disintesis 

oleh testis menggunakan enzim NOsynthase. 

Inhibisi terhadap enzim ini terbukti 

mengurangi efek alkohol terhadap 

berkurangnya testosteron (Hruska, 2000). Jika 

kadar testosteron rendah, produksi fruktosa di 

vesika seminalis juga berkurang. Keadaan ini 

menyebabkan berkurangnya motilitas sperma 

karena sperma menggunakan fruktosa sebagai 

sumber energi untuk menggerakkan 

flagellanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

alcohol bukan hanya mengurangi performa 

seksual pria, tetapi juga mengurangi fertilitas 

(Hruska, 2000). 

Meskipun pria dapat mencapai ereksi 

dalam keadaan toksikasi berat, biasanya pria 

sulit mempertahankan ereksi tersebut. 

Berkurangnya kemampuan mempertahankan 

ereksi sangat mengurangi performa seksual. 

Penelitian terhadap pria yang minum minuman 

keras menunjukkan bahwa mereka memiliki 

jumlah testosteron yang lebih rendah 

dibandingkan pria yang tidak minum. 

Penelitian itu juga menyebutkan bahwa 

berkurangnya tetosteron berhubungan dengan 

jumlah alkohol yang dikonsumsi. Lebih 

banyak alcohol yang dikonsumsi dan lebih 

tingginya kadar alkohol dalam darah maka 

jumlah testosteron menurun. Jadi pria 

alkoholik biasanya impoten jika mereka 

minum alkohol yang banyak sebelum 

berhubungan seksual dengan pasangannya 

(Hruska, 2000). 

Pria biasanya memiliki gairah yang tinggi 

meskipun dalam keadaan mabuk. Ini dapat 

dimengerti karena interaksi antara testis 

dengan otak, yaitu otak meregulasi kerja 

hipofisis yang dalam kerjanya meregulasi 

testis. Produksi testosteron didahului beberapa 

tahap yang melibatkan beberapa hormon dan 

tahap-tahap ini bertanggung jawab atas 

perubahan tingkah laku. Otak mengatur LHRH 

yang memerintahkan hipofisis memproduksi 

LH yang beredar dalam darah dan kemudian 

menstimulasi produksi testosteron (Hruska, 

2000). 

Testosteron mengirimkan signal ke otak 

dan hipofisis mengenai kadarnya. Jika kadar 

testosteron rendah, maka otak dan hipofisis 

disignal untuk menghasilkan hormon-hormon 

yang dibutuhkan untuk produksi testosteron. 

Setelah mengkonsumsi alkohol kadar 

testosterone rendah, maka otak dan hipofisis 

diperintah oleh testis untuk memproduksi LH. 

Kadar LH paling tinggi ketika seorang pria 

sedang dalam keadaan mabuk dan ketika kadar 

testosteron rendah. LH ini memiliki efek 

langsung pada tingkah laku seksual dan juga 

menstimulasi sel-sel otak yang memiliki 

fungsi khusus dalam mengatur tingkah laku 

agresif dan tingkah laku seksual (Hruska, 

2000). 

Penelitian menyebutkan bahwa testis 

bertanggung jawab terhadap metabolisme 

alkohol, seperti kerja hati. Meskipun hati 

merupakan organ utama tempat metabolisme 

alkohol, testis juga memiliki enzim yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi alkohol. Jadi 

ketika seorang pria mengkonsumsi alkohol, 

maka sebagian dari alkohol tersebut akan 

dihancurkan oleh testis. Enzim yang 

digunakan testis untuk proses ini sama dengan 

enzim yang berperan dalam produksi 

testosteron. Jadi ketika alcohol dioksidasi di 

dalam testis, kebanyakan enzim terpakai 

untuk proses ini, sehingga akan tersisa sedikit 

enzim untuk produksi testosteron. Enzim yang 

dimaksudkan adalah enzym cofactor NAD 

(Hruska, 2000). 

 

PEMBAHASAN 

Beberapa penelitian terkait pengaruh 

alkohol pada mencit dipaparkan sebagai 
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berikut: Penelitian oleh Saraswati dkk (2009) 

menggunakan rancangan acak lengkap dengan 

4 perlakuan dan 4 kali ulangan. 16 ekor M 

musculus jantan diaklimasi selama 6 hari. 

Perlakuan dengan menggunakan kontrol 

(diberi aquades), minuman beralkohol 4,8%, 

formalin 40%, diazepam 0,04 mg yang 

diberikan sebanyak 0,5 ml per oral satu kali 

sehari selama 30 hari. Pemberian pakan dan 

minum secara ad libitum Paramemeter yang 

diamati adalah konsumsi pakan, konsumsi 

minum, bobot tubuh. Data dianalisis dengan 

Anova pada taraf kepercayaan 95%.

 

Tabel 1.  Kadar aldehid dehidrogenase dalam darah tikus Wistar setelah pemberian alkohol berulang 

secara kronis  

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pemberian diazepam, formalin dan minuman 

beralkohol memberikan pengaruh berbeda 

tidak nyata terhadap konsumsi pakan, 

konsumsi minum dan bobot tubuh M 

musculus. Konsumsi pakan dan minum diatur 

oleh salah satu bagian dari sistem saraf otonom 

yaitu hipothalamus yang berperan sebagai 

pengatur regulasi makan dan minum. 

Hipothalamus mengatur asupan makanan 

dilakukan pada dua daerah yaitu area lateral 

dari tuber sinereum bertindak sebagai pusat 

untuk rasa lapar, sedangkan rasa kenyang 

berpusat pada area nukleus ventromedial. 

Mekanisme pengaturan asupan makanan 

terdiri dari beberapa teori yaitu teori lipostatik, 

glukostatik, temperatur dan gut peptide. 

Penggunaan diazepam, formalin dan 

minuman beralkohol semakin meningkat 

diduga dapat menyebabkan tertekannya sistem 

saraf pusat sehingga kerja hipothalamus 

sebagai regulator makan terganggu, sehingga 

mempengaruhi tingkat kosumsi pakan. 

Menurut, diazepam bekerja dengan menekan 

neuromotorik sehingga kerja saraf semakin 

menurun dan aktifitas tubuh berkurang. 

Diazepam yang dikonsumsi secara terus 

menerus dapat menyebabkan depresi pada 

sistem saraf pusat. Formalin dapat menjadi 

iritan yang kuat pada lapisan mukosa 

gastrointestinal jika digunakan dalam dosis 

yang tinggi yang akan memancing pelepasa 

polipeptida yang bereaksi pada hipothalamus 

sebagai reseptor untuk menghambat asupan 

makanan. Pengkonsumsian minuman 

beralkohol memperoleh sebagian besar 

energinya dari alkohol sehingga konsumsi 

minuman beralkohol yang berlebih 

mempengaruhi tingkat konsumsi pakan.  

Suaniti dkk (2012) juga melakukan 

penelitian mengenai kerusakan hati akibat 

keracunan alkohol pada mencit. Dalam 

penelitian ini digunakan serum tikus Wistar 

sebanyak 16 sampel untuk analisis aldehid 

dehidrogenase dan hati tikus untuk melihat 

terjadi kerusakannya. Kedua kelompok tikus 

(kontrol dan perlakuan alkohol 5%) 

diadaptasikan di kandang Farmakologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 

selama 1 bulan. Selanjutnya kelompok 

perlakuan diberikan alkohol secara akut serta 

kelompok kontrol diberikan akuades. 

Hasil dari penelitian ini Kadar ALDH 

dalam serum tikus Wistar setelah konsumsi 

alkohol secara akut, Rata-rata kadar ALDH 

pada tikus kontrol (yang tidak diberikan 

alkohol/diberi akuades) yang diambil setelah 6 

jam adalah 3,9801±0,4498 U/L dan yang 

diambil setelah 24 jam adalah 3,9581±0,4661 

U/L. Pada tikus Wistar setelah diberi alkohol 

5% secara akut, kadar ALDH yang diperiksa 6 

jam setelah pemberian terakhir adalah 8,6426± 

0,6184 U/L sedangkan setelah 24 jam adalah 

8,2385±1,0499 U/L. Uji Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal 

(P > 0.05) serta data homogen dengan uji 
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homogenitas, dengan p > 0,05 sehingga 

analisis dilanjutkan dengan uji parametrik 

menggunakan Anova satu arah. 

Tampak pada konsumsi alkohol secara 

akut atau konsumsi alkohol selama 1 minggu 

dan pemeriksaan 6 jam setelah pemberian 

alkohol terakhir, kadar ALDH serum tikus 

setelah konsumsi alkohol 5% adalah 8,6426 

U/L dan meningkat secara bermakna dengan 

p<0,05 jika dibandingkan dengan kadar 

ALDH pada tikus control (3,9801 U/L). 

Demikian pula konsumsi alkohol akut pada 

pemeriksaan 24 jam, kadar ALDH serum tikus 

setelah konsumsi alkohol 5% adalah 8,2385 

U/L dan meningkat secara bermakna dengan p 

< 0,05 jika dibandingkan dengan tikus kontrol 

(3,9581 U/L). 

Pemeriksaan histopatologi hati tikus 

Wistar control menunjukkan bahwa tidak 

ditemukan adanya perubahan sel-sel hati. 

Jaringan hati yang normal ditandai dengan 

adanya sel parenkim dan sel lainnya yang 

tampak normal pada pemeriksaan mikroskop. 

Jaringan hati juga tampak normal pada tikus 

Wistar yang diberikan alkohol 5% secara akut. 

Sementara itu, konsumsi alkohol 5% pada 

tikus Wistar secara akut, tidak menyebabkan 

kerusakan.  Hasil yang serupa juga diperoleh 

pada pemberian alkohol secara akut setelah 

pemeriksaan 24 jam. Dalam hal ini kadar 

ALDH antara tikus kontrol dan perlakuan 

alkohol 5% berbeda secara bermakna dengan 

beda rerata 4,2804 atau terjadi peningkatan 

kadar ALDH sebesar 108,14% dari tikus 

kontrol. Hal ini juga disebabkan oleh etanol 

dapat sebagai enzim inducer. 

 Peningkatan kadar ALDH ini terjadi 

karena reaksi enzimatik berfungsi dengan baik 

sehingga mengakibatkan reaksi sempurna 

menjadi asam asetat. Secara umum, diperoleh 

hasil bahwa konsumsi alkohol secara akut pada 

tikus Wistar dapat meningkatkan kadar ALDH 

sebagai marker kerusakan awal lebih 

terdeteksi dari struktur histopatologi hati 

maupun otak tikus Wistar. Marchitti et al. 

(2008) menyatakan bahwa aldehid merupakan 

molekul yang reaktif yang oleh enzim ALDH 

dapat dioksidasi menjadi asetat. Pada orang 

yang mengkonsumsi alcohol akan terjadi 

peningkatan kadar asetaldehid yang bersifat 

toksik terhadap berbagai organ/jaringan tubuh. 

Untuk mencegah keracunan tubuh oleh 

asetaldehid, tubuh memproduksi enzim ALDH 

yang dapat mengubahnya menjadi asetat 

(Hoek et al., 2004; Lieber, 2005; Moon et al., 

2007). 

ALDH merupakan enzim yang berperan 

penting dalam toleransi dan ketergantungan 

terhadap alkohol yaitu dalam pemecahan 

asetaldehid menjadi asetat yang tidak beracun. 

Peran ALDH dalam metabolisme alkohol juga 

ditelaah oleh Zakhari, 2006. Variasi gen-gen 

enzim ALDH berpengaruh terhadap tingkat 

konsumsi alkohol, kerusakan jaringan akibat 

konsumsi alkohol dan ketergantungan 

seseorang pada alkohol. Lachenmeier (2008) 

mengatakan bahwa penggunaan alkohol dapat 

menimbulkan iritasi kulit terutama pada 

manusia dengan kekurangan ALDH. 

Sementara itu, Seitz et al. (2001) menyebutkan 

bahwa konsumsi alkohol dapat meningkatkan 

resiko kanker pada sistem pencernaan 

terutama pada individu yang menderita 

kekurangan ALDH. 

Hasil pemeriksaan histologi jaringan hati 

tikus control menunjukkan bahwa belum 

kelihatan terjadi kerusakan dan warnanya 

jernih seperti Gambar 1. Demikian juga hati 

tikus setelah konsumsi alkohol akut 5% tidak 

ditemukan adanya perubahan pada sel 

parenkim tetapi warnanya agak keruh. Tanda-

tanda kerusakan struktur mikroskopis jaringan 

hati tersebut mengindikasikan bahwa 

mengkonsumsi alkohol 5% selama 1 minggu 

tampaknya belum merusak jaringan hati. 

Temuan ini didukung oleh Yamamoto et al. 

(2000) bahwa degenerasi lemak pada hati tidak 

diamati secara mikroskop pada keracunan 

alkohol akut. Tampak bahwa pemberian 

alkohol 5% secara akut belum mempengaruhi 

struktur jaringan hati, hal ini berkaitan dengan 

fungsi hati sebagai organ detoksifikasi utama 

dalam tubuh. Hasil ini menunjukkan bahwa 

organ hati masih mampu mendetoksifikasi 

alkohol 5% yang dikonsumsi selama 1 

minggu. 

Selanjutnya penelitian Nugroho (2009), 

untuk melihat pengaruh minuman beralkohol 

terhadap jumlah lapisan sel spermatogenik dan 

berat vesikula seminalis mencit. Metode 
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penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap, dengan 4 perlakuan, masing-masing 

3 ulangan. Selanjutnya secara acak mencit 

dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-

masing 3 ekor. Selanjutnya tiap kelompok 

diberi minuman beralkohol secara oral. Setelah 

selesai perlakuan, hewan uji dibedah dan 

selanjutnya diambil vesikula seminalis dan 

testisnya. Kelenjar vesikula seminalis 

ditimbang dengan menggunakan timbangan 

elektrik digital. Testis mencit selanjutnya 

difiksasi untuk pembuatan sediaan 

mikroanatomi. Data yang diperoleh berupa 

data kuantitatif, yaitu: jumlah lapisan sel 

spermatogenik dan berat kelenjar vesikula 

seminalis. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan mengunakan ANOVA (Analysis of 

Variance) yang kemudian dilanjutkan dengan 

uji LSD (Least Significans Difference) pada 

taraf uji 5%, untuk menunjukkan letak 

perbedaan pada tiap perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rerata jumlah lapisan sel spermatogenik pada 

kontrol 7,6 lapisan, pada P1 7 lapisan, pada P2 

ada 5,6 lapisan dan pada P3 ada 5 lapisan sel 

spermatogenik. Jumlah lapisan sel 

spermatogenik mulai dari kontrol sampai P3 

menunjukkan adanya penurunan jumlah 

lapisan sel spermatogenik. Semakin besar 

dosis yang diberikan, maka semakin menurun 

jumlah lapisan sel spermatogenik hewan uji. 

Uji statistik terhadap jumlah lapisan sel 

spermatogenik antara kontrol dengan P1 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa 

alkohol yang masuk ke dalam tubuh hewan uji 

dapat dimetabolismekan. Kemampuan tubuh 

untuk memetabolisme alkohol yang masuk 

menyebabkan tidak ada penumpukan alkohol 

di dalam tubuh, sehingga tidak terjadi 

pengaruh buruk pada hewan uji. Uji statistik 

jumlah lapisan sel spermatogenik antara 

kontrol dengan P1 tidak ada perbedaan yang 

signifikan, sedangkan antara kontrol dengan 

P2 maupun P3 menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan. Hal ini 

menandakan bahwa alkohol menyebabkan 

penurunan jumlah lapisan sel spermatogenik. 

Besarnya dosis alkohol yang masuk tidak 

dapat dimetabolismekan seluruhnya oleh 

hewan uji, sehingga terjadi penumpukan 

alkohol di dalam tubuh. 

Semakin tinggi dosis alkohol yang 

diberikan semakin menurunkan berat vesikula 

seminalis. Hal ini menandakan bahwa hewan 

percobaan masih mampu memetabolisme 

alkohol yang masuk, sehingga alkohol belum 

menimbulkan pengaruh terhadap 

perkembangan vesikula seminalis. Meskipun 

secara statistik penurunan berat vesikula 

seminalis pada P1 tidak berbeda secara 

signifikan bila dibandingkan dengan kontrol, 

akan tetapi pada kenyataannya perlakuan 

dengan menggunakan dosis 0,1 ml/hari/ ekor 

mampu menurunkan berat vesikula seminalis. 

 

KESIMPULAN 

Dari beberapa hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa pemberian 

diazepam (0,04 mg), formalin (100 ppm) dan 
minuman beralkohol (4,8%) setiap hari selam 

30 hari tidak mempengaruhi perilaku makan 
dan minum sehingga tidak berpengaruh 

terhadap metabolisme tubuh. Demikian pula 
bahwa kadar aldehid dehidrogenase dalam 

serum lebih terdeteksi dari struktur 

histopatologi hati tikus Wistar sebagai 
biomarker awal konsumsi alkohol secara akut 

serta minuman beralkohol dapat 
menyebabkan penurunan jumlah lapisan sel 

spermatogenik dan berat vesikula seminalis 
mencit. 
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ABSTRAK 

Kulit buah kakao merupakan limbah yang paling besar yang dikeluarkan sekitar 75% dari buah 

kakao segar. Kulit buah kakao mengandung protein kasar sebesar 19,27 % dan energy bruto sebesar 

4709 kkal/kg. Produksi satu ton biji kakao kering setara dengan 10ton kulit buah kakao segar. 

Menurut Pulungan et al. (1989), berat kulit biji kakao adalah 10% dari berat biji kakao, sedangkan 

berat biji kakao itu sendiri adalah 24 % dari berat buah kakao. Kulit kakao hanya biasa dimanfaatkan 

oleh petani sebagai pupuk kompos dengan cara fermentasi, dalam fermentasi ini petani menutup rapat 

boks yang berisi campuran bahan organik lainnya, sehingga dalam beberapa hari boks berisi pupuk 

kompos menjadi panas dan menghasilkan jamur. Dalam hal ini petani juga biasa memanfaatkan kulit 

buah kakao sebagai pengganti dari karbit untuk mempercepat pematangan buah pisang, semangka 

dan buah yang lainnya, dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh kulit buah kakao. 

 

Keywords: kakao, limbah, inkubator 

 

PENDAHULUAN 

Kulit buah kakao merupakan limbah yang 

paling besar yang dikeluarkan sekitar 75% 

(Darwis 1998) dari buah kakao segar. Kulit 

buah kakao mengandung protein kasar sebesar 

19,27 % dan energy bruto sebesar 4709 

kkal/kg (Pulungan et al 1989). Produksi satu 

ton biji kakao kering setara dengan 10 ton kulit 

buah kakao segar. Menurut Pulungan et al. 

(1989), berat kulit biji kakao adalah 10% dari 

berat biji kakao, sedangkan berat biji kakao itu 

sendiri adalah 24 % dari berat buah kakao. 

kulit kakao hanya biasa dimanfaatkan oleh 

petani sebagai pupuk kompos dengan cara 

fermentasi, dalam fermentasi ini petani 

menutup rapat boks yang berisi campuran 

bahan organik lainnya, sehingga dalam 

beberapa hari boks berisi pupuk kompos 

menjadi panas dan menghasilkan jamur. 

Dalam hal ini petani juga biasa memanfaatkan 

kulit buah kakao sebagai pengganti dari karbit 

untuk mempercepat pematangan buah pisang, 

semangka dan buah yang lainnya, dengan 

memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh 

kulit buah kakao. Hal inilah yang menarik 

pemikiran penulis untuk menjadikan bahan 

percobaan penelitian sebagai penghasil suhu 

panas pada inkubator. Inkubator yang penulis 

maksud adalah incubator mesin penetasan. 

Perbanyakan populasi unggas biasanya 

ditempuh dengan cara penetasan telur yang 

sudah dibuahi. Penetasan telur ada dua cara, 

yaitu melalui penetasan alami dan melalui 

penetasan buatan begitu pula halnya dengan 

pemanasan tubuh bayi hewan yang prematur. 

Kekurangan penetasan telur secara alami 

menggunakan induk ayam atau entog 

dibandingkan dengan mesin tetas, yaitu dalam 

kapasitas telur yang dapat ditetaskan. Telur 

yang dierami dengan menggunakan induk 

ayam berkisar 10-15 butir setiap kali 

pengeraman, sedangkan menggunakan mesin 

penetas setiap pengeraman dapat menampung 

lebih banyak telur. 

Mesin tetas modern ataupun mesin tetas 

konvensional pada dasarnya terdiri dari 

beberapa bagian yaitu lemari mesin kotak, 

tempat penyimpanan telur, sumber panas 

pengatur suhu dan pengatur kelembapan. 

Perbedaan kedua bentuk mesin tets tersebut 

terutama kapasitas telur yang dapat ditampung, 

bahan lemari kotak mesin tetas, sumber panas, 

tempat pengeraman, pembalikkan telur, dan 

pengatur kelembapan. 
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METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

- Pisau 

- Gunting seng 

- Lakban 

- Seng plat 

- Kulit Kakao 

- Wadah plastik 

- Termometer 

Gambaran Mengenai Wadah Pemanasan 

Kulit Kakao 

Tempat pemanasan kulit kakao, penulis 

buat berbentuk kotak dari plat seng, kotak 

pertama dibuat lebih besar dari pada kotak 

kedua. Kotak petama berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan kulit kakao dan kotak kedua 

dengan ukuran lebih kecil berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan termometer sebagai 

pengukur suhu yang dihantarkan dari kulit 

kakao yang berada dikotak pertama. Kotak 

kedua diletakkan dibagian tengah-tengah dari 

kotak kedua dengan merujuk pada incubator 

aslinya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, waktu yang digunakan 

selama 4 hari, menampakkan adanya 

perubahan suhu setiap harinya, yang 

dijadwalkan pemeriksaan suhu panas setiap 5 

jam/hari. Ini membuktikan bahwa kulit kakao 

dapat menghasilkan energy panas dengan 

adanya zat-zat yang terkandung didalamnya. 

Suhu panas yang dihasilkan oleh kulit kakao 

tersebut dapat berubah pada saat malam hari, 

ini artinya bahwa cuaca atau suhu udara 

mampu memengaruhi suhu panas yang berada 

dalam boks penyimpanan kulit kakao tersebut. 

Kelembapan dalam kotak juga dapat 

mempengaruhi termometer yang dihasilkan 

oleh panas itu sendiri. Air yang dihasilkan oleh 

kelembapan itu mempengaruhi ukuran suhu 

thermometer tersebut serta jumlah kulit kakao 

juga mempengaruhi suhu panas yang 

dihasilkan. 

Dan yaitu dengan suhu 34 derajat celcius 

pada hari ke 2,3, dan ke 4 serta pada waktu 

antara pukul 08-14.44 WITA. Hari kedua pada 

pukul 05.02-09.34 WITA, menunjukkan suhu 

yang berbeda. Suhu pada kotak pertama lebih 

rendah dibanding suhu pada kotak kedua, 

karena pada penyaluran suhu dari kotak kedua 

kekotak pertama itu mempunyai waktu 

berbeda untuk menyamai suhu pada kotak 

pertama dan pada hari-hari selanjutnya kotak 

pertama sudah mempunyai suhu yang sama 

dengan suhu kotak kedua, karena suhu panas 

yang dihasilkan kotak kedua sudah memenuhi 

ruang kotak, sehingga suhu panas berpindah 

kekotak pertama dan hari-hari berikutnya suhu 

masing-masing kotak sama atau konstan. 

 

KESIMPULAN 

Mikroorganisme dapat memanfaatkan 

bahan organik apabila bahan organik tersebut 

larut dalam air. Kelembaban 40-60% adalah 

kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. 

Apabila kelembaban di bawah 40%, aktivitas 

mikroba akan mengalami penurunan dan akan 

lebih rendah lagi pada kelembaban 15%. 

Apabila kelembaban lebih besar dari 60%, 

hara akan tercuci, volume udara berkurang, 

akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan 

akan terjadi anaerobik yang menimbulkan bau 

tidak sedap. 
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