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ABSTRAK

T

arget pengembangan tanaman
obat Ditjen Hortikultura adalah
pemenuhan kebutuhan dan permintaan
dalam negeri, penyediaan bahan baku
obat tradisional, industri herbal dan
saintifikasi jamu, serta mendorong
penyediaan produk untuk ekspor segar
maupun olahan primer. Beberapa
langkah strategis dalam pembinaan
tanaman obat, yaitu; 1) pengembangan
kawasan tanaman obat, 2) penerapan
budidaya tanaman obat yang baik atau
GAP, 3) pengembangan desa organik
berbasis tanaman obat, 4) penguatan
kelembagaan petani, 5) pembentukan
jaringan komunikasi dan informasi,
6) peningkatan kapabilitas sumberdaya
manusia, 7) pendampingan petani/
kelembagaan petani.
Kata kunci: Kebijakan, pengembangan,
tanaman, obat

PENDAHULUAN
Isu penting yang muncul dewasa ini
terkait dengan penanganan kesehatan
dan tanaman obat adalah, serbuan obatobatan modern dari berbagai negara dan
berbagai perusahaan farmasi luar negeri
maupun perusahaan multinasional, dan
maraknya pembukaan klinik pengobatan
tradisional China dan India di berbagai
kota. Kondisi ini menjadi tantangan
sekaligus ancaman terhadap pengobatan
herbal, jamu dan industri obat tradisional
Indonesia.
Perkembangan dan situasi terkini
terkait obat herbal adalah, terjadinya
peningkatan produksi industri jamu,
kosmetika dan farmasi herbal. Hal ini
terjadi karena kecenderungan masyarakat
untuk back to nature pada pengobatan,
pemeliharaan kesehatan dan kecantikan.
Seiring dengan trend tersebut,
pemanfaatan jamu muncul sebagai
bagian dari gaya hidup dan budaya
masyarakat modern.
Sesuai dengan kelimpahan dan
keanekaragaman sumberdaya yang
dimiliki, sosial budaya masyarakat, serta
perkembangan permintaan, maka
pemerintah berupaya mendorong
peningkatan permintaan produk herbal
dalam negeri. Dukungan Kementerian
Pertanian dalam hal ini adalah
melakukan pengembangan tanaman obat
Obat

untuk pemenuhan bahan baku yang
bermutu.
Pengembangan agribisnis tanaman
obat dihadapkan pada beberapa tantangan,
diantaranya 1) era perdagangan bebas
yang menuntut tersedianya produk
bermutu dan berdaya saing, 2) pasar
domestik sangat besar sebagai sumber
pertumbuhan baru sektor pertanian dan
ekonomi (232 juta jiwa penduduk), yang
harus mampu direbut pelaku usaha dan
produk nasional, 3) persaingan pasar
dengan efisiensi dan produktivitas tinggi,
kualitas baik, serta performa menarik, 4)
tuntutan konsumen akan produk tanaman
obat yang aman konsumsi, bermutu dan
diproduksi secara ramah lingkungan.
Keragaan Komoditas Tanaman Obat
Mengacu kepada Keputusan
Menteri Pertanian No 511/2006, jumlah
komoditas tanaman obat binaan Ditjen
Hortikultura adalah 66 jenis, 14 jenis
tanaman rimpang dan 52 jenis non
rimpang. Akan tetapi sejauh ini, jumlah
tanaman obat yang didata dan masuk
dalam statistik hortikultura B P S
hanyalah 15 jenis.
Komoditas tanaman obat yang di
fasilitasi pengembangannya melalui
Program Pengembangan Hortikultura
dewasa ini hanyalah jahe, kencur,
kunyit, temulawak, kapulaga dan lidah
buaya, sebelumnya pernah tanaman
purwoceng. Target pengembangan
adalah: pemenuhan kebutuhan
permintaan dalam negeri, untuk
mendukung bahan baku pengobatan

tradisional, mendukung penyediaan
bahan baku industri herbal dan
saintifikasi jamu, dan mendorong
penyediaan produk ekspor segar
maupun hasil olahan primer (simplisia,
bubuk, bahan kering, dll).
Produksi tanaman obat, mengalami
peningkatan rata-rata 14% per tahun,
khusus untuk jahe dan kapulaga berturutturut meningkat 25% dan 14% pertahun.
Peningkatan produksi salah satunya
karena adanya kegiatan pengembangan
kawasan terutama untuk komoditas jahe
dan kapulaga yang dilaksanakan setiap
tahun. Gambaran keadaan produksi
t a n a m a n o b a t t a h u n 2 0 11 - 2 0 1 5
dikemukakan pada Tabel 1 berikut.
Dalam perdagangan internasional,
ekspor komoditas jahe dan kunyit
cenderung meningkat berturut-turut 7%
dan 32% per tahun. Sementara impor
jahe dan kunyit kecenderungannya
menurun berturut-turut 134% dan 5%.
Keadaan volume ekspor impor tanaman
obat tahun 2012-2015 diperlihatkan pada
Tabel 2 dan 3 berikut.
Kebijakan Pengembangan
Dalam hal pengembangan tanaman
obat, telah ditetapkan beberapa
kebijakan, yaitu :
1. Peningkatan produksi tanaman obat
dengan Pendekatan Pengembangan
Kawasan, dilakukan melalui fokus
pengembangan komoditas dan
fokus lokasi, yang pelaksanaanya
dilakukan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan.

Tabel 1. Keragaan produksi tanaman obat tahun 2011-2015 (dalam Kg)
No

Komoditas

2011

2013

2012

2014

2015*

1

Jahe

94,743,139

114,537,658

155,286,288

2

Kencur

34,016,850

42,626,207

41,343,456

37,715,653

36,039,019

3

Temulawak

24,105,870

44,085,151

35,664,756

25,128,189

27,550,074

4

Kunyit

84,803,466

96,979,119

120,726,111

5

Laos

57,701,484

58,186,488

69,730,091

62,520,835

55,105,989

6

Kapolaga

47,231,297

42,973,264

54,171,417

72,760,295

92,749,647

7

Lidah Buaya

3,958,741

9,812,622

10,599,502

15,191,612

7,459,040

346,560,847

409,200,509

487,521,621

Total

226,114,819 307,942,738

112,088,181 116,342,476

551,519,584 643,188,983

Sumber : Data dari BPS diolah Ditjen Hortikultura. *) Angka Sementara (Asem)
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Tabel 2. Keragaan ekspor tanaman obat tahun 2012-2015 (dalam Kg)
No

2012

Komoditas

1

Jahe

2

2013

2014

2015

904,713

22,300,202

61,085,944

25,749,524

Tumeric/ Kunyit

1,212,312

1,946,541

3,808,159

8,670,791

3

Kapulaga

7,961,287

6,697,616

7,737,471

6,245,826

4

Tanaman Obat Lainnya

994,914

1,915,887

2,527,110

3,076,151

12,073,226

32,860,246

75,158,684

43,742,292

Total

dengan melibatkan berbagai institusi
terkait (seperti BALITTRO, Badan
Litbang Pertanian, Badan POM,
Kemen Kesehatan, Kemen-LHK,
perguruan tinggi, dll)
6.

Sumber : Data dari BPS diolah Ditjen Hortikultura.

Tabel 3. Keragaan impor tanaman obat tahun 2012-2015 (dalam Kg)
No

Komoditas

2012

1

Jahe

2

Tumeric/ Kunyit

3

Kapulaga

4

Tanaman Obat Lainnya

2013

2014

2015

27,128,175

6,262,072

2,737,793

6,826,377

131,553

249,491

245,413

152,966

6,712

16,308

14,001

4,589

1,357,147

644,483

476,529

372,619

28,623,587

7,172,354

3,473,736

7,356,551

Pengembangan dan pemberdayaan
kelembagaan petani dan aparatur
terkait pengembangan tanaman
obat, mencakup kelembagaan tani
seperi; kelompok tani, Gapoktan,
koperasi tani, Badan Usaha Milik
Petani (BUMP), serta melakukaan
koordinasi dan peningkatan
kapasitas kepada kelembagaan
pembina petani di lapangan (Dinas
Pertanian, PPL, PPS, POPT, dll),
untuk meningkatkan keahlian dan
keterampilan sehingga memenuhi
standar kompetensi yang diharapkan,
melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan.

Langkah Strategis
Total

Sumber : Data dari BPS diolah Ditjen Hortikultura.

Pengembangan Kawasan tanaman
obat telah dilakukan semenjak
tahun 2008, tersebar di Provinsi :
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Banten,
Aceh, Sumatera Selatan, Jambi,
Bengkulu, Kepulauan Riau,
Lampung, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan
Te n g a h , K a l i m a n t a n U t a r a ,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Selatan, Bali, NTT dan Papua.
Dalam pengembangan kawasan
dilakukan dengan cara pendekatan
pertanian terpadu (integrated
farming system) dan ramah
lingkungan, melaksanakan Good
Agriculture Practices (GAP), Good
Handling Practices (G H P).
Disamping itu sebagai amanah
dari U U No 13/2010 tentang
Hortikultura bahwa penanganan
pascapanen dilakukan di bangsal
pascapanen, dengan penerapan
Good Management Packing House
(GMPH).
2.

02

Menyediakan fasilitas sarana dan
peralatan budidaya tanaman obat
kepada kelembagaan petani terpilih
di kawasan pengembangan, dengan
komponen kegiatan berupa input
pertanian, amelioran, sarana
pengolahan lahan, dll. Pemilihan
lokasi kawasan dan sentra produksi
yang difasilitasi dilakukan dengan
WartaBalittro
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memperhatikan kesesuaian
agroekosistem, permintaan pasar
serta kesesuaian sosial budaya
masyarakat. Fasilitasi sarana dan
peralatan dilakukan dalam rangka
penerapan teknologi anjuran serta
pengenalan penerapan teknologi
maju/modern dan aplikatif dalam
teknik budidaya, dengan tetap
memperhatikan kearifan lokal.
3.

Pemberdayaan petani/pelaku usaha
tanaman obat, sasarannya adalah
petani atau pelaku usaha yang
diharapkan dapat menjadi
penggerak usaha/agribisnis
(Champion) di daerahnya, kegiatan
yang dilakukan antara lain
pemberian bantuan sarana,
pelaksanaan temu teknologi dan
pendampingan intensif.

4.

Penguatan akses pasar kepada
kelembagaan petani dan pelaku
usaha melalui pembenahan
manajemen rantai pasokan (supply
chain management = SCM) dan
pengembangan kemitraan usaha
antara industri/eksportir/suplier
herbal dengan kelembagaan tani
dan champion tanaman obat.

5.

Pengembangan kerjasama antar
stakeholders tanaman obat dan jamu,
dalam bentuk melakukan kegiatan
pembinaan dan pendampingan
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Dalam pengembangan tanaman
obat, telah ditetapkan beberapa langkah
strategis yang dilaksanakan oleh Ditjen
Hortikultura, yaitu :
1. P e n g e m b a n g a n K a w a s a n
Tanaman Obat
Pengembangan kawasan dilakukan
pada komoditas tanaman obat
unggulan nasional dan unggulan
daerah. Pada tahun 2016, dengan
pendekatan kawasan dilakukan
pengembangan jahe seluas 80 Ha,
tersebar di 16 kabupaten (di 8
provinsi), selain itu pengembangan
kapulaga seluas 10 Ha di 2 kabupaten
(di Jawa Barat).
Setiap kawasan tanaman obat diberi
fasilitas untuk masing-masing
pengembangan 5 Ha lahan produksi
oleh Poktan/Gapoktan terpilih,
komponen kegiatan terdiri dari
penyediaan sarana dan prasarana
budidaya, seperti benih, pupuk
(organik dan anorganik), alat dan
mesin pertanian sesuai kebutuhan,
sarana penyuluhan, dll.
2.

Penerapan Budi daya Tanaman
Obat yang Baik (Good Agricultural
Practices = GAP). Penerapan GAP
ini mengacu kepada Permentan No.
57/Permentan/OT.140/9/ 2012/21
tentang Pedoman Budi daya
Tanaman Obat yang Baik (Good
Agricultural Practices for Medicinal
Crops). Tujuan Penerapan GAP
adalah menghasilkan produk yang
aman konsumsi, produk bermutu
baik,
Obat

serta diproduksi secara ramah
lingkungan dan pelestarian SDA,
sehingga mampu menghasilkan
produk yang berdaya saing
(produktifitas dan efisiensi tinggi,
harga kompetitif). Sejauh ini
penerapan GAP diprioritaskan
kepada petani, kelompok tani dan
pelaku usaha budi daya tanaman
obat yang akan memasok produk ke
industri, eksportir, pasar modern
(hypermarket, supermarket,
swalayan, dll), serta kelompoktani/
Gapoktan yang mendapat bantuan
pengembangan budi daya dari
program pemerintah/ Pemda.
3.

4.

5.

Pengembangan Desa Organik
Berbasis Tanaman Obat. Program
1000 desa organik merupakan
amanat Nawacita Presiden RI
dalam Kabinet Kerja (yang telah
diuraikan menjadi 600 desa organik
tanaman pangan, 250 desa organik
hortikultura, dan 150 desa organik
perkebunan). Pada desa organik
dilaksanakan kegiatan budi daya
tanaman dengan penerapan
pertanian organik, dengan sasaran
terwujudnya 150 desa organik
berbasis komoditas sayuran dan
tanaman obat, yang didalamnya
termasuk 36 desa organik tanaman
o b a t y a n g t e r s e b a r p a d a 11
kabupaten/kota di 6 provinsi.
Penguatan Kelembagaan Petani
Tanaman Obat. Cakupan kegiatan
berupa pembentukan/penumbuhan,
penguatan dan pengaktifan
kelembagaan petani berupa:
kelompok tani, Gapoktan, asosiasi
dan perhimpunan produsen, serta
lembaga usaha lainnya, termasuk
BUMP. Fasilitasi yang diberikan
berupa pelatihan peningkatan
kompetensi, pengembangan
jejaring informasi dan komunikasi,
dan lain-lain.
Pembentukan/Penguatan Jejaring
Komunikasi dan Informasi antar
pelaku usaha dalam bentuk
konsolidasi kelembagaan, fasilitasi
dan pendampingan pengembangan
konsorsium, pengembangan

Obat

kemitraan kelembagaan tani
dengan pelaku usaha. Jejaring
komunikasi agribisnis dibangun
antara produsen dan pelaku usaha
antar dan inter sentra produksi dan
sentra pemasaran.
6.

Peningkatan Kapabilitas Sumber
Daya Manusia. Sasarannya adalah
melakukan penyuluhan untuk
peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan sikap pelaku
usaha/petani untuk meningkatkan
kapabilitas/ kompetensi,
pengetahuan, keterampilan
petani/pelaku usaha maupun
petugas pembina lapangan.
Pelaksanaan dilakukan dalam
bentuk temu teknologi, jambore
teknologi, pelatihan kompetensi,
serta praktek dan demonstrasi
teknik budidaya, dan pelaksanaan
temu usaha.

7.

Pengembangan Pendampingan
Petani/Kelembagaan Petani,
kegiatan ini dilakukan dengan
melibatkan petugas lapang/
champion/akademisi/petani/
peneliti. Pendampingan dilakukan
untuk meningkatkan kompetensi
petani/kelembagaan tani dalam hal
teknis, manajemen, administrasi,
komunikasi dan promosi.
PENUTUP

Dukungan program/kegiatan
pengembangan komoditas tanaman obat
dewasa ini masih terbatas, karena
tanaman obat masih dianggap komoditas
inferior pada kebijakan pembangunan
pertanian. Dalam kelompok komoditas
tanaman obat, komoditas prioritas adalah
jahe, kencur, kunyit, temulawak,
kapolaga, dan lidah buaya. Dengan
demikian terlihat bahwa tidak semua
komoditas yang diperlukan dalam
pengembangan industri serta pengobatan
herbal yang dapat difasilitasi. Oleh karena
itu kerjasama, dukungan dan kontribusi
(sharing) dari berbagai institusi, baik
pemerintah dan swasta diperlukan
dalam mendukung pengembangan
tanaman obat ini.

Ta n t a n g a n l a i n n y a a d a l a h
terbatasnya pengetahuan, sikap dan
kemauan petani dalam penerapan
teknologi budidaya yang baik, sesuai
prinsip GAP, belum diterapkannya
standar mutu baku pada produk, serta
beragamnya produk asal petani (baik
jenis, mutu, bentuk produk). Menghadapi
kondisi ini, maka kerjasama dan
keterpaduan dalam pembinaan dan
pendampingan teknis secara intensif,
melibatkan berbagai institusi pembina
juga diperlukan.
Komoditas tanaman obat merupakan
komoditas bisnis prospektif yang dapat
memberikan keuntungan tingi bagi
pelaku usahanya, akan tetepi dilain pihak
komoditas ini juga sangat sensitif
terhadap perubahan harga, permintaan
dan posisi lokasi. Oleh karena itu dalam
inisiasi pengembangan produksi tanaman
obat di kawasan dan sentra, sangat
penting terlebih dahulu dilakukan
pengembangan kerjasama dan kemitraan
usaha antar produsen dengan industri/
suplier/eksportir/trader, sehingga dapat
menjamin pemasaran. Selain itu perlu
dilakukan pemberdayaan kelembagaan
usaha agribisnis di tingkat petani, agar
kerjasama dan kemitraan usaha dapat
dilakukan dengan prinsip sinergisme dan
saling menguntungkan.
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Kerana diocles Moore: ULAT PENGGULUNG
DAUN KECOMBRANG (Nicolaia speciosa Horan)
Tri Lestari Mardiningsih
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Email : tri_mardiningsih@yahoo.com

S

alah satu organisme pengganggu
tanaman kecombrang adalah ulat
penggulung daun, Kerana diocles
Moore (Lepidoptera: Hesperiidae).
Ulat ini berwarna hijau, merupakan
hama kedua setelah Phaulernis
monticola yang dijumpai menyerang
tanaman kecombrang di Kebun
Wisata Ilmiah Balittro, Bogor. Ulat
merobek pinggir daun kecombrang,
memintal, dan menggulungnya ke
atas. Ulat memakan daun dan berada
di dalam gulungan daun tersebut.
Wa l a u p u n b e l u m m e r u g i k a n ,
keberadaan serangga ini perlu
dikelola dengan mempertahankan
musuh alaminya yang ada di lapang.
Kata kunci: Kerana diocles, Nicolaia
speciosa, ulat penggulung daun

PENDAHULUAN
Dengan adanya dampak negatif
dari obat kimia, masyarakat cenderung
untuk menggunakan obat alami. Hal ini
mendorong meningkatnya budi daya dan
penggunaan tanaman sebagai bahan obat
tradisional. Dalam budi daya tanaman
yang intensif biasanya dijumpai
berbagai kendala.
Ta n a m a n k e c o m b r a n g / h o n j e
merupakan salah satu tanaman rempah
dan obat yang termasuk dalam famili
Zingiberaceae. Tanaman ini merupakan
tanaman tahunan berupa semak,
berumpun, dan tingginya 1-3 m.
Kecombrang merupakan tanaman liar,
dapat tumbuh di sembarang tempat,
terutama di daerah pegunungan, di
dataran rendahpun dapat tumbuh
(Tarmizi, 2014). Bunga tanaman ini
bermanfaat untuk memperbanyak air
susu ibu, pembersih darah, dan
penghilang bau badan (Syamsuhidayat
dan Hutapea, 1991). Penelitian tentang
kecombrang semakin berkembang, yaitu
tanaman ini dimanfaatkan sebagai
antibakteri, antioksidan, dan antioviposisi
nyamuk Aedes aegypti, (Hudaya, 2011;
Virgianti dan Masfufah, 2015).
Salah satu kendala dalam usaha
budi daya tanaman kecombrang ialah
serangan hama. Hama yang baru
dilaporkan menyerang tanaman
kecombrang di Kebun Wisata Ilmiah
Balittro adalah Phaulernis monticola
(Mardiningsih et al., 2015). Selain
04
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serangga tersebut, juga ada ulat
penggulung daun (Kerana diocles)
(Lepidoptera: Hesperiidae). Ulat ini juga
dilaporkan menyerang tanaman
Zingiberaceae lainnya (Mardiningsih dan
Balfas, 2008). Informasi mengenai
serangan K. diocles pada tanaman
kecombrang belum banyak diketahui.
Oleh karena itu, dilakukan pengamatan
K. diocles pada daun kecombrang di
laboratorium Proteksi Tanaman dan
Kebun Wisata Ilmiah Balittro.
BIOLOGI K. diocles
K. diocles (Lepidoptera: Hesperiidae)
mempunyai metamorfosis holometabola
(sempurna) yang terdiri atas telur, larva,
pupa, dan imago. Serangga ini menyerang
tanaman kecombrang dengan cara
memakan daun. Adapun ciri-ciri
morfologinya adalah sebagai berikut:
Telur
Telur berwarna kuning dan ada
juga yang berwarna kuning kemerahmerahan, berbentuk bulat dengan
rata-rata diameter 1,4 mm (Gambar 1a).
Telur diletakkan pada permukaan daun
sebelah bawah secara berkelompok atau
tunggal, namun ada juga yang pada
permukaan daun sebelah atas. Satu
kelompok telur dapat mencapai 16 butir.
Telur diletakkan pada daun pertama dari
ujung bahkan sampai daun kesembilan.
Menjelang menetas, telur berwarna
kuning kusam dengan noktah berwarna
hitam yang merupakan bakal kepala
(Gambar 1 b).
Larva
Larva K. diocles terdiri atas lima
instar. Larva mempunyai tiga pasang

tungkai asli dan empat pasang tungkai
palsu, yaitu pada abdomen larva ruas
ketiga, keempat, kelima, dan keenam.
Instar pertama yang baru menetas
berwarna kuning dengan kepala
berwarna hitam. Setelah memakan daun
tubuh berwarna kehijauan. Di belakang
kepala, yaitu pada toraks ruas pertama
terdapat garis hitam melintang (Gambar
2a). Larva yang sudah ganti kulit,
kepalanya berwarna hijau kekuningan
dan lama kelamaan berwarna hitam.
Pada instar kedua tidak terdapat garis
melintang tersebut (Gambar 2b). Instar
ketiga hampir sama dengan instar kedua
(Gambar 2c). Pada setiap akan ganti
kulit, di belakang kepala terdapat bidang
yang lebar yang merupakan bakal kepala
larva yang baru (Gambar 2d). Larva
yang baru selesai ganti kulit, kepala
berwarna krem, kepala ini nanti akan
berwarna cokelat kehitaman, bekas kulit
kepala masih menempel pada kepala
yang baru. Instar keempat, tubuh
berwarna hijau keputih-putihan (2e).
Instar kelima seperti instar keempat (2f).
Pada instar kelima mendekati menjadi
pupa, larva tidak makan, hanya
mengeluarkan kotoran sehingga warna
tubuhnya menjadi hijau kekuningan
(Gambar 2g). Makin besar larva, kulit
kepalanya makin besar (Tabel 1). Pada
waktu akan menjadi pupa, larva
mengeluarkan bahan seperti benangbenang dari alat mulutnya.
Pupa
Pupa berwarna hijau kekuningan,
pada kedua ujungnya lancip, panjangnya
rata-rata 3,4 cm dan lebarnya rata-rata
5,3 cm (Gambar 3a). Pada bagian yang
lancip ke arah tengah terdapat bentuk
seperti jarum berwarna transparan.
Selain itu, tubuh pupa juga terikat seperti
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A

Gambar 1. Telur K. diocles. (A) Telur yang baru dan (B) telur yang akan menetas
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Gambar 4. Imago K. diocles

Pada tanaman kecombrang ini
serangan serangga tersebut tidak berat
sehingga tanaman tidak menjadi gundul.
Dari tanaman-tanaman inang tersebut
yang parah diserang K. diocles adalah
kunyit yang ditanam dalam polibag
hingga daunnya habis (Mardiningsih dan
Baringbing, 2005).
Jika serangga ini berkembang lebih
lanjut maka dampak serangannya pada
komoditas yang mempunyai nilai
ekonomi tinggi dapat menyebabkan
terhambatnya pertumbuhan tanaman
karena daun habis dimakan. Sebagai
contoh serangan berat dari serangga ini
adalah pada tanaman kunyit seperti di
atas. Perlu diketahui bahwa serangga ini
hanya menyerang tanaman dari famili
Zingiberaceae.

Gambar 2. Larva K. diocles. (A) Larva instar I, (B) larva instar II, (C) larva instar III,
(D) larva yang akan ganti kulit, (E) larva instar IV, (F) larva instar V, dan (G) prepupa

benang. Pupa yang akan menjadi
imago, bakal sayapnya berwarna hitam
kecokelatan dan bagian lainnya
berwarna belang hijau dan hitam
(Gambar 3b).

Zingiberaceae ini tidak berbeda jauh.
TANAMAN INANG
Tanaman inang dari K. diocles
adalah kunyit (Mardiningsih dan

B

A

UPAYA PENGENDALIAN

Gambar 3. Pupa K. diocles. (A) Pupa yang baru dan (B) pupa yang akan menjadi imago

Imago
Imago K. diocles berwarna cokelat
kehitam-hitaman (Gambar 4). Panjang
tubuhnya berkisar 1,5–1,8 cm dan
lebarnya 2,5–4,0 mm, serta rentang
sayapnya 3,5–5,1 cm.
Dalam pemeliharaan di dalam
cawan petri di laboratorium, tidak semua
larva berhasil menjadi imago (Tabel 2).
Dalam masa perkembangan larva
terdapat masa-masa instar peka yang
dapat mengakibatkan kegagalan dalam
perkembangan hidupnya. Dari 26 larva
yang dipelihara yang berhasil menjadi
imago sebesar 18 ekor (Tabel 2). Dari
Tabel 2 dapat diketahui bahwa hampir
tiap stadia terjadi kematian, kecuali dari
larva instar pertama ke instar kedua, dari
instar keempat ke instar kelima, dan dari
pupa ke imago. Adakalanya, walaupun
sudah terbentuk pupa ternyata pupa
tersebut menjadi busuk.
Pada tanaman kunyit lama hidup
telur, larva, pupa, dan imago K. diocles
berturut-turut 6, 22-32, 8-9, dan 0-3 hari
(Mardiningsih, 2009). Dari sini dapat
diketahui bahwa beberapa aspek biologi
K. diocles pada tanaman famili

Obat

Untuk menghindari serangan
serangga ini, perlu dilakukan monitoring.
Bila diketahui adanya larva K. diocles
cukup dengan mengambilnya dan
memusnahkannya. Di Kebun Wisata
Ilmiah Balittro terdapat musuh alami
yang menyerang telur K. diocles berupa
parasitoid, yaitu Ooencyrtus sp.
(Hymenoptera: Encyrtidae) dengan
parasitasi 8,6%. Menurut Kalshoven
(1981) O. malayensis di Indonesia yang
terdapat di Jawa dan Bangka merupakan
parasit telur berbagai kepik. Di Malaysia,
spesies ini juga diperoleh dari telur
Lepidoptera. Ooencyrtus sp. juga
menyerang telur Doleschallia bisaltide
dengan parasitasi 37,8% pada tanaman
daun ungu (Mardiningsih et al., 2010).

Baringbing, 2005), temu lawak
(Mardiningsih dan Balfas, 2008),
lengkuas (Priyono, 2010). lempuyang
wangi (Asosiasi Herbalis Nusantara
2011), temu hitam (Petani Hebat, 2014).
SERANGAN
Larva K. diocles menyerang daun
kecombrang dengan cara menyobek,
memintal dengan benang yang keluar
dari alat mulut dari kiri ke kanan dan
sebaliknya (Gambar 4) sehingga daun
menjadi sobek dan terlipat. Larva
memakan daun dan berada di dalam
lipatan daun tersebut. Serangan ulat ini
telah diketahui sejak bulan Maret 2014.
Tabel 1. Ukuran kulit kepala larva K. diocles
Larva

Rata-rata panjang x lebar (mm)

Kisaran (mm)

Larva instar pertama (n=24)

0,75 x 0,68

0,71-0.79 x 0,64-0,71

Larva instar kedua (n= 24)

1,16 x 1,05

1,07-1,19 x 1,01-1,11

Larva instar ketiga (n=23)

1,77 x 1,51

1,65-1,87 x 1,44-1,62

Larva instar keempat (n=23)

2,77 x 2,28

2,38-2,79 x 1,95-2,61

2,5 x 3,0

-

Larva instar kelima
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Tabel 2. Beberapa aspek biologi K. diocles
Beberapa aspek biologi

Rata-rata

Kisaran

Mortalitas (%)

6.00 ± 0

6-6

Larva instar I (n=26)

2,69 ± 0,55

2-4

Larva instar II (n=26)

3,88 ± 0,52

3-5

0

Larva instar III (n=25)

3,88 ± 0,53

3-5

3,8

Larva instar IV (n=23)

5,00 ± 0,60

4-6

8,0

Larva instar V (n=23)

8,61, ± 0,89

7-10

0

Total larva (n=23)

24,10 ± 1,62

20-27

-

Pupa (n=18)

9,05 ± 0,23

9-10

21,7

Imago (n=18)

2,72 ± 0,23

1-4

0

Kardinan A, Atmadja WR. 2004. Effect of
neem (Azadirachta indica) on
Helopeltis antonii. Agricultural
Scientific Journal. 10(3): 103-107.

Masa (hari)
Telur (4)

PENUTUP
Serangan K. diocles pada daun
kecombrang tidak menyebabkan
gundulnya tanaman, namun perlu
diwaspadai bila suatu saat menjadi hama
yang merugikan. Keberadaan parasitoid
yang menyerang telur perlu dilestarikan
dengan mempertahankan tanaman
berbunga sebagai sumber nektar bagi
parasitoid.
Gambar 4.Tanaman kecombrang yang
terserang K. diocles

Jika terjadi serangan berat dari ulat
ini pada komoditas yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi maka tindakan
pengendalian dapat dilakukan dengan
menggunakan insektisida yang bersifat
sistemik mengingat serangga ini berada
di dalam lipatan daun. Mimba dapat
digunakan untuk mengendalikan
berbagai jenis serangga karena
merupakan insektisida nabati yang
bersifat sistemik yang ditranslokasikan
ke jaringan tanaman (Kardinan dan
Atmadja, 2004). Jika mimba sulit
dijumpai maka dapat digunakan
insektisida sintetis.
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Gambar 5. A) Parasitoid telur, Ooencyrtus sp. dan B) telur K. diocles yang terserang
Parasitoid, tampak telur berlubang bekas jalan keluarnya parasitoid
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C

endawan entomopatogen
merupakan salah satu jenis
bioinsektisida yang dapat digunakan
untuk mengendalikan hama
tanaman. Beberapa jenis cendawan
entomopatogen yang sudah diketahui
efektif mengendalikan hama penting
pada tanaman pertanian adalah
Beauveria bassiana dan Metarhizium
anisopliae. Uji patogenisitas jamur
dengan beberapa konsentrasi
menunjukkan bahwa strain B.
bassiana dengan tingkat kerapatan
spora 109 berpengaruh nyata
terhadap mortalitas wereng batang
coklat (WBC) pada pengamatan
terakhir, yaitu 10 hari setelah
inokulasi sebesar 75% sedangkan
pada perlakuan M. anisopliae dengan
konsentrasi yang sama tingkat
kematian nimfa WBC sebesar 60%
dibanding kontrol.
Kata kunci :Entomopatogen, wereng batang
coklat, padi.

PENDAHULUAN
Salah satu hama yang seringkali
menyebabkan kegagalan panen padi
adalah serangan hama wereng batang
cokelat (Tirtowiryono, et al. 1987).
Wereng batang cokelat (WBC) merusak
tanaman padi dengan cara mengisap
cairan sel batang tanaman padi sehingga
pertumbuhan tanaman terhambat
dan jika populasinya tinggi dapat
menyebabkan tanaman padi mati
kekeringan atau kelihatan seperti
terbakar (hopperburn). Di samping itu,
WBC juga berperan sebagai vektor virus
kerdil rumput dan kerdil hampa
(Mochida, 1978). Dengan kemampuan
yang dimiliki WBC, hingga kini tidak
mudah untuk mengendalikan
populasinya. Sejak tahun 1970 berbagai
teknik pengendalian telah digunakan
untuk menurunkan populasi WBC, salah
satunya adalah penggunaan varietas
tahan (Baehaki, 1987).
Pengendalian hama masih
mengandalkan penggunaan insektisida.
Untuk mensukseskan dan menjamin
keberhasilan produksi, sistem produksi
pertanian khususnya padi perlu
didukung oleh strategi pengendalian
Obat

hama yang handal, layak biaya, mudah
diterapkan, memberi keuntungan
optimal serta dapat membantu
terpeliharanya kualitas lingkungan.
Strategi pengendalian yang sesuai adalah
pengendalian hama terpadu (PHT).
Upaya pengendalian hama saat ini
dilakukan secara bijak yang didasarkan
pada pengembangan sistem PHT. Sistem
PHT lebih menonjolkan keterpaduan
penggunaan beberapa komponen
pengendalian secara alami, seperti
musuh alami (parasitoid, predator, dan
patogen serangga), pengendalian secara
fisik dan mekanik, pengendalian dengan
menanam varietas tahan, dan insektisida
nabati.
Cendawan entomopatogen
merupakan salah satu jenis bioinsektisida
yang dapat digunakan untuk
mengendalikan hama tanaman. Beberapa
jenis cendawan entomopatogen yang
sudah diketahui efektif mengendalikan
hama penting pada tanaman pertanian
adalah Beauveria bassiana, Metarhizium
anisopliae, Nomuraea rileyi,
Paecilomyces fumosoroseus, Aspergillus
parasiticus, dan Lecanicillum lecanii.
Pemanfaatan berbagai jenis cendawan
tersebut sering menghadapi kendala,
antara lain kurangnya pengetahuan
petani tentang jenis hama dan patogen
serangga, serta manfaat dan upaya
mempertahankan viabilitas dan
keefektifan cendawan dalam
pengendalian hama, termasuk cara
perbanyakan, penyiapan, dan aplikasinya
(Koswanudin dan Wahyono, 2014).
Salah satu cendawan entomopatogen
yang sangat potensial untuk
mengendalikan beberapa spesies
serangga hama adalah Beauveria
b a s s i a n a ( B a l s a m o ) Vu i l l e m i n .
Cendawan ini dilaporkan sebagai
agensia hayati yang sangat efektif
mengendalikan sejumlah spesies
serangga hama termasuk rayap, kutu
putih, dan beberapa jenis kumbang
(Gillespie, 1988 dalam Soetopo dan
Indrayani, 2007). B. bassiana adalah
salah satu jamur entomopatogenik yang
dapat dimanfaatkan secara luas sebagai
pengendali hayati hama tanaman.
Tercatat lebih dari 200 spesies serangga
dapat terinfeksi jamur ini (Feng et al.,
1994 dalam Wahyono dan Wiratno,

2014) seperti kutu putih, kutudaun,
belalang, rayap, colorado potato beetle,
mexican bean beetle, japanese beetle,
boil weevil, cereal leaf beetle, bark
beetle, lygus bugs, semut api, penggerek
jagung Eropa, codling moth, dan Douglas
fir tussock moth dan jangkrik famili
Gryllidae dan aphid (Steinhaus 1949
dalam Wahyono dan Wiratno, 2014).
Selain itu, agen pengendali hayati
lainnya adalah M. anisopliae diketahui
memiliki toksin destruxin yang bersifat
toksik pada serangga, khususnya
Oryctes rhinoceros. Jamur M. anisopliae
memiliki aktivitas larvasidal dengan
menghasilkan cyclopeptida, destruxin A,
B, C, D, E, dan desmethyl destruxin B.
Destruxin telah dipertimbangkan
sebagai bahan insektisida generasi baru.
Efek destruxin berpengaruh pada
organela sel target (mitokondria,
retikulum endoplasma, dan membran
nukleus), menyebabkan paralisa sel dan
kelainan fungsi lambung tengah, tubulus
malpighi, hemocyt, dan jaringan otot
(Tampubolon et al., 2013). Keefektifan
M. anisopliae dipengaruhi oleh banyak
faktor, di antaranya tingkat virulensi,
media tumbuh, instar larva, dan
frekuensi aplikasi (Manurung et al.,
2012), selain itu, jenis hama yang
dikendalikan, kerapatan konidia, waktu
aplikasi, dan faktor lingkungan, seperti
sinar ultraviolet, curah hujan, dan
kelembapan (Prayogo et al., 2005,
Susanti et al., 2013). Oleh karena itu,
dilakukan upaya untuk mencari
pengendalian alternatif penggunaan
jamur entomopatogen yang efektif dan
efisien untuk mengendalikan hama
wereng batang cokelat.
PATO G E N I S I TA S B E B E R A PA
S T R A I N J A M U R M e t a rh i z i u m
Anisoplae DAN Beauveria Bassiana
TERHADAP WERENG BATANG
COKELAT (WBC) DI RUMAH
KACA
Uji patogenisitas dilaksanakan di
laboratorium dan rumah kaca pada
kelompok penelitian Proteksi Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat
Bogor dari Oktober sampai November
2015. Serangga uji berupa wereng
cokelat (Nilaparvata lugens) diambil
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dari sentra produksi padi dan dipelihara
di rumah kaca. Serangga uji yang
digunakan pada percobaan adalah
serangga stadia nimfa instar ke 4 dari
hasil perbanyakan di rumah kaca.
Tanaman uji, menggunakan tanaman
padi varietas IR 64 yang berumur dua
minggu setelah tanam. Tanaman padi
ditumbuhkan pada pot plastik (ember)
berdiameter 20 cm dan tinggi 25 cm, di
atasnya dikurung dengan plastik milar
berdiameter 20 cm dan tinggi 50 cm
yang di atasnya ditutup dengan kain
kasa.
Bahan-bahan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah isolat
jamur entomopatogen B. bassiana
strain Hypothenemus hampei dan M.
anisopliae strain Brontispa longissima
koleksi Kelti Proteksi Balittro
Bogor. Media perbanyakan jamur
entomopatogen adalah medium jagung
yang dikukus lalu diinokulasi isolat
jamur entomopatogen setelah 3 minggu
kemudian digunakan untuk aplikasi ke
serangga uji. Nimfa instar 4 WBC hasil
pengembangbiakan di rumah kaca Kelti
Proteksi digunakan sebagai serangga uji.
Patogenisitas jamur entomopatogen
B. bassiana dan M. anisopliae dilakukan
dengan metode semprot nimfa WBC
sebanyak 10 ekor setiap ulangan ke dalam
suspensi kerapatan konidia B. bassiana
dan M. anisopliae masing-masing
dalam bentuk suspensi dengan
konsentrasi sekitar 109, 107, dan 105
konidia/ml setara dengan 10 g per liter
air dengan tingkat pengenceran sesuai
dosis yang diinginkan. Dosis yang
digunakan 10 g/ liter air dengan cara
diremas-remas secara perlahan hingga
jamur terlepas dari media, disaring
terlebih dahulu menggunakan kain yang
tipis agar gumpalan tidak menyumbat
nozel sprayer. Selanjutnya, larutan
disemprotkan ke nimfa WBC secara
merata.
Uji patogenisitas ini disusun
menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan tujuh perlakuan
dan empat ulangan. Data hasil penelitian
dianalisis menggunakan uji F (sidik
ragam). Jika ada perbedaan yang
signifikan dilanjutkan dengan uji List
Significant Different (LSD) pada taraf
nyata 5 %. Parameter yang diamati, yaitu
persentase tingkat kematian hama
setelah aplikasi dengan menggunakan
rumus :
a-b
I = -------------- x 100%
a

berkecambah dan melakukan penetrasi
ke dalam tubuh serangga. Tahap
berikutnya, cendawan tumbuh dan
berkembang dalam darah serangga.
Cendawan akan mempercepat
reproduksi dengan memisahkan tubuh
hifanya untuk melawan ketahanan
serangga. Pada saat yang sama, toksin
antibiotik yang diproduksi cendawan
melemahkan sekaligus mematikan
serangga dengan cepat. Selanjutnya, hifa
akan tumbuh dan memenuhi seluruh
badan serangga.
Menurut Tampubolon (2013),
serangga yang terinfeksi M. anisopliae
mula-mula akan berwarna pucat
kekuningan, gerakan menjadi lamban,
dan aktivitas makan menurun. Penetrasi
jamur ke serangga dimulai dari bagian
tubuh yang lunak. Konidia masuk ke
dalam tubuh, menyebar ke seluruh
rongga tubuh (haemocoel) dan
menembus integumen. Gejala khas dari
jamur M. anisopliae adalah nimfa yang
terserang akan mati mengeras dan kaku,
akan tetapi tidak berbau. Semakin tinggi
konsentrasi konidia yang diinfeksikan
maka semakin tinggi peluang kontak
antara patogen dengan inang. Semakin
tinggi serangan tersebut maka proses
kematian serangga yang terinfeksi
semakin cepat (Susanti et al., 2013
dalam Yuningsih dan Widyaningrum,
2014).

TINGKAT KEMATIAN NIMFA
WBC
Kematian nimfa W B C sudah
terlihat pada hari keempat setelah
aplikasi strain B. bassiana dengan
tingkat kerapatan spora 109 berpengaruh
nyata terhadap mortalitas WBC pada
pengamatan terakhir, yaitu 10 hari
setelah inokulasi sebesar 75%,
sedangkan pada perlakuan M. anisopliae
dengan konsentrasi yang sama tingkat
kematian nimfa WBC sebesar 60%
dibanding kontrol (Tabel 1).
Menurut Koswanudin dan
Wahyono (2014), konsentrasi B.
bassiana pada 10, 15, dan 20 g/l pada
hari kelima sudah berpengaruh nyata
terhadap tingkat kematian N. lugens,
rata-rata tingkat kematian masingmasing sebesar 49, 50 dan 50%. Pada
hari ke sembilan nilai efikasi
biopestisida uji pada konsentrasi 20 g/l
air sudah menunjukkan tingkat kematian
N. lugens sebesar 100% sampai pada
pengamatan hari ke 11. WBC yang
terinfeksi jamur B. bassina terlihat hifa
berwarna putih di seluruh tubuhnya,
sedangkan nimfa WBC yang terinfeksi
M. anisopliae berwarna hijau (Gambar
1). Mekanisme infeksi cendawan
entomopatogen diawali dengan
menempelnya spora cendawan pada
kutikula serangga. Selanjutnya, spora

Tabel 1. Persentase tingkat kematian nimfa WBC setelah aplikasi entomopatogen
Perlakuan
konidia/ml

Rata-rata mortalitas WBC (%) per hari setelah aplikasi (hsa)
4

6

8

10

9

0a

7.5 ab

47.5 a

60 ab

7

Ma10

0a

0b

32.5 abc

45 b

Ma105

7.5 a

10 ab

20 abc

27.5 c

9

Bb10

5.0 a

20 a

40 ab

75 a

Bb107

0a

7.5 ab

37.5 ab

55 b

5

Bb10

0a

2.5 b

15 bc

35 c

K

0a

0b

0c

0d

Ma10

Keterangan: Nilai pada satu kolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji
Duncan pada taraf 5%.

A

I = tingkat kematian (%)
a = jumlah hama yang hidup
b = jumlah hama yang mati

B

Gambar 1. Nimfa WBC yang terinfeksi (a) M. anisopliae (b) B. bassiana
Bersambung ke hal 12
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RINGKASAN

J

ambu mete (Anacardium
occidentale L) merupakan salah
satu tanaman potensial sumber devisa
negara. Peningkatan produktivitas
jambu mete sampai saat ini masih
dilakukan secara konvensional
melalui seleksi populasi dan
hibridisasi. Penggunaan marka
molekuler dapat digunakan untuk
mempercepat proses seleksi. Untuk
dapat memperoleh marka molekuler
yang akurat, diperlukan D N A
berkualitas tinggi. Optimasi teknik
isolasi DNA pada jambu mete telah
dilakukan dengan menggunakan tiga
fase pertumbuhan daun (pucuk,
sedang, tua) pada kondisi segar dan
kering serta perbaikan metode
ekstraksi dengan cara homogenisasi
sampel, memperhalus sampel dan
memperpanjang waktu senrifugasi
menjadi dua puluh menit. Daun
sedang (daun ketiga dari pucuk)
merupakan jenis sampel terbaik
untuk isolasi DNA jambu mete.
Kata kunci : Molekuler jambu mete, kualitas
DNA, sampel daun, isolasi DNA.

PENDAHULUAN
Kualitas DNA (Deoxyribonucleic
acid) merupakan salah satu faktor
penunjang keberhasilan dalam analisis
marka molekuler. Semakin baik kualitas
DNA sampel yang digunakan, maka
hasil analisis akan semakin akurat.
Tinggi rendahnya kualitas D N A
ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu
sumber sampel/materi genetik, teknik
isolasi dan pemilihan reagent (pereaksi).
Isolasi DNA pada tanaman tingkat
tinggi kerapkali mengalami hambatan
pada proses destruksi dinding sel untuk
melepaskan isi sel. Hal ini disebabkan
tanaman tingkat tinggi memiliki struktur
dinding sel yang kompak dan kuat. Pada
beberapa tanaman, proses isolasi DNA
menjadi semakin sulit karena kandungan
polifenol ataupun polisakarida yang
tinggi, seperti pada tanaman jambu mete.
Daun jambu mete mengandung dua
metabolit utama, yaitu tanin dan
senyawa fenol. Kandungan kimia lain
yang terdapat pada daun jambu mete
Obat

adalah flavonol, asam anakardiol, asam
elagat, kardol dan metal kardol
(Sulistyawati dan Mulyati, 2009).
Metabolit yang terdapat didalam
jaringan daun jambu mete kerapkali
mengakibatkan DNA yang disolasi
terkontaminasi sehingga tidak dapat
digunakan untuk penelitian selanjutnya.
Kontaminasi protein, polifenol dan
polisakarida menghambat aktivitas
enzim Taq (Thermus aquaticus) DNA
polimerase pada reaksi Polymerase
Chain Reaction (PCR) (Ausaubel et al
1994).

b.
c.

Penambahan Mercaptoethanol 20
µl pada saat proses ekstraksi daun.
Penggunaan chlorofom:
Isoamylalkohol (24:1) sebanyak
dua kali tanpa penggunaan
Phenolisoamylalkohol.

Sampel yang digunakan berupa
daun dari tiga fase pertumbuhan: daun
pucuk, sedang (daun ketiga), tua (daun
kelima) dalam kondisi segar dibekukan
dan kering. Daun segar adalah daun yang
dipetik, dimasukan dalam plastik kedap
udara dan disimpan dalam freezer

Tabel 1. Komposisi Buffer CTAB Doyle-Saghai
Komposisi

Larutan
Buffer CTAB modifikasi D Doyle-Saghai

4% CTAB
1,4 M NaCl
100 mM TrisHcl, PH 8
20 mM EDTA
2% PVPt

Archak et al., 2003

Beberapa metode isolasi DNA telah
diaplikasikan pada berbagai jenis
tanaman, termasuk untuk tanaman
dengan kandungan polifenol tinggi.
Metode tersebut tidak bersifat universal
dan tidak semua DNA tanaman dapat
diisolasi dengan hasil optimal (Varma
dan Padh, 2007). Modifikasi teknik
ekstraksi perlu dilakukan mulai dari
pemilihan sampel, teknik isolasi ataupun
pemilihan reagent (pereaksi) untuk
memperoleh DNA jambu mete
berkualitas baik. Menurut Hendroyo dan
Rudiretna (2001) ada tiga prinsip dasar
dalam isolasi DNA, yaitu penghancuran
dinding sel, ektraksi atau pemisahan
DNA serta pemurnian DNA.
Tujuan penelitian adalah menentukan
jenis sampel terbaik serta proses isolasi
yang optimal untuk memperoleh kualitas
DNA jambu mete terbaik.
ISOLASI DNA
Ekstraksi D N A jambu mete
dilakukan dengan menggunakan metode
CTAB Doyle-Saghai (Archak et al.,
2003) yang dimodifikasi. Modifikasi
metode ekstraksi yang dilakukan adalah:
a. Penambahan antioksidan PVP
(Polivinilpolipirolidon) sebanyak
1% pada saat penggerusan.

bersuhu -4oC, sedangkan daun kering
diperoleh dengan proses pengeringan
didalam oven 40 o C selama sehari
semalam.
Hasil Ekstraksi kemudian diukur
nilai konsentrasi dan Optical Density
(OD) menggunakan spektrofotometer.
Pengukuran dilakukan dengan
membandingkan standar DNA lambda
dengan kuantifikasi spektrofotometrik
pada panjang gelombang A260 dan A280
menurut metode Sambrook dan Russel
(1989).
PENENTUAN SAMPEL DAUN
TERBAIK UNTUK ISOLASI DNA
Berdasarkan pengukuran
spektrofotometer, nilai OD DNA yang
diperoleh berkisar antara 0,613 – 1,256
(Tabel 1). Nilai kemurnian D N A
berkisar antara 1,8 -2,0. Jika nilai
melebihi 2,0 maka larutan yang diuji
masih mengandung kontaminan dari
protein membran sehingga kadar DNA
yang didapat belum murni.
Isolasi DNA Sampel Daun Pucuk
Penggunaan sampel daun pucuk
memiliki potensi kontaminasi senyawa
fenol lebih tinggi dari sampel daun
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Tabel 1. Kualitas dan kuantitas DNA sampel daun jambu mete, segar dan kering pada fase

1
2

Sampel Daun
SEGAR

No

A260

A280

Konsentrasi DNA
(ug/ul)

A260:A280

Pucuk

0,019 + 0,008 0,016 + 0,008

1,252 + 0,05

281,780 + 34,69

Sedang

0,024 + 0,01 7 0,019 + 0,015 1,256 + 0,072

59,152 + 42,58

Tua

0,009 + 0,005 0,014 + 0,007

0,613 + 0,11

22,422 + 14,21

4

Pucuk

0,054 + 0,045 0,067 + 0,026

0,804 + 0,36

134,385 + 113,84

Sedang

0,278 + 0,34

0,261 + 0,313

1,003 + 0,09

692,815 + 424,97

0,072 + 0,006 0,068 + 0,008

1,072 + 0,115

180,284 +16,193

5

KERING

3

6

Tua

sedang atau tua. Menurut Ariyani
et al.(2007) daun jambu mete muda
mengandung senyawa tanin, asam
anakardat dan kardol yang lebih banyak
dibandingkan dengan daun jambu mete
yang sudah tua. Total fenol pada daun
pucuk jambu mete berkisar 2809,5
mg/100 g berat kering (Rahmat, 2009).
Kandungan fenol yang tinggi tersebut
berpotensi mengotori dan mengurangi
kualitas DNA. Namun, berdasarkan
hasil yang diperoleh, kisaran nilai OD
daun pucuk dan sedang (daun ketiga)
tidak jauh berbeda. Hal ini karena
penggunaan PVP pada saat proses
penggerusan mampu mengikat fenol,
sehingga kontaminasi fenol pada DNA
terisolasi dapat dikurangi. PVP telah
banyak digunakan sebagai pereaksi
untuk mengisolasi DNA genom tanaman
yang kaya polifenol seperti kapas
(Chaudhry et al.,1999), tebu, selada, dan
stroberi (Aljanabi et al. ,1999), anggur,
apel, pir, kesemek, serta beberapa conifer
(Kim et al., 1997).
Penggunaan daun pucuk sebagai
materi ekstraksi D N A memiliki
kelemahan meskipun kualitas DNA
yang dihasilkan cukup tinggi. Sampel
daun pucuk cenderung lebih mudah
rusak, terutama apabila lokasi
pengambilan sampel yang jauh. Daun
seringkali sudah hancur dalam
perjalanan menuju laboratorium,
sehingga pada saat akan dilakukan
ekstraksi, ada kemungkinan DNA di
dalam sel sudah terdegradasi.
Isolasi DNA Sampel Daun sedang
Hasil isolasi DNA pada daun
sedang (daun ketiga) baik dalam keadaan
segar ataupun kering diperoleh nilai
OD dan konsentrasi DNA yang lebih
tinggi dari perlakuan lain (Tabel 1).
Penggunaan daun sedang sebagai sampel
memiliki beberapa keunggulan yaitu:
tidak mudah rusak, lebih mudah
dihaluskan, lebih tahan disimpan dan
DNA yang dihasilkan lebih bersih.
Dengan menggunakan daun sedang
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sebagai sampel dapat dilakukan
beberapa kali isolasi dengan satu kali
pengambilan sampel, dengan demikian
menghemat biaya serta waktu perjalanan
saat pengambilan sampel daun.
Isolasi Daun Tua
Hasil isolasi DNA pada daun tua
diproleh DNA dengan kualitas terendah.
Hal ini disebabkan antara lain karena
daun tua cenderung lebih keras dan liat,
sehingga pada saat proses ekstraksi sulit
diperoleh bubuk daun yang halus. Nilai
OD daun tua berkisar antara 0,6–1,
dimana nilai tersebut mengindikasikan
kandungan protein dan polisakarida
yang cukup tinggi. Polisakarida
merupakan rantai panjang dari
monosakarida (gula sederhana)
sementara protein adalah polimer dari
asam amino (Robinson, 1995). Menurut
Harborne (1996), protein, polisakarida
dan asam amino merupakan tiga
kelompok makromolekul utama pada
tumbuhan dan memiliki struktur yang
rumit sehingga pada saat isolasi
seringkali terurai atau membentuk
senyawa lain. Isolasi asam nukleat
(DNA) sukar diperoleh dalam bentuk
murni karena berikatan erat dengan
protein histon dalam inti (Harborne,
1996). Kontaminasi protein, polifenol
dan polisakarida pada hasil isolasi DNA
dapat menghambat aktivitas enzim
seperti enzim restriksi (dalam aplikasi
bloting) ataupun aktivitas taq polimerase
dalam reaksi PCR (Ausabel et.al. 1994).
Secara umum, penggunaan sampel
segar yang disimpan dalam freezer
memperlihatkan hasil yang lebih baik
daripada sampel kering. Untuk keperluan
jangka panjang, penggunaan sampel
segar beku lebih ideal digunakan, karena
lebih mudah, kondisi penyimpanan lebih
stabil dan kualitas hasil isolasi tinggi.
Penelitian Matasyoh et al .(2008) dan
Sari et al. (2009) menunjukan hasil
kualitas DNA Capsicum gratissimum L
yang lebih baik dengan menggunakan
sampel daun beku. Penyimpanan daun
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segar dalam freezer mengakibatkan
pembekuan jaringan tanaman, sehingga
mencegah terjadinya degradasi DNA
yang dapat menurunkan kualitas DNA.
Penggunaan daun kering secara teknis
memudahkan pekerjaan ekstrasi
(menggerus) namun memiliki potensi
kerusakan jaringan tanaman lebih
besar jika proses pengeringan dan
penyimpanan tidak dilakukan dengan
baik. Pengeringan harus dilakukan
secepatnya setelah pengambilan sampel,
kondisi lembab akan mengakibatkan
oksidasi pada jaringan tanaman dan
mengakibatkan penurunan kualitas
DNA. Proses pengeringan menyebabkan
terjadinya kerusakan isi sel yang
berujung pada peristiwa fragmentasi
DNA dan menyebabkan konsentrasi
DNA yang dihasilkan tidak akan lebih
banyak dibandingkan dengan yang
dihasilkan dari bahan segar (Topik dan
Wulan, 2001)
PERBAIKAN PROSES ISOLASI
DNA
Untuk meningkatkan kualitas DNA
jambu mete, maka dilakukan perbaikan
proses ekstrasi dengan menggunakan
materi sampel terbaik, yaitu daun sedang
segar. Perbaikan proses ekstraksi yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Homogenisasi sampel dengan cara
mencampur beberapa daun dari
setiap nomor aksesi (setiap 0,4 mg
sampel yang digunakan merupakan
campuran beberapa daun dari setiap
nomor aksesi). Sampel kemudian
digerus dengan kuat sampai
menjadi serbuk
b. Pencampuran larutan pereaksi
dengan sampel secara intensif dan
kuat, dengan cara menggoyangkan
mikrotube sampai serbuk sampel
bercampur rata.
c. Memperpanjang durasi pemisahan
DNA dengan kotoran (sentrifugan)
dari 10 menit menjadi 20 menit
Isolasi DNA dengan perbaikan
proses ekstraksi dilakukan pada empat
sampel Jambu Mete. Hasil pengukuran
spektrofotometer menunjukan nilai
perbandingan O D value 260/280
meningkat menjadi 1,875 (Tabel 2)
Nilai kualitas DNA yang diperoleh
termasuk dalam kisaran tingkat
kemurnian yang baik, sesuai dengan
pernyataan Sambrook dan Russell
(2001) bahwa tingkat kemurnian
DNA yang baik berkisar antara 1,8-2.
Nilai OD di atas nilai kisaran murni
menunjukkan kontaminasi R N A
sementara rasio di bawah 1,8

Obat

Tabel 2. Kualitas dan kuantitas DNA sampel daun sedang (daun ketiga) dengan perbaikan
proses ekstraksi
NO

Kode SAMPEL

A260:A280

KONSENTRASI DNA

1

Ende

1,7

6108

2

Muna Tangkuno

2,0

8898

3

PK – 36

1,9

3509

4

N-8

1,9

3371

1,875

5471

Rata-rata

Kualitas DNA hasil isolasi juga dapat
dilihat dari visualisasi elektroforesis.
DNA yang baik dan tidak terdegradasi
pada hasil elektroforesis menampakan
pola pita yang jelas (Herison et al.,
2003). Berdasarkan hasil elektroforesis
tampak pita tunggal D N A yang
dihasilkan jelas dan tebal (Gambar 1).
Hal ini menandakan bahwa DNA hasil
isolasi memiliki kualitas yang baik,
karena tidak terlihat pita DNA yang
terdegradasi. Pada sampel Muna
Tangkuno dan PK-36 (no 2 dan 3), pita
tunggal DNA yang dihasilkan tampak
sangat jelas dan bersih. Sementara pada
Ende dan Nigeria 8 (1 dan 4) tampak
sedikit kemungkinan bayangan/
kontaminasi RNA. Menurut Sauer et al.
(1998) kontaminasi R N A dapat
dideteksi dengan terbentuknya pola
bayangan smear di bawah pita DNA.
Kontaminasi RNA dapat dihilangkan
dengan pemberian RNAse.

Gambar 1. Pola pita DNA Jambu Mete hasil
elektroforesis dengan gel agarose 0,8%
menggunakan sampel daun sedang/daun
ketiga dengan perbaikan proses ekstraksi.
(M = Ladder 100 bp, 1 = Ende, 2 = Muna
Tangkuno, 3 = PK-36, 4=Nigeria-8)

Perbaikan proses ekstraksi dengan
cara homogenisasi sampel dari beberapa
daun, memperhalus partikel dan
memperpanjang waktu sentrifugasi
memberikan hasil nyata terhadap
peningkatan nilai OD. Homogenisasi
jaringan adalah pemecahan sel secara
halus yang bertujuan meningkatkan
Obat

Ariyani M, Kusumaningsih T, Rahardjo MB
2007. “Daya Hambat Ekstrak Daun
Jambu Mete (Anacardium Occidentale,
L ) Te r h a d a p P e r t u m b u h a n
Streptococcus sanguis”. Jurnal PDGI
Vol 57 (02):
45-51. Surabaya: FKG
Universitas Airlangga.
Ausabel FM, Brent R, Kingston RE, Moore
DD, Seidman JG, Smith JA, Struhl K.
Current Protocols in Molecular
Biology. New York: Wiley Interscience.

jumlah sel atau permukaan area yang
akan dilisiskan. Homogenisasi sangat
menunjang keberhasilan isolasi DNA
dari organ atau jaringan. Semakin
homogen jaringan tanaman yang
digunakan sebagai sampel maka akan
semakin banyak jumlah sel yang dapat
dilisis. Selain itu semakin besar kontak
antara sel dan bufer lisis sehingga
kemungkinan DNA yang diperoleh akan
lebih banyak dengan nilai OD yang
optimal. Pada dasarnya ada tiga faktor
penentu agar ektraksi dan purifikasi
(pemurnian) DNA berjalan optimal,
yaitu: (1) Penghomogenan jaringan
tanaman, (2) Komposisi penambahan
larutan buffer pada saat penggerusan
daun/jaringan tanaman, dan (3)
Penghilangan enzim penghambat
polisakarida, khususnya pada tanaman
tahunan (Syafaruddin et al., 2011).
PENUTUP
Jenis sampel terbaik untuk isolasi
DNA jambu mete adalah daun fase
pertumbuhan sedang (daun ketiga) dalam
bentuk segar. Teknik isolasi terbaik
adalah dengan proses homogenisasi
dimana sampel yang digunakan
merupakan campuran beberapa daun
pada aksesi sama yang kemudian digerus
dengan kuat hingga menjadi serbuk,
mengintensifkan proses pencampuran
larutan bufer dengan sampel dan
memperpanjang durasi pemisahan DNA
dengan kotoran (sentrifugan) menjadi
dua puluh menit.
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PENUTUP
Pemanfaatan agensia hayati
khususnya patogen serangga seperti
B. bassiana dan M. anisopliae belum
banyak dimanfaatkan dalam skala luas
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ala (Myristica fragrans Warb.)
merupakan tanaman rempah asli
Indonesia. Di Maluku Utara pusat
keragaman pala ditemukan variasi
bentuk buah dan biji, yaitu bulat,
oblat, oval dan lonjong. Sedang di
koleksi Plasma Nutfah Balittro utama
adalah bulat, oval dan agak lonjong.
Bentuk biji tidak ada yang bulat,
namun oval atau agak lonjong. Variasi
penampilan fuli belum dideskripsikan
secara rinci. Induk Terpilih (PIT). Di
Maluku Utara diperoleh variasi
penampilan fuli yang unik yaitu dari
tipis hingga tebal dengan pola
anyaman yang berbeda. Varian
bentuk fuli yang umum adalah yang
mempunyai anyaman jaring jelas,
merata menutup seluruh biji dengan
ketebalan fuli tipis sampai sedang
Umumnya fuli melekat pada biji dan
mudah dikelupas. Namun ada yang
melekat erat pada buah bagian dalam
dan sulit untuk dipisahkan.
Kata kunci : Fuli, biji, Myristica fragrans

PENDAHULUAN
Pala (Myristica fragrans Warb.)
termasuk kedalam famili Myristicaceae
dan merupakan tanaman rempah asli
Indonesia, berasal dari daerah Maluku
(Purseglove et al. 1995). Produk utama
pala adalah biji dan fuli yang banyak
digunakan sebagai rempah atau sebagai
bahan baku minyak atsiri. Untuk
keperluan rempah, biasanya biji dipanen
tua (umur 9 bulan), sedang sebagai bahan
baku minyak atsiri biji dipanen muda
(fuli belum bewarna merah, umur buah
4-5 bulan) (Rismunandar (1990) dalam
Nurjanah, 2007). Selain biji dan fuli,
yang banyak dimanfaatkan adalah
daging buah sebagai manisan atau bahan
pembuatan sirup.
Di daerah pusat keragaman pala
seperti di Maluku Utara (Ternate),
pengamatan terhadap bentuk buah dan
biji telah banyak dilakukan. Variasi
bentuk buah dan biji adalah bulat, oblat,
oval dan lonjong (Soenarsih, 2011),
namun belum mendeskripsikan variasi
penampilan fuli. Demikian pula yang
telah dilakukan oleh Hadad et. al. (2009),
Rempah

karakterisasi terhadap plasma nutfah pala
hasil koleksi dari berbagai daerah di
Indonesia yang ditanam di Kebun
Percobaan (KP) Cicurug dilakukan
terhadap sifat morfologi meliputi karakter
kuantitatif pada karakteristik pohon
(tinggi tanaman, jumlah cabang, panjang
dan lebar daun, berat buah, berat biji,
ukuran panjang buah dan biji) dan
karakter kualitatif terutama untuk buah
dan biji. Bentuk buah pala terdiri dari
beberapa variasi, yang utama adalah
bulat, oval dan agak lonjong. Namun pada
bentuk biji tidak ada yang bulat, yang
banyak ditemukan adalah oval atau agak
lonjong. Mengenai variasi penampilan
fuli juga belum dideskripsikan secara
rinci.
Dalam rangka penilaian Blok
Penghasil Tinggi (BPT) dan pemilihan
Pohon Induk Terpilih (PIT) di Maluku
Utara dan di beberapa tempat lainnya
diperoleh variasi penampilan fuli yang
unik pada beberapa PIT. Penampilan fuli
bervariasi dari tipis hingga tebal dengan
pola anyaman yang berbeda pula. Varian
pola anyaman fuli pada pala tersebut perlu
didokumentasikan dan dideskripsikan
sebagai gambaran salah satu varian
karakter pada pala yang kemungkinan
dapat dimanfaatkan. Seperti diketahui,
fuli merupakan hasil utama pala setelah
biji.
Kharakteristik Fuli Pala
Fuli adalah arilus berwarna merah
sampai kuning muda yang terdapat
diantara daging dan biji pala yang sudah
dibersihkan kotorannya dan dikeringkan
(SNI, 2015). Fuli adalah selubung biji
pada pala yang berbentuk jala, berwarna
merah terang. Selubung biji, salut biji
atau aril ini disebut pula sebagai bunga
pala (Nurdjanah, 2007) atau mace. Fuli
dari buah pala yang belum matang petik
warnanya kuning pucat keputihan, bila
dikeringkan akan menjadi coklat muda.
Fuli dari buah yang matang petik
berwarna merah cerah, bila dikeringkan
akan menjadi merah coklat, namun
dalam penyimpanan yang lama dapat
berubah menjadi kuning tua hingga
kuning jerami. Umumnya warna fuli pala
saat masak petik adalah merah, namun
ada tipe pohon pala yang warna fulinya
tetap putih walaupun telah masak petik.

Tampilan fuli pembungkus biji pala
bervariasi. Dari pengamatan pada
beberapa PIT di maluku utara (Ternate),
terhadap penampilan anyaman fuli pada
biji pala ditemukan 9 variasi (Gambar 1),
yaitu :
(1) Fuli sangat tipis, dan hanya
membungkus pada sebagian biji,
sehingga biji terlihat seperti tidak
berfuli;
(2) Fuli dengan ketebalan sedang
menutup biji tidak penuh, bagian
ujung biji terbuka (botak);
(3) Fuli dengan ketebalan tipis, pola
jaring/anyaman jelas dan merata
menutup keseluruhan biji;
(4) Fuli dengan ketebalan sedang, pola
jaring/anyaman jelas dan merata
menutup keseluruhan biji;
(5) Fuli tebal, pola jaring/anyaman jelas
dan merata menutup keseluruhan
biji;
(6) Fuli tebal menutup seluruh biji
dengan pola jaring/anyaman jelas,
membagi hanya beberapa bagian;
(7) Fuli sangat tebal, menutup seluruh
biji dengan pola jaring/anyaman
masih terlihat;
(8) Fuli sangat tebal,menutup seluruh
biji, pola anyaman jaring hampir
tidak ada;
(9) Fuli dengan ketebalan tipis-sedang,
pada bagian ujung dasar biji,
anyaman fuli membentuk seperti
ekor.
Bentuk fuli pada biji pala yang
banyak dijumpai umumnya mempunyai
anyaman jaring jelas, merata menutup
seluruh biji dengan ketebalan fuli tipis
sampai dengan sedang (gambar 1.3,1.4
dan 1.5). Pala botak, fuli tidak menutup
seluruh bagian biji, fuli sangat tipis,
fuli sangat tebal dan fuli berekor
jarang dijumpai. Varian ini merupakan
kekayaan plasma nutfah yang perlu
dilestarikan. Pada plasma nutfah
Balittro, (Bermawie et al., 2015),
mendapatkan anyaman kerapatan fuli
menutup biji pada genotipa harapan
dengan bobot fuli basah > 1 gram/butir
ada 4 varian yaitu (1) tebal, padat
menutup sampai ujung biji (Gambar
1.8), (2) tebal, anyaman agak jarang,
menutup sampai ujung biji (Gambar.
1.5), (3) fuli menutup penuh, anyaman
membagi agak tebal (Gambar.1.6),
(4) fuli menutup biji tidak penuh
(Gambar 1.2).
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yang melekat pada produk pertanian dan
bentuk dapat digunakan sebagai
pembeda antar kultivar. Pengukuran
bentuk umumnya masih berbasis pada
metode deskripsi dan penampilan objek.
Demikian pula pada fuli pala, pada
pohon yang mempunyai bentuk
anyaman dan ketebalan fuli sangat tipis,
sangat tebal atau biji botak, konsisten
menghasilkan produk tampilan fuli
tersebut di setiap panennya. Oleh karena
itu bentuk anyaman fuli ini dapat pula
digunakan sebagai pembeda antar
kultivar.
Umumnya fuli melekat pada biji
mudah dikelupas. Namun ada fuli yang
melekat erat pada bagian dalam buah dan
sulit untuk dipisahkan. Model fuli yang
demikian, memerlukan waktu lebih lama
untuk penanganan biji/fuli karena
memerlukan lebih banyak waktu untuk
memisahkan fuli dari buah. Sifat melekat
ini merupakan penciri khas pada pohon
tersebut dan setiap kali pembuahan
karakteristik tersebut tidak berbeda.

Gambar 1. Berbagai varian anyaman dan ketebalan fuli pada biji pala.

a

Mutu dan Kandungan Minyak Atsiri
Fuli
Fuli menempati 4% dari
keseluruhan berat buah (Nurdjanah,
2007). Pemanfaatan fuli selain sebagai
bahan baku minyak atsiri, dapat pula
digunakan sebagai rempah. Mutu fuli
sesuai SNI 0006: 2015 terdiri dari 3 klas
mutu yaitu whole, broken dan sifting
dengan kriteria seperti pada Tabel 1. Fuli
tipis dan yang melekat erat ke buah akan
menghasilkan kelas mutu fuli broken fuli
II dan sifting. Sedangkan fuli yang tebal
akan menghasilkan kelas mutu fuli
whole sampai broken fuli I. Oleh karena
itu untuk menghasilkan kualitas yang
lebih bagus maka lebih diminati fuli yang
lebih tebal.

b

Gambar 2. Fuli mudah dikelupas dari biji dan buah (a) dan fuli melekat pada buah (b).

Pada kasus pertanaman buah
menteng yang di tanam di Jawa Barat,
ditemukan 8 varian warna pada bagian
buah yang dapat dimakan (edible aril)
yaitu putih, putih transparan, krem, pinkkrem transparan, pink keputihantransparan, krem transparan, pink
transparan dan pink keunguan
transparan. Kemudahan daging buah
menteng (arilus) dikelupas dari biji ada
tiga kategori yaitu sulit, sedang, dan
mudah (Lestari, 2014). Arilus (daging
buah) pada durian ketebalan dan
citarasanya merupakan sifat penting
yang berkaitan dengan nilai pasar.
Ketebalan aril durian di Bengkalis 0,1 –
1,8 cm, aroma daging kuat, tekstur
lembut, rasa manis, kandungan lemak
dan serat sedang, namun terdapat pohon
buah yang mempunyai sifat daging buah
tidak berserat dan yang mempunyai
daging buah keras yang biasa digunakan
untuk bahan olahan lempok (Lestari et
al., 2011). Seperti aril pada durian dan
menteng, aril pada pala (fuli) dapat
digunakan sebagai sifat pembeda antar
kultivar.
14
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Bentuk dari produk pertanian
merupakan salah satu faktor penting
yang behubungan dengan klasifikasi dan
sortasi yang berkaitan dengan mutu
secara komersial. Evaluasi penampilan
Tabel 1. Klasifikasi mutu fuli pala.
Kelas mutu

Karakteristik

Whole

Mutu 1

Fuli utuh dengan toleransi serpihan fuli yang berukuran lebih besar atau sama
dengan ¼ fuli utuh, tidak lebih dari 5%.

Broken fuli I

Mutu 2

Fuli dengan ukuran lebih besar dari ¼ fuli utuh, tidak lebih minimal berjumlah
75%.

Broken Fuli II

Mutu 2 Fuli yang berukuran lebih kecil dari ¼ bagian fuli utuh

Sifting I

Mutu 3 Fuli yang lebih kecil dari broken fuli II

Sifting II

Mutu 3 Fuli lebih kecil dari sifting I

produk pertanian mempertimbangkan
ukuran, bentuk, warna, dan kesegaran.
Tampilan atau bentuk produk pertanian
berhubungan dengan (1) faktor genetik,
(2) karakterisasi produk, (3) sortasi
produk dan (4) seleksi klon (Costa et al.,
2011). Variasi bentuk merupakan faktor
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Analisa minyak atsiri pala yang
banyak dilakukan umumnya adalah pada
biji dibandingkan pada fuli (Tabel 2).
Umumnya kandungan minyak atsiri fuli
lebih tinggi dari kandungan minyak
atsiri dalam biji. Pada koleksi plasma
nutfah di India, kandungan minyak atsiri
Rempah

et al., 2004), demikian pula dengan
komposisi kandungan komponen kimia
utama dalam minyak atsiri tersebut. Pada
pala Siau, kandungan minyak atsiri
dalam fuli adalah 8,60-17,27%,
sedangkan dari biji tua 2,04-2,39%.
Kandungan utama dalam minyak atsiri
pala diantaranya adalah myristicin,
safrole dan sabinen. Kandungan
myristicin dalam fuli dan bji bervariasi,
dipengaruhi oleh faktor genetik,
lingkungan tumbuh dan penanganan
bahan.

melekat erat pada bagian dalam buah pala
dan sulit untuk dipisahkan. Berbagai
varian ini merupakan kekayaan variasi
plasma nutfah dan perlu dilestarikan.
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2011. Keanekaragaman durian (Durio
zibethinus Murr.) di pulau Bengkalis
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Bulletin Kebun Raya Vol. 14(2) :
29-44.
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Tabel 2. Kandungan minyak atsiri dalam biji dan fuli pala serta komponen utamanya.
No.

Bahan minyak atsiri

Kadar minyak
atsiri (%)

Myristicin (%)

Elemicin (%)

Safrole (%)

Sabinen (%)

-

5 - 12

-

1,0-2,5

14-29

ISO 3215, 1998

Pustaka Sumber

1

Biji pala Banda*

2

Biji tua pala Plasma Nutfah India

3,9 – 16,5

0,3 – 45,6

0,4 – 30,9

0,1 – 22,1

6,3 – 44,8

Maya et al., 2004

3

Fuli pala Plasma Nutfah India

6,0 – 26,1

0,2 – 36,6

0,9 – 30,2

0,2 – 21,8

6,4 – 41,9

Maya et al., 2004

4

Biji tua pala Siau

2,04 – 2,39

11,8 – 13,19

-

-

-

IG pala Siau No.
05/IG/VIII/A/2015

5

Fuli pala Siau

8,60 – 17,27

20,59 – 30,39

-

-

-

IG pala Siau No.
05/IG/VIII/A/2015

6

Biji pala banda

7

Biji tua pala banda

8

8,17-11,15

1,61-2,19

Guenther, 1987

9,9 – 11,9

5,57 – 13,76

0,67-2,05

0,97 – 2,46

-

Marzuki, et al., 2014

Biji Pala banda

2-15

-

-

-

-

Nurdjanah, 2007

9

Fuli Pala banda

7 - 18

-

-

-

-

Nurdjanah, 2007

10

Biji pala muda berfuli Plasma nutfah
Balittro

4,8 – 15,7

1,47-16,94

-

0,36-9,57

10,22-32,14

Bermawie, et al., 2015

Ket : * sebagai pembanding

PENUTUP
Pengamatan terhadap bentuk buah
dan biji pala di daerah pusat keragaman di
Maluku Utara (Ternate), telah banyak
dilakukan pengamatan terhadap variasi
bentuk buah dan biji yang diperoleh
adalah bulat, oblat, oval dan lonjong.
Pengamatan terhadap penampilan fuli di
beberapa PIT di Maluku Utara, terdapat 9
variasi penutupan fuli pada biji. Varian
bentuk fuli pala yang banyak dijumpai
umumnya mempunyai anyaman jaring
jelas, merata menutup seluruh biji dengan
ketebalan fuli tipis sampai dengan. Fuli
tidak menutup seluruh bagian biji (pala
botak), fuli sangat tipis, fuli sangat tebal
dan fuli berekor jarang dijumpai.
Umumnya fuli melekat pada biji dan
mudah dikelupas, namun ada fuli yang

Rempah
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P

roduktivitas lada Indonesia masih
rendah dibandingkan dengan
negara penghasil lada lainnya, seperti
India dan Vietnam. Salah satu
penyebab adalah belum sepenuhnya
menggunakan varietas unggul.
Sampai saat ini, belum diperoleh
varietas lada yang toleran terhadap
cekaman lingkungan biotik dan
abiotik. Tumbuhan liar umumnya
mempunyai sifat yang mudah tumbuh
dan cepat pertumbuhannya walaupun
pada kondisi lingkungan yang
tercekam. Rinu adalah tumbuhan liar
yang berdasarkan hasil identifikasi
mempunyai kekerabatan yang dekat
dengan tanaman lada budi daya
walaupun spesiesnya belum
diketahui. Rinu berpotensi untuk
dijadikan batang bawah dalam upaya
mendapatkan bahan tanaman lada
yang berproduksi tinggi dan toleran
terhadap cekaman lingkungan biotik
dan abiotik.
Kata kunci : Lada liar rinu, kompatibilitas,
lada budi daya, penyambungan, toleran
PENDAHULUAN
Perkebunan lada di Indonesia lebih
dari 90% merupakan perkebunan
rakyat Tahun 2011 mencapai luas
177.490 ha dengan produksi 87.089 ton.
Tahun 2015, lahan yang ada berkisar
173.768 ha dan produksinya mencapai
92.946 ton (Ditjenbun, 2015). Luasan
lahan lada yang ada di petani mengalami
pengurangan, tetapi dilihat dari
produksinya meningkat. Produktivitas
lada Indonesia adalah 664 kg/ha dan
masih rendah apabila dibandingkan
dengan negara penghasil lada lainnya
seperti Vietnam, Brasil, dan Malaysia
yang sudah mencapai masing-masing
2.281 kg/ha, 2.075 kg/ha, dan 1.364
kg/ha (IPC, 2016).
Beberapa permasalahan dalam
upaya peningkatan efisiensi dan
produktivitas lada terutama di sentra
produksi adalah rendahnya penggunaan
benih bermutu/unggul, kurangnya
penyediaan benih, serangan hama dan
penyakit, juga faktor lingkungan tumbuh
(Kemala, 2007). Varietas unggul lada
yang telah dihasilkan umumnya masih
dilihat pada keunggulan produksi dan
16
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belum teruji ketahanan terhadap
cekaman lingkungan biotik dan abiotik.
Fenomena iklim akhir-akhir ini yang
menunjukkan gejala iklim yang ekstrim,
seperti El Nino mengakibatkan kemarau
yang berkepanjangan sehingga tanaman
mengalami cekaman kekurangan air.
Tanaman yang mengalami cekaman
kekurangan air mengakibatkan kondisi
tanaman menjadi lemah sehingga
mudah terserang hama dan penyakit.
Oleh karena itu, perlu upaya untuk
menyediakan benih lada yang
berproduksi tinggi dan toleran terhadap
cekaman lingkungan biotik dan abiotik.
Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah penyambungan batang bawah
lada yang toleran terhadap cekaman
lingkungan dan batang atas lada unggul
berproduksi tinggi. Penyambungan lada
ini sebelumnya telah dilakukan di India
dengan tujuan untuk mengatasi
permasalahan penyakit phythoptora,
yaitu dengan menyambung lada budi
daya varietas Panniyur dan Karimunda
sebagai batang atas dengan Piper
colibrinum sebagai batang bawah
(Vanaja et al., 2007).
Faktor yang mempengaruhi
sambungan adalah inkompatibilitas,
macam tanaman, suhu, kelembapan
dan oksigen, aktivitas pertumbuhan
tanaman, dan zat pengatur tumbuh.
Inkompatibilitas biasanya terjadi pada
tanaman berkerabat jauh, sedangkan
lada budi daya dan lada liar rinu
adalah kerabat dekat, namun spesiesnya
belum diketahui (Darajat, 2014). Dengan
demikian, diharapkan akan terjadi
kompatibilitas yang baik antara batang
atas dan batang bawah rinu yang
digunakan.
Dalam penyambungan faktor
kesesuaian (kompatibilitas) batang
bawah dengan batang atas sangat
penting karena akan mempengaruhi
pertumbuhan tanaman sambungan.
Melihat dari taksonomi kekerabatannya,
lada rinu lebih dekat dengan lada
budi daya sehingga diharapkan
kompatibilitasnya akan lebih baik.
Teknik perbanyakan sambungan
lada budi daya dengan lada liar rinu baru
diperkenalkan secara teknik dan belum
ada data sistematis yang memuat tentang
efektivitas sambungan lada budi daya
dengan lada liar rinu. Untuk itulah,
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diperlukan runutan ilmiah yang jelas
untuk menghasilkan paket teknologi
pembibitan untuk tanaman lada
sambung rinu ini. Pembibitan lada yang
umum dikenal adalah setek. Pada
penyambungan lada budi daya dengan
lada liar yang dilakukan adalah teknik
penyambungan setek.
LADA LIAR RINU
Karakteristik
Lada rinu (Piper spp.) secara
morfologi tergolong lada dimorfik yang
memiliki dua macam sulur, yaitu sulur
utama yang menggelantung/merambat
(Orthotropic climbing, shoot) dan sulur
buah (Axillary plagiotrpic fruiting
branches). Berdasarkan morfologinya,
perbedaan antara lada budi daya dengan
lada liar rinu ini, yaitu lada budi daya
memiliki akar lekat (hold sast),
sedangkan lada rinu tidak memilikinya,
hanya merambat menggelantung di
ranting-ranting. Lada rinu tidak
beraroma dan tidak ada rasa pedas,
tandan bunga lada rinu lebih panjang
dibandingkan dengan lada budi daya,
panjang tandan lada rinu 14,36 cm,
sedangkan lada budi daya 8,1-8,7 cm,
bunga lada rinu setiap tandannya
dominan tidak memiliki bunga betina.
Batang lada rinu berbuku-buku dan
berbentuk silindris, warna pangkal
batang utama berwarna cokelat muda,
p e r m u k a a n k u l i t b a t a n g k a s a r,
sedangkan batang cabang buah (ranting)
berwarna hijau tua, permukaan kulit
batang halus. Cabang sekunder diameter
batang 11,6 ± 2,1 mm, panjang ruasnya
11,4 ± 2,7 cm, (Darajat, 2014).
PENYAMBUNGAN LADA LIAR
RINU DENGAN LADA BUDI
DAYA
Sebagai batang bawah digunakan
lada liar rinu (Piper spp.) yang
diperbanyak dengan setek. Sebagai
batang atas digunakan lada varietas
Natar 1, Natar 2, dan Petaling 1. Media
tanam yang dipakai adalah campuran
tanah dan pupuk kandang dengan
perbandingan 2 : 1 (v/v). Bahan-bahan
tersebut dimasukkan ke dalam polybag
berukuran lebar 15 cm dan tinggi 20 cm.
Rempah

Setek lada liar rinu diambil dari
koleksi plasma nutfah yang berumur 17
tahun. Setek yang digunakan adalah
setek dua ruas yang diambil dari sulur
buah (branches/shoot). Setek ditanam
pada media tanam yang sudah disiapkan
dan disungkup individu dengan kantong
plastik transparan, setek dipelihara
selama 3 bulan (Gambar 1).

intercalary, yaitu 3-5 mm di atas ruas
batang kemudian dibelah sepanjang
1–1,5 cm. Batang atas pada bagian
ujungnya disayat di dua sisinya
sepanjang 1–1,5 cm sehingga lancip
membentuk V. Ujung batang atas
dimasukkan ke dalam celah batang
bawah sehingga kedua sisinya atau
salah satu sisinya rata. Selanjutnya,

dengan kantong plastik transparan
(Gambar 3), Penyambungan harus
dilakukan dengan cepat, cermat, dan
steril. Selama ± 3 minggu sambungan
dihindarkan dari penyinaran matahari
langsung.
Kerudung kantong plastik dibuka
setelah sambungan berumur 3 bulan
yang ditunjukkan dengan keluarnya
tunas baru. Pemeliharaan yang
dilakukan meliputi penyiraman dan
pengendalian gulma dengan cara
manual.
KEBERHASILAN DAN
PERTUMBUHAN SAMBUNGAN

B

A

C

Gambar 1. Pohon induk lada rinu (A), setek dua ruas lada rinu (B), setek lada rinu
umur 3 bulan (C)

Penyambungan dilakukan dengan
menggunakan sistem celah (clept graft),
dengan ukuran batang bawah dengan
batang atas yang relatif sama besar.
Batang bawah dipotong di daerah

sambungan dililit dengan plastik es
sampai seluruh bidang sambungan
terbungkus agar kelembapan dan
penguapan terkendali serta air tidak
masuk. Hasil sambungan dikerudung

B

A

Keberhasilan sambungan lada liar
rinu dengan tiga varietas lada baru
mencapai 65–75 % dan yang tertinggi
diperoleh dari penyambungan lada liar
rinu dengan Petaling 1 (75%). Beberapa
faktor yang diduga menyebabkan
masih rendahnya tingkat keberhasilan
penyambungan adalah :
1. Perbanyakan lada liar rinu sebagai
batang bawah berasal dari setek cabang
buah karena untuk mendapatkan setek

C

D

Gambar 2. Pohon induk Petaling 1 (A), Natar 1 (B), Natar 2 (C), setek satu ruas untuk batang atas Petaling, Natar 1,dan Natar 2 (D).

2.

A

B

C

D

E

F

G

H

Gambar 3. Cara penyambungan : Lada rinu sebagai batang bawah (A), batang dipotong
2–3 cm di atas buku (B), batang dibelah sepanjang 1–1,5 cm (C), batang atas di masukkan
ke celah batang bawah (D), sisi kiri dan kanan batang bawah dan atas harus rata (E),
sambungan dililit dengan plastik es (F), sambungan dikerudung dengan plastik transparan
(G), sambungan yang sudah tumbuh umur 5 bulan (H)
Rempah
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dari sulur panjat dan dari biji sangat
terbatas. Untuk mendapatkan ukuran
yang sama antara batang bawah dari
setek cabang buah dengan batang atas
dari sulur panjat lada budi daya sangat
sulit.
Cabang buah yang akan disambung
sebagian besar diameternya lebih
kecil dibandingkan batang atas
lada budi daya yang berasal dari
sulur panjat. Perbedaan ukuran
diameter yang cukup besar antara
batang bawah dan batang atas
menyebabkan adanya rongga di
antara bidang sambung. Apabila air
yang berasal dari penguapan
kerudung plastik masuk ke rongga
tersebut menyebabkan bidang
sambung membusuk (Gambar 5).
Pertumbuhan sambungan dari
ketiga varietas lada rata-rata tidak
jauh berbeda (Gambar 6). Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat
kompatibilitas sambungan lada liar
rinu sebagai batang bawah dengan
Vol. 33, No. 66, Desember 2016
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Gambar 4. Pemeliharaan sambungan (A), pemeliharaan setelah kerudung dibuka (B), perkembangan tumbuh sambungan (C),
sambungan yang sudah menyatu (D)

PENUTUP
Lada liar rinu (Piper spp.)
berpotensi untuk dijadikan sebagai
batang bawah dalam penyambungan
dengan batang atas lada budi daya.
Untuk meningkatkan keberhasilan
sambungan diperlukan perbaikan teknik
penyambungannya, serta penggunaan
batang bawah lada liar rinu hasil
perbanyakan yang berasal dari biji.
DAFTAR PUSTAKA

Gambar 5. Bidang sambung yang membusuk

ketiga varietas lada budi daya
sebagai batang atas sudah cukup
baik. Penyambungan antara lada
liar rinu dengan Petaling 1
menghasilkan pertumbuhan
panjang sulur dan jumlah daun yang
tertinggi (29 cm dan 11 helai). Hal
ini diduga pertautan antara batang
atas dengan batang bawah lebih

cepat sehingga translokasi air dan
hara, serta
hasil fotosintesis
berlangsung lancar dan lebih cepat
sehingga pertumbuhan tunas
sambungan lebih cepat pula
dibandingkan dengan Natar 1 dan
Natar 2.
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B

alai Penelitian Tanaman Rempah
dan Obat (Balittro) mempunyai
tugas pokok melaksanakan penelitian
tanaman rempah, obat dan aromatik
(T R O) secara berkelanjutan yang
diimplementasikan melalui pemanfaatan
inovasi teknologi dan sumberdaya lokal
untuk meningkatan produktivitas dan
mutu, nilai tambah, daya saing dan
kesejahteraan petani. Masalah umum
dalam pengembangan TRO diantaranya
adalah banyaknya serangan O P T
diantaranya virus.
Biologi Molekuler khususnya
filogenetik molekuler merupakan
salah satu ilmu pengetahuan yang
mengombinasikan teknik biologi
molekuler dengan statistik untuk
merekonstruksikan hubungan
filogenetik atau kekerabatan suatu
mikroorganisme. Ilmu ini sangat penting
dalam mengidentifikasi jenis-jenis virus
yang menginfeksi tanaman. Dalam
pendekatan filogenetik, sebuah
kelompok organisme dimana anggotaanggotanya memiliki banyak kesamaan
karakter atau ciri yang dianggap
memiliki hubungan yang sangat dekat
dan diperkirakan diturunkan dari satu
nenek moyang.
Untuk meningkatkan pengetahuan
tentang filogenetik, penulis telah
ditugaskan untuk melakukan kunjungan
ilmiah pada laboratorium yang mempunyai
sarana prasarana yang lengkap, yaitu Tokyo
University of Agriculture (T U A)
khususnya Laboratorium “Tropical Plant
Protection. Department of International
Agricultural Development, Tokyo, Japan.
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada
tanggal 22 September – 4 Oktober 2014,
meliputi kegiatan penelitian di
laboratorium dan kunjungan lapang.
1.

4.

beberapa daerah sentra produksi
tanaman nilam di Indonesia dengan
menggunakan kit ekstraksi RNA.
RNA total yang diperoleh,
selanjutnya digunakan sebagai
template (cetakan) untuk sintesis
untai pertama cDNA dari masingmasing sampel nilam, dengan
mempergunakan primer acak.

Sedangkan kegiatan penelitian
"Kloning gen coat protein Fabavirus
(Broad bean wilt virus 2)” dilakukan di
TUA, dengan uraian kegiatan sebagai
berikut:
1. M u l t i p l i k a s i g e n o m d e n g a n
Polymerase chain reaction (PCR)
untuk memperkuat genom lengkap
dari Fabavirus menggunakan
pasangan primer yang mengapit
genom.
2. Koning genom Fabavirus ke vektor
plasmid menggunakan prosedur
standar.
3. Menganalisis dan mengurutkan
genom Fabavirus hasil kloning
untuk menemukan karakteristiknya.
4. Membandingkan urutan nukleotida
Fabavirus asal Indonesia dengan
isolat Fabavirus lain yang tersedia
di GenBank.
2.

K E G I ATA N K U N J U N G A N
LAPANG

Ada 4 lokasi yang dikunjungi
penulis, yaitu: (1). Tsukuba Botanical
Garden, (2). Medicinal Plant Garden at
Hoshi University, (3). Food and
Agriculture Museum at Tokyo University
of Agriculture, dan (4). DNA Database
Bank Japan/ DDBJ.

Tsukuba Botanical Garden
Tempat ini lokasinya bersebelah
dengan kampus Tsukuba University.
Kebun ini terbuka untuk umum dan
mulai dibangun sejak tahun 1975.
Luas dan jumlah spesies tanaman yang
terdapat disini sangat banyak dan dapat
dilihat pada web http://www.tbg.
kahaku.go.jp/english. Beberapa jenis
tanaman obat dan rempah yang
menjadi koleksi kebun ini, diantaranya
P h e l l o d e n d ro n a m u re n s e y a n g
merupakan tanaman obat dan
Zanthoxylum piperitum (dikenal sebagai
Japanese pepper) yang digunakan
sebagai bumbu beberapa masakan
Jepang. Selain tanaman asli Jepang,
terdapat beberapa tanaman dari negara
lain, contohnya tanaman panili dan
kelapa. Daftar/keterangan tanaman yang
ada di kebun ini semuanya berbahasa
Jepang dan pada tanaman yang
berbahaya untuk dimakan ataupun
dipegang, diberi tanda gambar tengkorak
(Gambar 1).
Medicinal Plant Garden pada Hoshi
University.
Kebun ini mempunyai luas kurang
lebih 2000 m2 dengan koleksi kurang
lebih 1000 spesies tanaman. Kebun
tanaman obat ini dikelola oleh “Hoshi
University” dan sudah berdiri sejak
tahun 1911. Seperti halnya tanaman obat
koleksi Balittro, beberapa tanaman obat
koleksi Medicinal Plant Garden, selain
berperan sebagai tanaman obat, juga
ada yang dapat dimanfaatkan sebagai
bumbu (rempah), maupun aromaterapi.
Beberapa tanaman tersebut diantaranya
kayu manis, mentha, lavender, temu-

KEGIATAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis adalah "Studi
tentang Fabavirus menginfeksi tanaman
nilam di Indonesia". Beberapa aspek
penelitian tersebut telah dilakukan di
Laboratorium Proteksi Tanaman Balittro
di Indonesia, seperti:
1. Pengendalian Potyvirus penyebab
penyakit mosaik pada tanaman
nilam.
2. Pengendalian Aphis gossypii yang
merupakan vektor Potyvirus pada
tanaman nilam.
3. Ekstraksi RNA dari sampel daun
nilam yang terinfeksi Fabavirus dari
Profil

Gambar 1. Koleksi tanaman di Tsukuba Botanical Garden yang semua keterangannya
berbahasa Jepang.
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temuan dan piretrum. Informasi tentang
jenis spesies dan lainnya dapat dilihat
pada web http://www.bgci.org/garden.
Eucommia ulmoides (Gambar 2),
tanaman karet yang sangat unik dan
hampir terancam kepunahan. Tanaman
ini juga merupakan tanaman obat
tradisional Cina, Jepang dan Korea, di
Cina disebut Du-Zhong sedangkan di
Jepang dikenal dengan Tuchong.
Bagian tanaman yang dimanfaatkan
adalah daun, batang dan kulit batang.
Tanaman ini berfungsi sebagai obat
hipertensi, diabetes, disfungsi seksual,
obesitas, alzhaimer, osteoporosis dan
sebagainya. Selain itu, ada juga koleksi
tanaman Artemisia annua, A. cappilaris,
Acer nikoense, Curcuma aromatic,
C xanthorhiza, Helichrysum geranium
(curry plant), Lavandula vera
( lavender), Mentha piperita, M.
pulegium, Osmanthus fragrans, Panax
ginseng (tanaman yang terkenal di
Korea), Salvia officinalis, Thymus
vulgaris, dan lain-lain (Gambar 3).

Gambar 4. Kumis kucing (Orthosiphon
stamineus) yang mempunyai gejala
terinfeksi virus.

Agriculture dan terbuka untuk umum.
Didalamnya tersimpan informasi tentang
ternak ayam dan minuman sake serta
kultur pertanian di Jepang. Selain itu,
tersimpan juga specimen jenis-jenis
kayu, sejarah alat-alat pertanian di
Jepang dan lain-lain. Museum ini mulai
dibuka sejak tanggal 6 April 2004.
Informasi lebih lengkap dapat dilihat
pada web http://www.nodai.ac.jp/
english/museum/index.html.
DNA Database Bank Japan/ DDBJ

Gambar 2. Tanaman Eucommia ulmoides,
tanaman karet yang sangat unik dan juga
berfungsi sebagai tanaman obat.

D N A Database Bank Japan
(DDBJ) adalah suatu institusi
pemerintah yang mengkoleksi data
sekuen nukleotida sebagai anggota dari
I N S D C (International Nucleotide
Sequence Database Collaboration)
dan menyediakan data tersebut secara
gratis/bebas dan sistem super komputer

Gambar 5. Peralatan sistem super
komputer di DDBJ.

Institusi tersebut mengoleksi sekuen
asam nukleat dari berbagai spesimen dan
dari seluruh dunia. Sekuen asam nukleat
merupakan titik awal yang mendasar
untuk menggambarkan dan memahami
struktur, fungsi, dan pengembangan
genetika organisme yang beragam.
Dengan mengetahui sekuen asam nukleat
dari spesimen yang kita temukan, akan
mempermudah proses identifikasinya.
Pada bulan Februari 1986, GenBank yang
berlokasi di Amerika Serikat dan EMBLEBI, European Nucleotide Archives
mulai berkolaborasi untuk menampung
sekuen asam nukleat, disusul DDBJ yang
berlokasi di Jepang, pada tahun 1987.
Dengan adanya ketiga institusi tersebut,
sangat mempermudah peneliti untuk
mengakses berbagai data yang mereka
perlukan, mulai pendaftaran sekuen asam
nukleat spesimen yang ditemukan,
mengambil sekuen spesimen tertentu
sebagai pembanding sekuen spesimen
yang ditemukan, hingga desain primer
untuk identifikasi jenis spesimen.
PENUTUP

Gambar 3. Koleksi tanaman di Medicinal plant garden Hoshi University. Salah satu
koleksinya adalah tanaman ginseng yang sangat terkenal di Korea.

Selain itu ditemukan juga tanaman
kumis kucing (Orthosiphon stamineus)
yang terinfeksi virus dengan gejala yang
sama seperti gejala yang ditemukan di
Indonesia (Gambar 4).
Food and Agriculture Museum di
Tokyo University of Agriculture
Museum ini terletak kira-kira 100
meter dari kampus Tokyo University of
20
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untuk mendukung aktivitas penelitian
“life science”. Informasi lebih lengkap
dapat dilihat pada web http://www.ddbj.
nig. ac.jp/ intro-e.html.
DDBJ berlokasi di kantor
“National Institute of Genetic” (NIG)
dan di DDBJ terdapat suatu ruangan
sistem superkomputer. Ruangan ini
sangat tertutup sekali dan hanya boleh
dimasukki oleh staf yang bertugas di
tempat tersebut saja (Gambar 5).
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Kunjungan ini memberikan manfaat
dan dampak sangat besar buat Balittro
dan khususnya bagi penulis, yaitu:
1. Diperoleh sekuen nukleotida gen
coat protein dari Broad bean wilt
virus 2 yang menginfeksi tanaman
nilam di Indonesia. Virus tersebut
termasuk genus Fabavirus.
2. Didapatkan pengalaman dan
informasi tentang beberapa
tanaman obat di Jepang dan tempat
penyimpanan data sekuen DNA.
3. Kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan doctoral ataupun
postdoctoral dan kerjasama
penelitian di TUA.
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