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ABSTRACT 

The objectives of this research were to obtain diversity, relative abundance, distribution, and habitat 
preference of sea cucumber species along east Surabaya coastal. Identification, data distribution, relative abundance 
and habitat preference of sea cucumbers were observed at 12 sites along Surabaya east coastal. Parameters to 
describe environment were water depth, brightness level of water, pH (water and substrate), salinity (water and 
substrate) and the texture of substrate. The texture of substrate was determined based on particles diameter of 
substrate (ASTM method). The research revealed that during September 2009 until October 2010, physical and 
chemical parameters of environment didn’t change relatively, and the sea cucumber community in east Surabaya 
coastal composed of seven species, namely Phyllophorus dobsoni, Paracaudina australis, Cholochirus 
quadrangularis, Holothuria sanctori,  Holothuria sp.,  H. forskali, and H. turriscelsa.  Phyllophorus dobsoni was 
the most abundant species and could be found almost at all sampling sites while sandy substrate was the preferred 
habitat.  
Keywords: sea cucumber, distribution, habitat preference, east Surabaya coastal 
 
PENDAHULUAN 

Teripang atau mentimun laut (sea cucumber) 
merupakan avertebrata laut filum Echinodermata dan 
klas Holothuroidea. Habitat teripang tersebar luas di 
seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut 
dalam. 

Sepuluh persen dari sekitar 650 jenis teripang 
di dunia, ditemukan di perairan Indonesia (Samad, 
2000). Diketahui juga bahwa sekitar 25 jenis teripang 
berpotensi komersial diidentifikasi berasal dari perairan 
Indonesia. Daerah penghasil teripang terbesar adalah 
pantai-pantai di Indonesia Timur (Samad, 2000).  
Darsono (2005) melaporkan bahwa terjadi penurunan 
populasi di tempat-tempat penghasil teripang di 
Indonesia. Demi ketersediaan spesies-spesies komersial 
untuk memenuhi permintaan pasar sehingga tidak 
mengandalkan teripang yang diambil langsung dari 
habitatnya, beberapa jenis sudah dibudidayakan antara 
lain di Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara 
dan Lombok. 

Perairan Pantai Timur Surabaya yang 
berlokasi di ujung Barat Selat Maduara, secara umum 
merupakan estuari yang sangat dinamis karena di 
dalamnya terjadi berbagai proses fisika-kimia, geologis 
dan biologis yang dikendalikan oleh kekuatan pasang-
surut air laut serta run-off air tawar dari sungai-sungai 
yang bermuara di dalamnya. Berbagai bahan terlarut 
dan tersuspensi yang terkandung dalam aliran air 
sungai akan masuk, mengalami flokulasi dan 
mengendap saat bertemu dengan air asin dan menyusun 
substrat dasar yang sangat subur untuk mendukung 
berbagai bentuk kehidupan, termasuk di dalamnya 
adalah hewan teripang. Ada dua jenis teripang yang 
biasa dikonsumsi yang terdapat di Surabaya dan 
sekitarnya, yang umumnya disajikan dalam bentuk 
keripik dan masing-masing dikenal sebagai teripang 
dan terung. Informasi yang diperoleh dari nelayan juga 

menyebutkan bahwa dinding tubuh teripang dapat pula 
dimanfaatkan sebagai campuran masakan Cina yang 
diyakini mempunyai khasiat obat. Selain itu, hasil 
penelitian pada beberapa spesies teripang yang lain 
menunjukkan adanya kandungan  lektin, sterol, 
saponin, trypsin  (Abraham et al., 2002) dan glikosida 
triperten (Kalinin et al., 2005; Zou et al., 2003; Moraes 
et al., 2004). Althunibat et al. (2013) menyebutkan 
bahwa dua jenis teripang yang diperoleh dari Malaysia 
yaitu Holothuria lesson dan Sticopus horrens memiliki 
bioaktivitas sebagai antioksidan. Golongan glikosida 
triterpen yang dikandung teripang, menurut Dang et al., 
(2007) juga menunjukkan bioaktivitas sebagai anti 
jamur, anti mikroba, sitotoksik dan imunomodulasi 

Pemanenan teripang dari kawasan perairan 
pantai Surabaya berlangsung dari waktu ke waktu, dan 
jumlah permintaan pasar serta armada nelayan yang 
mencari komoditas ini jumlahnya cenderung bertambah. 
Hal demikian ini dikhawatirkan akan menyebabkan 
pemanenan berlebih (overfishing), dan dampak ikutan 
yang dapat terjadi adalah penurunan populasi di alam 
sebagaimana yang dilaporkan oleh Darsono (2005). 
Untuk mengetahui ketersediaan stok yang ada di alam 
serta antisipasi untuk upaya budidaya teripang guna 
memenuhi permintaan komoditas yang terus 
meningkat, diperlukan data hasil penelitian yang 
sayangnya hingga sampai saat ini belum tersedia. Data 
tentang struktur komunitas teripang yang meliputi jenis, 
kelimpahan (absolut dan relatif), tingkat 
keanekaragaman, serta distribusi dan preferensi habitat 
diperlukan untuk mengantisipasi perlu tidaknya 
dilakukan usaha budidaya untuk mengurangi 
ketergantungan pada stok alam serta mengantisipasi 
terjadinya penurunan populasi lebih lanjut di alam. 
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METODE PENELITIAN 
TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

 
Penelitian dilakukan di Pantai Timur 

Surabaya, Laboratorium Ekologi Departemen Biologi 
FST Universitas Airlangga, dan Lab. Mekanika Tanah 
dan Batuan, Jurusan Teknik Sipil, FTSP Institut 
Teknologi 10 N opember Surabaya. Titik sampling 
sejumlah 12 titik, yang mewakili 4 daerah atau lokasi di 
perairan Pantai Timur Surabaya (Gambar 1), berturut-

turut dari arah utara yaitu: daerah arah laut di antara 
desa Nambangan dan Sukolilo (Stasiun A), daerah 
antara desa Sukolilo dan Kalisari (Stasiun B), di bagian 
luar muara Kali Wonokromo (Stasiun D), dan di bagian 
muara Kali Wonorejo dan muara Kali Dadapan yang 
merupakan perbatasan antara Surabaya dengan 
Kabupaten Kota Sidoarjo (Stasiun E). Penelitian 
dilakukan pada akhir bulan September 2009 da n awal 
Oktober 2010. 

 

 
 

Gambar 1.  Sebaran titik lokasi penelitian (titik sampling) di Perairan Pantai Timur Surabaya,  
meliputi stasiun A, B, D dan E 

Pengukuran kondisi lingkungan perairan 
Kondisi lingkungan perairan secara umum 

digambarkan berdasarkan beberapa parameter fisik-
kimia lingkungan, yaitu kedalaman laut, tingkat 
kecerahan, pH (air dan substrat), salinitas (air dan 
substrat), dan tekstur (atau komposisi kelas ukuran 
butiran substrat) di masing-masing titik lokasi 
penelitian. Sampel air diambil menggunakan water 
sampler Wilco, sedangkan sampel substrat diambil 
menggunakan Ponar dredge. Kedalaman air yang 
merupakan rentang panjang antara dasar perairan 
dengan permukaan air diukur menggunakan meteran. 
Tingkat kecerahan atau tingkat penetrasi sinar matahari 
ke dalam badan air ditentukan menggunakan keping 
atau cawan Secchi (“Secchi Disk”). Tingkat keasaman 
(pH) diukur menggunakan Universal Indicator pH 0—
14, dan salinitas diukur menggunakan salinometer. 
Tekstur substrat tergantung pada komposisi penyusun 
substrat, ditentukan berdasar diameter butiran (metode 
ASTM dan SNI yang berlaku). Analisis tekstur substrat 
dilakukan di Lab. Mekanika Tanah dan Batuan, Jurusan 
Teknik Sipil, FTSP Institut Teknologi 10 N opember 
Surabaya. 
 
Pengambilan sampel, identifikasi jenis dan 
kelimpahan teripang 

Pengumpulan sampel teripang dilakukan 
melalui penyelaman dengan menggunakan metode plot 
kuadrat. Plot logam (berukuran 1 × 1 m²) diletakkan di 
dasar perairan dan semua spesimen teripang yang 

terdapat di dalam luasan plot secara hati-hati 
dikumpulkan. Cara ini untuk masing-masing titik 
sampling dilakukan atau diulang sebanyak 9 ka li (9 
plot). Sampel hewan dibersihkan dan kemudian 
ditampung dalam kantung plastik, diberi label dengan 
kode lokasi, dan kemudian diawetkan untuk 
selanjutnya diidentifikasi dan didata kelimpahannya. 
Identifikasi dilakukan di Lab. Ekologi Departemen 
Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 
Airlangga, sedangkan identifikasi satu spesies 
(Phyllophorus dobsoni) dilakukan di Pusat Penelitian 
Oseanografi LIPI. 
Penentuan tingkat keragaman dan distribusi spesies 
teripang 

Tingkat keragaman dan distribusi dapat 
diketahui dari indeks  d iversitas dan indeks distribusi 
yang ditentukan berdasar  indeks Shannon (Lee et al., 
1978). 
 
Penentuan preferensi habitat teripang 

Preferensi habitat teripang ditentukan berdasar 
data jenis tekstur substrat dengan keragaman dan 
kelimpahan tertinggi. 
 
HASIL  
Kondisi Lingkungan Perairan Pantai Timur 
Surabaya 

Kondisi lingkungan perairan yang diukur pada 
September 2009 da n Oktober 2010 di tunjukkan oleh 
Gambar 2. Kondisi lingkungan perairan tahun 2009 

 

   

A1 S 07º13’46,0”; E112º49’23,6 
A2 S 07º13’52,3”; E 112º49’50,2 
A3 S 07º13’56,0”; E 112º50’47,3 
B1 S 07º14’28,1”; E 112º49’47,7 
B2 S 07º14’52,9”; E 112º50’41,0 
B3 S 07º14’43,5”; E 112º51’28,2 
D1 S 07º17’21,5”; E 112º51’53,8 
D2 S 07º17’39,4”; E 112º53’03,2 
D3 S 07º17’33,2”; E 112º53’17,1 
E1 S 07º19’14,6”; E 112º52’14,2 
E2 S 07º19’48,0”; E 112º53’00,8 
E3 S 07º19’51,3”; E 112º53’39,6 
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menunjukkan bahwa kedalaman laut pada titik-titik 
sampling berkisar antara 2,5 m hingga 7,05 m; 
kecerahan antara 6 cm hingga 180 cm, pH air seragam 
pada angka 8, sedangkan pH substrat antara 8—9. 
Salinitas air bevariasi antara 28,5—33, dan salinitas 
substrat relatif seragam pada angka 34—35‰. 
Komposisi kelas ukuran dan butiran substrat bervariasi. 
Komponen kerikil bervariasi dari 0,45% hingga 4,59%, 

paling sedikit (0,45%) pada titik sampling B2 dan 
paling tinggi pada titik sampling D2. Komponen pasir  
paling sedikit pada substrat titik sampling A1 (10,64%) 
dan tertinggi pada substrat titik sampling D1 (83,47%). 
Komponen lanau tersedikit (9,19%) pada titik D3 dan 
terbanyak pada titik E2 (32,99%). Lempung tersedikit 
pada D1 (3,11%) dan terbanyak pada  A1 (61,43%). 

 

 
Gambar 2. Kondisi lingkungan di Pantai  Timur Surabaya yang meliputi: kedalaman dan kecerahan (a), pH dan 

salinitas air dan substrat (b), komponen substrat (c), di semua stasiun pengamatan 
 

Jika dibandingkan  dengan data hasil 
pengukuran tahun 2010, terdapat variasi kondisi 
lingkungan pada semua parameter lingkungan yang 
diukur, baik  ke dalaman air, kecerahan, pH (air dan 
substrat), juga salinitas (air dan substrat). Kedalaman 
laut pada titik-titik sampling hasil pengukuran tahun 

2010, berkisar antara 3,8 m hingga 7,8 m; kecerahan 
antara 100 c m hingga 130 c m. Perbedaan kedalaman 
genangan air di tempat yang sama pada waktu berbeda 
di perairan pantai adalah fenomena umum dan 
merupakan satu karakter di lingkungan tersebut. 
Perbedaan tinggi genangan tersebut, selain merupakan 
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akibat dari variasi periodisitas tinggi genangan air 
pasang, dapat pula terjadi akibat perubahan topografi 
dasar perairan akibat perubahan pola arus dan 
gelombang laut yang dapat mempengaruhi proses 
sedimentasi dan resedimentasi di dasar perairan 
tersebut.  Demikian pula perubahan yang terjadi pada 
parameter lingkungan yang lain, juga menjadi 
karakteristik. Kedalaman atau tinggi genangan air laut 
pada hampir semua titik sampling pada tahun ini rata-
rata lebih tinggi dibanding dengan data tahun 
sebelumnya. Hal ini terjadi karena waktu sampling 
pada tahun 2010 berada di dalam puncak kisaran 
pasang tinggi. Tingkat kecerahan air laut hasil 
pengukuran tahun ini sedikit lebih tinggi, hal ini diduga 
berkaitan dengan momentum dan tingkat genangan air 
pasang. 

Tingkat keasaman (pH) air hasil pengukuran 
tahun 2010 ha mpir seragam pada angka 7,5 kecuali 
pada satu titik yakni B1 yang nilainya 8, sedangkan pH 
substrat angkanya juga berkisar 7,5—8, namun hampir 
semua titik nilainya 8 kecuali A1 dan A2. Salinitas air 
bervariasi antara 24—32. Salinitas substrat di antara 

28—33‰, dan suhu air berkisar 29,5—32 ⁰C. 
Keasaman dan salinitas relatif sama dimungkinkan 
karena air laut selalu bergerak dan bercampur, 
meskipun untuk salinitas dan pH, baik pada air laut 
maupun pada substrat, data tahun 2010 rata-rata sedikit 
lebih rendah.  
 
Jenis dan Kelimpahan Teripang di Pantai Timur 
Surabaya 

Jenis (spesies) yang berhasil dikumpulkan di 
semua lokasi pada pengamatan tahun 2009 adalah tujuh 
spesies, masing-masing teridentifikasi sebagai adalah: 
Phylophorus dobsoni, Paracaudina australis, 
Colochirus quadrangularis, Holothuria sanctori, 
Holothuria sp., Holothuria forskali, dan Holothuria 
turriscelsa (Gambar 3). Dua spesies pertama 
merupakan spesies yang dikonsumsi dan dikenal 
sebagai terung (P. dobsoni) dan tripang (P. australis), 
sedangkan lima spesies yang berikutnya belum dikenal 
dan tidak ada laporan sebelumnya.  

 

 
 

Gambar 3. Tujuh spesies teripang yang ditemukan di perairan Pantai Timur Surabaya pada September 2009. (a) 
Phyllophorus dobsoni, (b) Paracaudina australis, (c) Cholochirus quadrangularis, (d) Holothuria sanctori, (e) 

Holothuria sp., (f) Holothuria forskali, dan (g) Holothuria turriscelsa. Tahun 2010 hanya berhasil menemukan empat 
spesies yaitu P. dobsoni, P. australis, H. sanctori, dan H. turriscelsa. 

 
Kehadiran dan kelimpahan masing-masing 

spesies teripang pada setiap titik sampling sangat 
bervariasi (Gambar 4). P. dobsoni didapati pada hampir 
semua titik sampling kecuali E2, P. australis didapati 
pada 5 t itik dari 12 t itik sampling, H. sanctori didapati 
pada 3 titik sampling, dan lainnya hanya ada di 2 titik 
atau 1 titik sampling. Jumlah kelimpahan atau individu 
total untuk semua spesies teripang di semua lokasi 
sampling sebanyak 198 i ndividu. Spesies dengan 
komposisi terbanyak adalah P. dobsoni sebanyak 88 
individu (44,44%), diikuti secara berturut-turut H. 
sanctori (14,65%), C. quadrangularis dan H. 
turriscelsa (masing-masing 11,62%), P. australis 
(6,57%), dan sisanya Holothuria sp. dan H. forskali 
(masing-masing 5,56%). Kelimpahan teripang total di 
masing-masing titik pengambilan sampel bervariasi 
antara 1 hi ngga 84 individu per 9 m ². Kelimpahan 

tertinggi ada di titik sampling A3, dan terendah di 
stasiun E2 hanya ada satu individu. 

Spesies teripang yang berhasil dikumpulkan di 
semua lokasi pada penelitian tahun 2010 ( awal 
Oktober) ada  empat spesies. Empat spesies tersebut- 
Phyllophorus dobsoni, Paracaudina australis, 
Holothuria sanctori, dan Holothuria turriscelsa- yang 
ditemukan pula pada penelitian tahun 2009 (Gambar 
3.). Teripang P. dobsoni didapati pada hampir semua 
titik sampling kecuali A1 dan E2, P. australis didapati 
pada 4 titik dari 12 titik sampling, sedangkan H. 
sanctori dan H. turriscelsa hanya didapati pada 1 titik 
sampling. Jumlah kelimpahan atau individu total untuk 
semua spesies teripang di semua lokasi sampling 
sebanyak 173 individu, lebih rendah dibanding total 
individu yang diperoleh tahun 2009. Spesies dengan 
komposisi terbanyak adalah P. dobsoni. sebanyak 160 
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individu (92,49%), dan secara berturut-turut diikuti 
oleh P. australis (5,78%), H. turriscelsa (1,16%), dan 
H. sanctori (0,58%). 

Kelimpahan teripang total di masing-masing 
titik pengambilan sampel bervariasi antara nol hingga 
41 individu per 9 m². Lebih rendah dibanding dengan 
hasil tahun 2009. Kelimpahan tertinggi ada di titik 
sampling C2, dan stasiun yang tidak didapati satupun 
individu teripang adalah A1 dan D2. 
Tingkat keragaman dan distribusi teripang di 
Pantai Timur Surabaya 

Indeks diversitas spesies teripang di semua 
lokasi pengambilan sampel pada tahun pengamatan 
2009 didapati angka sebesar 1,6419 yang tergolong 
dalam tingkat keragaman sedang menurut kriteria Lee 
et al. (1978). Adapun indeks diversitas pada masing-
masing titik sampling bervariasi, mulai dari 0 (hanya 
ada satu spesies pada titik sampling B1, D1, D2, D3, dan 
E2) hingga tertinggi sebesar 1,685 di titik sampling A3. 
Hasil pengamatan setahun kemudian menunjukkan 
bahwa indeks diversitas spesies teripang di semua 
lokasi didapati angka sebesar 0,3184 yang tergolong 
dalam tingkat keragaman rendah, padahal setahun 
sebelumnya tingkat keragaman sedang. Indeks 
diversitas pada masing-masing titik sampling 
bervariasi, mulai dari 0 (hanya ada satu spesies atau 
tidak ada sama sekali pada titik sampling A1, A2, B1, 
B3, D1, D2, D3, dan E2); 0,2868 di titik B2; 0,5623  di 

titik E1 dan E3 hingga tertinggi sebesar 0,9369 di titik 
sampling A3.  

Indeks distribusi masing-masing spesies 
berkisar antara 0 hingga 1,9062. Berdasarkan data 
indeks distribusi, diketahui bahwa tingkat distribusi 
masing-masing spesies berkisar dari tinggi (P. 
dobsoni.), sedang (P. australis), dan sisanya rendah (C. 
quadrangularis, H. sanctori, Holothuria sp., H. 
forskali, dan H. turriscelsa). Data hasil pengamatan 
tahun 2010 menunjukkan peningkatan tingkat distribusi 
yaitu berkisar antara 0 hi ngga 1,9266 dengan urutan 
tingkat distribusi yang tidak berubah, yaitu tingkat 
distribusi tinggi (P.s dobsoni), sedang (P. australis), 
dan rendah (H. sanctori dan H. turriscelsa).  
Preferensi habitat teripang 

Preferensi habitat teripang ditentukan berdasar 
data jenis tekstur substrat dengan keragaman dan 
kelimpahan tertinggi. Keragaman spesies dan 
kelimpahan teripang di perairan Pantai Timur Surabaya, 
baik pada tahun pengamatan 2009 maupun 2010, 
terbanyak dijumpai di stasiun A3 (Gambar 4.). Kondisi 
substrat dasar di titik ini mayoritas tersusun atas 
campuran antara butiran-butiran kasar dengan pecahan-
pecahan atas cangkang-cangkang yang sudah mati. Di 
tempat ini, jenis-jenis teripang  hidup berdampingan 
dengan beberapa spesies hewan bentik lain seperti 
kerang burung, kipas laut, serta beberapa spesies 
bivalvia besar lainnya. 

 
Gambar 4. Kehadiran berbagai jenis teripang di lokasi penelitian Pantai  Timur Surabaya  tahun 2009 dan 2010 

 
PEMBAHASAN 

Dari hasil diketahui bahwa, selain dua spesies 
teripang yang selama ini telah dikonsumsi di Surabaya 
dan sekitarnya, yakni terung (Phyllophorus dobsoni) 
dan tripang (Paracaudina australis), ternyata di 
perairan pantai Timur Surabaya juga dijumpai lima 
spesies lain yang belum dikenal, yaitu Colochirus 
quadrangularis, Holothuria sanctori, Holothuria sp., 
Holothuria forskali, dan Holothuria turriscelsa. 
Dibanding dua spesies yang telah dikenal, kelima 
spesies yang baru terungkap, mempunyai ukuran tubuh, 
kelimpahan individu, dan tempat sebaran yang lebih 
kecil. Berdasarkan data yang tergambar dalam Gambar 
2. dan Gambar 4., nampak bahwa spesies teripang yang 
teridentifikasi, menyukai habitat dengan kedalaman 
lebih dari 400 c m hingga 700 c m, dengan kecerahan 
sekitar 100 sampai 200 c m. Komponen substrat utama 

yang disukai adalah substrat dengan komponen 
dominan pasir. Teripang P. dobsoni mampu hidup 
dengan baik dengan kelimpahan tinggi pada substrat 
berpasir hingga substrat dengan perbandingan hampir 
sama antara komponen pasir dan lempung, sedangkan 
P. australis lebih menyukai substrat mengandung pasir 
dengan dengan komponen lanau dan lempung lebih 
dominan.  

Berdasar pengamatan lapangan di sekitar 
Pantai  Timur Surabaya, terjadi tingkat eksploitasi yang 
cukup tinggi pada teripang untuk kepentingan 
konsumsi. Teripang  P. dobsoni dan P. australis  
merupakan tangkapan tetap nelayan di wilayah Pantai  
Timur Surabaya.  Informasi dari pengepul 
menyebutkan bahwa P. dobsoni  bahkan merupakan 
komoditas ekspor, terutama ke Hongkong dan Taiwan.  
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Laju eksploitasi tinggi tidak akan berpengaruh 
nyata pada keberadaan spesies tertentu jika berimbang 
dengan laju reproduksi yang tinggi serta kemampuan 
tinggi untuk hidup dan beradaptasi di berbagai macam 
habitat. Pemanfaatan P. dobsoni untuk kepentingan 
konsumsi nampaknya  masih cukup aman dengan 
kelimpahan dan tingkat distribusi yang masih cukup  
tinggi. Hal tersebut berbeda dengan P. australis yang 
ternyata mempunyai tingkat distribusi sedang dan 
kelimpahan  di 2 tahun pengamatan hanya 5,78% dan 
6,57% terhadap total spesies. Oleh karena itu, 
keberadaannya di Pantai  T imur Surabaya perlu 
mendapatkan perhatian. Berdasar informasi dari 
nelayan, daerah tangkapan P. australis bergeser lebih 
ke timur, yaitu di sekitar pantai selatan pulau Madura. 

Penyusunan strategi pelestarian paling tidak 
memerlukan data tentang biologi  r eproduksi, tingkat 
distribusi dan kelimpahannya secara berkala, jika 
mungkin tiap musim untuk mengantisipasi perbedaan 
laju reproduksi yang dipengaruhi musim. Meskipun 
dari penelitian ini kondisi berbagai parameter 
lingkungan yang mempengaruhi relatif tidak berubah, 
namun data secara berkala tetap diperlukan terutama 
jika terjadi perubahan bermakna pada indeks diversitas 
dan kelimpahan spesies. Keberadaan logam berat baik 
di substrat dan di tubuh teripang perlu dipertimbangkan 
untuk mengetahui tingkat akumulasi di dalam tubuh, 
mengingat bahwa selain di Pantai  T imur Surabaya 
bermuara beberapa sungai. Akumulasi logam berat di 
tubuh dapat mengganggu fisiologi tubuh (Jakimska et 
al., 2011) yang kemudian dapat menurunkan 
kemampuan teripang untuk beradaptasi dan 
bereproduksi. Adapun untuk lima jenis teripang yang 
belum dikenal, diperlukan kajian tentang kandungan 
dan khasiat untuk mengetahui potensinya baik sebagi 
bahan konsumsi maupun khasiat obat. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 Selama kurun waktu September 2009-Oktober 
2010,  teridentifikasi 7 spesies teripang di Pantai Timur 
Surabaya, yaitu Phyllophorus dobsoni, Paracaudina 
australis, Cholochirus quadrangularis, Holothuria 
sanctori,  Holothuria sp.,  H. forskali, H. turriscelsa.  
Indeks distribusi berkisar tinggi sampai rendah, tidak 
ada yang sangat tinggi. Teripang yang teridentifikasi 
menyukai habitat berpasir dengan kedalaman 400-750 
cm. Selama kurun waktu pengamatan, parameter fisik 
dan kimia habitat relatif tidak berubah. 

Strategi pelestarian atau pencegahan 
penurunan jumlah populasi memerlukan data pola 
reproduksi, tingkat distribusi  d an kelimpahan secara 
berkala, dengan mempertimbangkan berbagai 
parameter lingkungan yang mempengaruhi,  s ehingga 
dapat diperkirakan faktor-faktor utama yang mungkin 
berperan mengubah habitat atau fisiologinya yang 
dapat menurunkan kemampuan teripang untuk hidup, 
beradaptasi  dan berbiak. 
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PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK ALGA Eucheuma cotonii  
TERHADAP KEBERHASILAN MIKROPROPAGASI TEBU (Saccharum officinarum. L) 

VARIETAS VMC 86-550 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh variasi penambahan konsentrasi ekstrak Eucheuma cotonii 

sebagai suplemen dan substitusi media MS dengan eksplan tunas apikal tebu (Saccharum officinarum L. var VMC 86-
550) secara in vitro melalui organogenesis langsung. Perlakuan dengan cara menambahkan ekstrak Eucheuma 
cotonii konsentrasi 0, 20, 40, 60, 80 dan 100 mg/L pada media MS dan media tanpa MS. Hasil penambahan 
Eucheuma cotonii tidak berpengaruh terhadap parameter panjang tunas dan jumlah tunas. Hasil pengujian AAS pada 
ekstrak Eucheuma cotonii sebagai suplemen media MS tidak dapat memacu pertumbuhan. Untuk unsur N dan P 
konsentrasinya melebihi batas zona toleransi sedangkan K, Ca dan Mg masih pada zona kahat. 

 
Kata kunci : Eucheuma cotonii, mikropropagasi, tebu, tunas apikal, AAS 
 
PENDAHULUAN 

Eucheuma cotonii merupakan salah satu 
komoditas perikanan penting di perairan tropis 
Indonesia. Distribusinya meliputi pantai Pulau Madura, 
Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa dan Sulawesi.  
Indonesia sebagai produsen rumput laut di pasar 
domestik maupun pasar dunia menunjukkan 
perkembangan dan prospek yang baik (Kordi, 2011).  

Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan 
rumput laut kering masih sangat rendah karena masih 
berupa bahan mentah.  O leh karena itu, perlu terus 
dikembangkan dan digali untuk peningkatan 
keuntungan rumput laut melalui produk-produk olahan, 
misalnya agar-agar, algin, penyedia bahan baku industri 
makanan, farmasi, kosmetik dan pupuk yang berupa 
karagenan (carrageenan). Karagenan adalah senyawa 
hidrokoloid yang merupakan senyawa polisakarida 
rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut seperti 
Eucheuma cotonii yang berfungsi sebagai pembentuk 
gel (gelling agent) (Farid, 2008; Kordi, 2011).  

Beberapa kajian penelitian mengenai 
kandungan rumput laut berupa unsur potensial, 
diantaranya unsur hara makro (N, P, K, S, Ca dan Mg), 
unsur mikro (Fe, Mn, Bo, Mo, Zn dan Cl), serta zat 
pengatur tumbuh seperti auksin dan sitokinin. 
Pemanfaatan ekstrak rumput laut antara lain sebagai 
sumber makanan, pakan ternak dan pupuk cair organik 
menggantikan bahan kimia sintetis (Rathore et al., 
2008; Handayani, et al., 2004; Zada dan Komala, 
2009). Pupuk cair dari ekstrak Eucheuma cottonii 
digunakan sebagai pengganti pupuk s intesis pada 
tanaman Glycine max sehingga pertumbuhan, hasil dan 
serapan unsur hara meningkat (Rathore et al, 2008). 
Berikut ini adalah kandungan kimia dari ekstrak 
Eucheuma cotonii .  
 

Tabel 1. Kandungan kimia dari eksrak alga Eucheuma 
cottonii  (Rathore et al.,  2008).     
Kandungan Konsentrasi 

Nitrogen (%) 0,03 
Phosphor (mg/L 33,99 
Potasium (%) 1,97 
Sodium (%) 0,51 
Calsium (mg/L) 460,11 
Magnesium (mg/L) 581,20 
Sulfur (%) 0,06 
Copper (mg/L) 0,30 
Ferrum (mg/L) 10,59 
Mangan (mg/L) 2,50 
Zeng (mg/L) 0,62 
 
Metode mikropropagasi sangat membantu 

perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan 
menyediakan bibit tanaman secara massal, cepat, 
murah, pertumbuhan seragam, tidak tergantung musim 
dan bebas patogen. Materi tanaman yang diisolasi 
sebagai eksplan dapat berupa protoplas, sel, jaringan, 
dan organ yang diupayakan untuk tumbuh dan 
membentuk tanaman baru atau planlet (Sukmadjaja dan 
Mulyana, 2011).  

Dengan mikropropagasi dan penambahan 
ekstrak Eucheuma cotonii sebagai suplemen dan 
substitusi media MS diharapkan eksplan tunas apikal 
tebu (Saccharum officinarum)  VMC 86-550 dapat 
tumbuh menjadi planlet melalui organogenesis secara 
langsung.  

 
METODE PENELITIAN 

Sumber eksplan berasal dari tunas apikal 
berumur antara 4-7 bulan (koleksi PTPN XI). 
Eucheuma cotonii diperoleh di tambak Pantai Branta 
Pamekasan Madura Jawa Timur. Media kultur jaringan 
yang digunakan adalah media Murashige and Skoog 
(MS) yang mengandung garam-garam anorganik yaitu: 
makronutrien, mikronutrien, sukrosa, zat besi, 
myoinositol, vitamin, dan asam amino, phytagel, zat 
pengatur tumbuh BA dan kinetin.   
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Metode Ekstraksi Alga 
Eucheuma cotonii ditimbang 100 gr am, 

dibersihkan dengan air kemudian diautoklaf selama 10 
menit pada suhu 121oC tekanan 12 atm. Alga kemudian 
dihaluskan menggunakan blender dan disaring dengan 
kertas saring, kemudian dilarutkan dengan air sehingga 
diperoleh berbagai variasi konsentrasi, yaitu 0, 20, 40, 
60, 80, 100 g/ L. Untuk mengetahui kandungan unsur 
makronutrien dan mikronutrien diilakukan proses 
Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) pada 
ekstrak Eucheuma cotonii . 
Pembuatan Media MS dan Media tanpa MS. 

Untuk membuat 1000 mL media, disiapkan 
labu erlenmeyer 1000 mL yang berisi 500 mL akuades 
kemudian menimbang komposisi medium MS yang 
mengandung makronutrien, mikronutrien, zat besi, 
vitamin, myoinositol, sukrosa, zat pengatur tumbuh 
Benzyl Adenine (BA) 2 ppm dan kinetin 0,5 ppm dan 
Poli Vinil Pirolidon (PVP) sebagai antioksidan 300 
mg/L, arginin 100 mg/L kemudian dimasukkan ke 
dalam erlenmeyer sambil diaduk dengan magnetic 
stirrer. 

Setelah semua bahan tercampur kemudian 
ditambahkan akuades sampai volume akhir menjadi 
1000 mL,  kemudian dilakukan pengaturan pH hingga 
5,8. Untuk memadatkan media diberikan 2,5 g phytagel  
ke dalam erlenmeyer sambil dipanaskan menggunakan 
kompor listrik dan diaduk hingga larut. Setelah 
mendidih, media MS tersebut dibagi menjadi 5 (lima) 
botol erlenmeyer masing-masing botol berisi 200 mL 
dan ditambahkan alga dengan berbagai konsentrasi, 
yaitu 0, 20, 40, 60, 80 dan 100 g/L.  

Untuk pembuatan media 0MS tidak 
menggunakan larutan stok MS sebagai sumber 
makronutrien dan mikronurien, hanya sukrosa sebagai 
sumber karbon dan phytagel sebagai pemadat 10 g.  
Media tersebut dibagi menjadi 5 (lima) botol 
erlenmeyer masing-masing botol berisi 200 mL  da n 

ditambahkan alga dengan berbagai konsentrasi, yaitu 0, 
20, 40, 60, 80 dan 100 g/L.  
Penanaman eksplan tunas apikal 

Sumber eksplan adalah tunas apikal tebu. 
Batang tebu  dibuka dalam Laminar Air Flow Cabinet 
(LAFC) untuk mendapatkan tunas apikal. Selanjutnya 
dilakukan sterilisasi dengan cara mencelupkan seluruh 
bagian tunas  a pikal kedalam alkohol 70%, kemudian 
dibakar diatas Bunsen hingga alkohol pada eksplan 
habis menguap. Tiap lapisan eksplan dikupas secara 
steril dengan peralatan yang telah disterilkan berupa 
pinset, skapel atau pisau kecil. Eksplan dikupas 
sebanyak 3-4 lapis, kemudian dipotong sepanjang ± 2-3 
cm dari pangkal nodus batang. Dilakukan penggoresan 
dengan scalpel secara membujur kemudian ditanam 
secara horizontal selanjutnya di inkubasi dalam 
ruangan dengan temperatur (25±2) oC selama 2–4 
minggu dengan pencahayaan 2000 lux. Selanjutnya 
planlet dipindahkan ke media pertunasan. 
Penanaman pada media pertunasan. 

Setelah eksplan berumur 2-4 minggu 
dilakukan subkultur ke media baru yaitu media 
pertunasan. Subkultur dilakukan dengan cara 
mengelupas sisi-sisi pelepah daun dan mengurangi 
panjang pelepah. Pada area di sekitar pangkal nodus 
batang ditusuk-tusuk dengan needle syringe untuk 
merangsang pertumbuhan tunas, kemudian ditanam 
pada media baru dengan posisi vertikal. Pengamatan 
dilakukan setiap minggu sampai planlet berumur 8 
minggu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaruh Alga sebagai suplemen media MS 

Hasil penelitian pengaruh alga Eucheuma 
cotonii sebagai suplemen media MS disajikan pada 
tabel 2, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan 
eksplan usia 8 minggu secara visual ditampilkan pada 
gambar 1.   

 
Tabel 2. Rerata panjang tunas dan jumlah tunas pada eksplan tunas apikal tebu (Saccharum   officinarum var VMC 86-

550) umur 8 minggu pada berbagai variasi konsentrasi Eucheuma cotonii sebagai suplemen media MS (n=2).    

JENIS 
MEDIA 

 
PERLAKUAN PANJANG TUNAS JUMLAH TUNAS Eucheuma  

(g/L) (cm) 
MSE0H1 KONTROL 9,500 ± 1,414 a 11,500 ± 4,95 A 
MSE1H1 20 0,750 ± 1,061 b 1,000 ± 1,414 A 
MSE2H1 40 3,167 ± 2,887 a 1,333 ± 0,577 A 
MSE3H1 60 5,750 ± 6,010 a 6,500 ± 6,364 A 
MSE4H1 80 2,850 ± 0,919 a 2,500 ± 0,707 A 
MSE5H1 100 4,500 ± 3,536 a 7,500 ± 9,192 A 
                    

     Keterangan :  
     Nilai yang diikuti huruf yang sama adalah tidak berbeda nyata terhadap kontrol   
     dengan uji lanjut LSD dengan tingkat kepercayaan 95%. 
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Gambar 1.  Pertumbuhan dan perkembangan eksplan tebu Saccharum officinarum var VMC 86-550 dengan 

penambahan alga Eucheuma cotonii berbagai variasi konsentrasi sebagai suplemen media MS usia 8 minggu. A. 
Kontrol B. alga 20 g/L, C. alga 40 g/L, D. alga 60 g/L, E. alga 80 g/L, F. alga 100 g/L.  

 

Dari hasil penelitian parameter panjang tunas, 
penambahan Eucheuma cotonii menunjukkan tidak 
berbeda nyata bila dibandingkan dengan kontrol, 
kecuali pada perlakuan penambahan Eucheuma cotonii 
20 g/L yang berbeda nyata dengan kontrol. Pernyataan 
ini dapat dikuatkan dengan gambar 1, terlihat 
konsentrasi 20 g/ L respon pertumbuhan yang sangat 
kecil bila dibandingkan dengan kontrol. Dari data dapat 
disimpulkan bahwa Eucheuma cotonii sampai 
konsentrasi tertinggi tidak berpengaruh terhadap respon 
pertumbuhan panjang tunas sehingga masih belum 
dapat dipakai sebagai suplemen media MS karena nilai 
reratanya yang lebih rendah dari kontrol.   

Pada parameter jumlah tunas, semua perlakuan 
tidak berbeda nyata dengan kontrol, hal tersebut 
menunjukkan bahwa penambahan Eucheuma cotonii 
tidak berpengaruh terhadap respon pertumbuhan. Pada 
konsentrasi Eucheuma cotonii  20 g/L pada minggu 
ketiga dan keempat menunjukkan perkembangan yang 
melebihi kontrol. Hal tersebut dapat sebagai 
pertimbangan bahwa pada waktu tersebut dapat 
digunakan sebagai suplemen media MS yang baik. 

Dari dua perameter panjang tunas dan jumlah 
tunas dapat disimpulkan bahwa penambahan Eucheuma 
cotonii masih belum bisa dipakai sebagai suplemen  
media MS. Hal tersebut sesuai fungsinya lebih banyak 
dipakai sebagai sumber makanan terutama untuk 
membuat industri agar-agar karena menghasilkan 
carrageenan sebagai pemadat (gelling agent) (Aslan, 
1998).  

Menurut pendapat Salisbury dan Ross (1995) 
dan Lakitan (2011), bahwa jika jaringan tumbuhan 
mengandung unsur hara tertentu dengan konsentrasi 
yang lebih tinggi dari konsentrasi yang dibutuhkan 
untuk pertumbuhan maksimum, maka pada kondisi ini 
dikatakan tumbuhan dalam kondisi berlebih (luxury 
consumtion). Kebalikan apabila pada konsentrasi yang 
terlalu tinggi, unsur hara esensial dapat juga 
menyebabkan keracunan bagi tumbuhan.  

Pada eksplan yang ditumbuhkan pada media 
MS tanpa alga (kontrol) pertumbuhannya sangat pesat 

baik pada jumlah tunas maupun panjang tunas karena 
saat tersebut berada pada zona toleransi dengan 
pertumbuhan optimum, sedangkan bila ditambahkan 
Eucheuma cotonii menyebabkan kandungan mineral 
dalam jaringan sangat berlebih sehingga menyebabkan 
pertumbuhan terhambat (zona penghambatan). Hal itu 
ditandai tidak ada pertambahan jumlah tunas maupun 
panjang tunas dan warna daun menguning dengan 
tanda-tanda klorosis atau nekrosis pada organ tanaman.  

Pada tunas Vigna sinensis yang di pupuk 
dengan ekstrak Sargassum wightii dan Caulerpa 
chemnitzia keduanya dilarutkan dengan konsentrasi 
0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan 100% 
menunjukkan respon yang sama yaitu pada konsentrasi 
rendah memperlihatkan pertumbuhan yang tinggi, 
tetapi saat konsentrasi ekstrak tinggi bersifat 
menghambat pertumbuhan. Pada konsentrasi 20% 
terjadi pertumbuhan tertinggi, yaitu panjang tunas dan 
panjang akar. Hal tersebut karena saat konsentrasi 
rendah unsur hara dapat memacu substansi, misalnya 
IAA, IBA, giberelin, sitokinin, mikronutrien (Fe, Cu, 
Zn, Co, Mo, Mn, Ni), vitamin dan asam amino 
sehingga pertumbuhan meningkat. Hal serupa juga 
terjadi pada spesies Vigna mungo yang disemprot 
dengan pupuk c air yang mengandung alga Ulva 
reticulata (Forsk.). konsentrasi 0%, 1%, 2%, 4%, 6% 
dan 8% pertumbuhan terbaik pada konsentrasi 2% 
terhadap panjang tunas, panjang akar dan luas daun 
(Sivasankari, et al, 2006) 

Untuk mengetahui kandungan mineral secara 
kuantitatif pada ekstrak Eucheuma cotonii  dilakukan 
AAS. Hasil pengujian  makronutrien  ek strak 
Eucheuma cotonii dan dibandingkan dengan media MS 
ditampilkan pada tabel 3.  
 
 
 
 
 
 
 

A B C 

D E
 

F
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Tabel 3. Hasil analisis AAS unsur makronutrien pada ekstrak Euchema cotonii sebagai suplemen dibandingkan 
dengan media MS.  

No Unsur  Media MS Total kandungan unsur perlakuan Eucheuma cotonii  (mg/L) 
 (mg/L) Kontrol MSE1H1 MSE2H1 MSE3H1 MSE4H1 MSE51H1 

1 N 840,60 840,60 2909,46 4280,62 5651,78 7022,94 8394,10 

2 P 38,75 38,75 982,82 1968,81 2920,61 3866,71 4818,51 

3 K 782,41 782,41 1435,15 1438,76 683,83 1445,71 1449,19 

4 Ca 90,33 90,33 168,95 172,90 176,70 180,49 184,29 
5 Mg 36,45 36,45 67,28 67,90 68,49 69,09 69,69 

  

Kandungan semua unsur makronutrien pada 
perlakuan penambahan ekstrak Euchema cotonii 
melebihi kontrol, terutama unsur N dan P menjadi 
sangat berlebihan. Nitrogen terutama menyusun 
komponen esensial tumbuhan, seperti asam amino dan 
enzim. Fosfor merupakan bagian esensial dari berbagai 
gula fosfat yang sangat berperan pada reaksi 
fotosintesa, respirasi dan merupakan bagian dari 
nukleotida dalam DNA dan RNA (Salisbury dan Ross, 
1995).   U nsur makronutrien terendah pada ekstrak 
Eucheuma cotonii adalah magnesium (Mg). 
Magnesium merupakan unsur penyusun klorofil dan 
bergabung dengan ATP supaya dapat berfungsi dalam 
berbagai reaksi serta sebagai aktivator enzim (Salisbury 
dan Ross, 1995).   P ada ekstrak Eucheuma cotonii 
kandungan magnesium paling kecil, hal tersebut diduga 
bahwa pada alga tersebut lebih banyak mengandung 
phycoerytrin, phycocyanin, beta karoten disamping 
klorofil a.  

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa 
peranan ekstrak Eucheuma cotonii bila ditambahkan 
pada media MS sebagai suplemen tidak dapat memacu 

pertumbuhan karena konsentrasinya yang melebihi 
batas zona toleransi terutama untuk unsur N dan P. 
Untuk unsur kalium, kalsium  dan magnesium masih 
terdapat pada zona kahat, sehingga belum dapat 
memberikan respon yang optimum terhadap 
pertumbuhan. 

Pengujian mikronutrien ekstrak Eucheuma 
cotonii disajikan pada tabel 4. Kandungan semua unsur 
mikronutrien pada ekstrak Eucheuma sp. bila 
dibandingkan dengan MS nilainya lebih kecil, sehingga 
kurang merespon pertumbuhan dan perkembangan 
pada semua konsentrasi karena kekurangan unsur 
mikronutrien. Tetapi bila ditambahkan ekstrak alga 
pada media MS sebagai suplemen, konsentrasinya 
menjadi berlebih sehingga menghambat pertumbuhan. 
Pada ekstrak unsur Cu sama konsentrasinya dengan 
media MS.  Unsur Cu banyak terdapat pada enzim dan 
protein yang berperan dalam proses oksidasi dan 
reduksi, misalnya enzim sitokhrom oksidase (proses 
respirasi) dan plastosianin (protein pada kloroplas) 
(Lakitan, 2011).  
 

 
Tabel 4. Hasil analisis AAS unsur mikronutrien pada ekstrak Eucheuma cotonii sebagai  suplemen dibandingkan 

dengan media MS. 

No Unsur  Media MS Total kandungan unsur media Eucheuma cotonii (mg/L) 
 (mg/L) Kontrol MSE1H1 MSE2H1 MSE3H1 MSE4H1 MSE51H1 

1 Co 61877,550 61877,55 113235,93 113235,93 113235,94 113235,95 113235,96 
2 Cu 0,010 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
3 Fe 5,500 5,50 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 
4 Mn 6,190 6,19 11,33 11,33 11,34 11,34 11,34 
5 Zn 1,956 1,96 3,59 3,60 3,61 3,62 3,63 
 

Pengaruh Alga sebagai substitusi media MS  
Untuk mengetahui pengaruh Eucheuma cotonii sebagai substitusi media MS, eksplan ditumbuhkan pada 

media 0MS (tanpa unsur mikronutrien dan makrontrien, hanya sukrosa dan phytagel) dengan 2 macam kontrol yaitu 
kontrol positif bila eksplan ditumbuhkan pada media MS tanpa penambahan alga dan kontrol negatif bila ekplan 
ditumbuhkan pada media 0MS tanpa penambahan alga.  

Hasil pengujian pengaruh penambahan konsentrasi Eucheuma cotonii dapat menggantikan atau mensubstitusi 
media MS pada parameter panjang tunas dan jumlah tunas disajikan pada tabel 5.   
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Tabel 5. Rerata panjang tunas dan jumlah tunas eksplan tunas apikal tebu (Saccharum  officinarum var VMC 86-550) 
umur 8 minggu pada berbagai variasi konsentrasi Eucheuma cotonii sebagai substitusi media MS (n=2)    

                             
JENIS MEDIA 

PERLAKUAN PANJANG TUNAS 
JUMLAH TUNAS Eucheuma cotonii 

(g/L) (cm) 
MSE0H1 KONTROL (+) 9,500 ± 1,414 b 11,500 ± 4,95 b 
0MSE0H1 KONTROL (-) 4,600 ± 4,384 a 3,500 ± 2,121 a 
0MSE1H1 20 3,350 ± 1,909 a 2,000 ± 0,000 a 
0MSE2H1 40 7,050 ± 0,354 c 4,000 ± 1,414 ab 
0MSE3H1 60 0,900 ± 0,566 a 1,500 ± 0,707 a 
0MSE4H1 80 1,100 ± 0,849 a 2,500 ± 0,707 a 
0MSE5H1 100 1,350 ± 1,202 a 4,000 ± 2,828 ab 

 
                  

Keterangan :  
Nilai yang diikuti huruf yang sama adalah tidak berbeda nyata terhadap kontrol dengan uji lanjut LSD 
dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Pada parameter panjang tunas semua 
perlakuan tidak berbeda nyata dengan kontrol 
negatifnya. Sedangkan bila dibandingkan dengan 
kontrol positif, semua perlakuan berbeda nyata, 
sehingga dapat disimpulkan pada parameter panjang 
tunas Eucheuma cotonii tidak berpengaruh sebagai 
pengganti/mensubstitusi media MS pada kultur 
jaringan. Perlakuan 40 g/L saja yang menunjukkan 
berbeda nyata dengan kontrol positif maupun kontrol 
negatif tetapi masih belum bisa dipakai sebagai 
substitusi media MS. Pada minggu keenam dari grafik 
terlihat bahwa pada konsentrasi tersebut nilainya 
berhimpitan dengan kontrol negatif, sehingga 
disarankan pada konsentrasi 40 g/ L Eucheuma cotonii 
minggu keenam baik digunakan sebagai media 
substitusi MS. 

Pada parameter jumlah tunas, konsentrasi 
Eucheuma cotonii  20, 60 dan 80 g/ L tidak berbeda 
nyata  de ngan kontrol negatif, sedangkan konsentrasi 
40 dan 100 g/L tidak beda nyata dengan kontrol positif 
maupun kontrol negatif. Kesimpulannya bahwa 
penambahan Eucheuma cotonii  berpengaruh terhadap 

jumlah tunas tetapi tidak dapat berperan sebagai 
substitusi media MS karena nilai reratanya yang lebih 
rendah dari normal. Pada data hasil terlihat bahwa 
kontrol positif menunjukkan respon yang baik terhadap 
jumlah tunas, sedangkan perlakuan lain sangat rendah 
pertumbuhannya karena kandungan makronutrien dan 
mikronutrien sangat kecil (Kadi, 1997).  

Dari data di atas pada kedua parameter 
peranan Eucheuma cotonii sebagai substitusi media MS 
berpengaruh pada kisaran konsentrasi 40, 60 80 da n 
100 g/L, meskipun reratanya yang masih lebih kecil 
daripada kontrol positif. Hal tersebut sesuai pendapat 
Rathore et al. (2008), bahwa kandungan unsur 
makronutrien dan mikronutrien sangat kecil pada 
Eucheuma cotonii yang dapat memacu pertumbuhan, 
meskipun di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti: N, 
P, K, Na, Ca, Mg, S, Co, Fe, Mn dan Zn. 

Berikut adalah kenampaan visual respon 
pertumbuhan dan perkembangan Eucheuma cotonii 
sebagai substitusi media MS pada minggu ke-8 
disajikan pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Pertumbuhan dan perkembangan eksplan tebu (Saccharum officinarum L. var VMC-550) dengan 

penambahan  alga Eucheuma cotonii berbagai variasi konsentrasi sebagai substitusi media MS usia 8 minggu. A = 
Kontrol (+), B = Kontrol (-), C = 0MSE1H1, D = 0MSE2H1 E = 0MSE3H1, F = 0MSE4H1, G = 0MSE5H1.  

A B 

D E 

C 
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G 
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Hasil analisis ekstrak Eucheuma cotonii 
sebagai substitusi (pengganti) media MS disajikan pada 
tabel   6 dan 7. Pada tabel tersebut terlihat bahwa untuk 
unsur makronutrien dan mikronutien terjadi 
ketidakseimbangan komposisi bila dibandingkan 
dengan MS. Seandainya dibuat perhitungan dengan 

penyamaan unsur P dengan media MS, maka untuk 
unsur lain kandungannya sangat rendah bila 
dibandingkan dengan MS sehingga perlu substitusi 
unsur-unsur tersebut pada media sehingga setara denga 
MS. 

 
Tabel 6. Hasil analisis AAS unsur makronutrien pada ekstrak Eucheuma cotonii sebagai    substitusi dibandingkan 

dengan media MS 

No Unsur  
 Media MS Total kandungan unsur perlakuan Eucheuma cotonii (mg/L) 

 (mg/L) Kontrol  Kontrol 0MSE1H1 0MSE2H1 0MSE3H1 0MSE4H1 0MSE51H1 (+)  (-) 
1 N 840,60 840,60 0,00 8260,00 16520,00 24780,00 33040,00 41300,00 
2 P 38,75 38,75 0,00 2500,00 5000,00 7500,00 10000,00 12500,00 
3 K 782,41 782,41 0,00 81,84 163,68 245,52 327,36 409,20 
4 Ca 90,33 90,33 0,00 26,14 52,28 78,42 104,56 130,70 
5 Mg 36,45 36,45 0,00 4,24 8,49 12,73 16,98 21,22 

 
Unsur makronutrien yang berperan sebagai substitusi media MS pada semua perlakuan tanpa MS dengan 

penambahan ekstrak Eucheuma cotonii, unsur N dan P saja yang konsentrasinya sangat berlebihan bila dibandingkan 
kontrol positif (media MS). Untuk unsur lain, yaitu K, Ca dan Mg konsentrasinya masih lebih rendah dari MS. Bila 
eksrak Eucheuma cotonii  digunakan sebagai substitusi media MS, maka perlu penambahan unsur makronutrien lain, 
yaitu K, Ca dan Mg supaya dapat memacu pertumbuhan menjadi optimum. 

 
Tabel 7. Hasil analisis AAS unsur mikronutrien pada ekstrak Eucheuma cotonii sebagai substitusi dibandingkan 

dengan media MS 

No Unsur  
 Media MS Total kandungan unsur perlakuan Eucheuma cotonii  (mg/L) 

 (mg/L) Kontrol Kontrol 0MSE1H1 0MSE2H1 0MSE3H1 0MSE4H1 0MSE51H1 
 (+)  (-) 

1 Co 61877,550 61877,55 0,00 0,05 0,10 0,16 0,21 0,26 
2 Cu 0,010 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Fe 5,500 5,50 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 
4 Mn 6,190 6,19 0,00 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 
5 Zn 1,956 1,96 0,00 0,06 0,11 0,17 0,23 0,29 

 
Hasil pengujian unsur mikronutrien, semua 

unsur memperlihatkan konsentrasi yang lebih kecil dari 
kontrol positif (media MS), sehingga bila ekstrak 
Eucheuma cotonii  digunakan sebagai substitusi media 
MS, maka perlu penambahan semua unsur 
mikronutrien pada media tersebut. 

Eucheuma cotonii mempunyai karakteristik 
sebagai gelling agent, karena saat melarutkannya 
membutuhkan proses pemanasan dan akan segera 
memadat bila didinginkan (Bhojwani dan Razdan 
1996). Gelling agent berperan sebagai media kultur 
jaringan dan paling banyak diperoleh dari merah 
ganggang, terutama species Gelidium amansii. Kualitas 
dan kemurnian agar bervariasi dan tergantung kondisi 
kultur alga, pengolahan dan pemurniannya. Kekuatan 
dari gel yang dihasilkan mempunyai konsentrasi 
tertentu dan bervariasi sesuai dengan merek dan pH 
selama autoklaf. Bahan pembentuk gel bermanfaat 
untuk memadatkan media sehingga jaringan tidak akan 
terendam dan mati karena kekurangan oksigen. Bagian 
yang paling penting dari gelling agent adalah harus 
mampu menahan sterilisasi dengan autoklaf dan 
medium harus cair saat panas tapi membentuk gel semi 
padat setelah dingin. Digunakan pada berbagai 
konsentrasi antara 0,8-1%. 

Media 0MS hanya mengandung dekstrosa 
(glukosa) sebagai sumber karbon, zat pengatur tumbuh 
dan vitamin, tidak ditambahkan makronutrien dan 
mikronutrien. Menurut Bhojwani dan Razdan (1996),  
sumber karbon yang paling banyak digunakan adalah 
sukrosa konsentrasi  2 -5%. Glukosa dan fruktosa 
dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan beberapa 
jaringan dan secara bertahap jaringan yang awalnya 
hijau akan kehilangan pigmen hijau dalam kultur 
karena bergantung pada sumber karbon eksternal. 
Kultur akan menunjukkan pertumbuhan dan proliferasi 
yang lebih baik dengan penambahan sumber karbon 
yang cocok di media. Eksplan tumbuh baik bila 
ditambahkan sukrosa (dikotil), sedangkan monokotil 
dengan penambahan dekstrosa (glukosa). Pada 
penelitian ini  d igunakan sumber karbon  de kstrosa 
karena menggunakan eksplan tebu yang tergolong 
kelompok monokotil. Kelompok vitamin yang 
ditambahkan myo-inositol yang berperan dalam jalur 
biosintesis pektin dan hemiselulosa dalam sintesis 
dinding sel dan berperan dalam penyerapan dan 
pemanfaatan ion (Bhojwani dan Razdan, 1996). Pada 
penelitian ini menggunakan BA (Benzyl Adenine) 2 
ppm dan kinetin 0,5 ppm keduanya dari kelompok 
sitokinin. Penggunaan sitokinin karena pada penelitian  
kultur jaringan melalui organogenesis secara langsung. 
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Dalam kultur jaringan BA dan kinetin berguna untuk 
pembelahan sel, modifikasi dominasi apikal dan 
diferensiasi tunas (Bhojwani dan Razdan, 1996). 

Metoda ekstraksi yang digunakan ada 
beberapa modifikasi. Sebelum dilakukan ekstraksi alga 
terlebih dulu di autoklaf selama 10 menit selain untuk 
memudahkan saat diblender juga berguna untuk 
menetralkan pH. Alga dihaluskan dengan blender 
supaya unsur-unsur yang terkandung mudah terserap 
oleh eksplan. Setelah diblender, dilakukan pengenceran 
dengan air. Saat pengenceran, untuk Eucheuma cotonii 
diencerkan 20 kali, karena akan terbentuk larutan yang 
sangat kental sebab pada alga ini mengandung 
carrageenan dalam industri dan perdagangan berfungsi 
sama dengan agar-agar (Aslan, 1998).  

Datta, et al. (2011), berhasil melakukan 
penelitian menggunakan karaginan sebagai bahan 
pemadat (gelling agent) pada media mikrobiologi untuk 
studi keanekaragaman bakteri pada kondisi ekstrim 
alkali dengan pH 12,5. Konsentrasi karaginan dan 
pengaturan pH pada media kultur bakteri sangat 
penting untuk membentuk kepadatan media.   

Pada penelitian ini digunakan phytagel sebagai 
bahan pemadat diproduksi oleh Sigma Chemical Co,  
ternyata pemadat ini berisi sejumlah mineral  K , Na , 
Ca dan Mg tetapi tidak mengandung senyawa organik 
yang biasa ditemukan dalam agar.  D engan 
karakteristik Eucheuma cotonii, maka diharapkan dapat 
menggantikan produk gelling agent dengan biaya yang 
lebih murah lagi, karena di dalamnya juga mengandung 
unsur-unsur yang sama dengan produk pabrik tersebut.  

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh pertumbuhan 
eksplan tunas apikal tebu (Saccharum officinarum L. 
var VMC 86-550) baik sebagai suplemen maupun 
substitusi media MS  
 
SARAN 

Dari hasil penelitian, maka dapat disarankan: 
1. Eucheuma cotonii lebih bermanfaat sebagai bahan 

pemadat media kultur jaringan daripada sebagai 
suplemen media MS. Dalam komposisi media MS 
sudah ada phytagel sebagai bahan pemadat yang 
mengandung unsur makronutrien dan mikronutrien, 
sehingga disarankan suatu penelitian yang 
mengganti phytagel dengan Eucheuma cotonii. 

2. Eucheuma cotonii bila dipakai sebagai alternatif 
media pertumbuhan yang murah masih perlu 
ditambahkan unsur-unsur lain yang belum 
terpenuhi.  
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ABSTRACT 
The influence of the environment and the presence of waterbird is  analyzed in individual abundance of 

watebird in the wetland which consists of estuaries, mangroves, beaches, ponds, and rivers around the Mangrove 
Centre, District of Jenu Tuban. The study can provide information about the habitat elements which is considered as  
components of wetland habitat configurations which has a capacity of prediction of the emergence of water birds. 
Habitat configuration which includes elements of the habitat that consists of land area, extensive vegetation cover and 
salinity, is the independent variable that is expected to predict the emergence of water bird. Data collection was 
carried out directly in the observation stations and implemented in the laboratory. Samples of data were obtained 
from seven observation stations in the wetland complex that includes the estuary area, mangrove, beach-1, beach-2, 
pond-1, pond-2, and rivers. For wide area and vegetation cover were observed directly (in situ) while the salinity was 
analyzed in the laboratory (ex situ). Pearson Product Momment Correlation used for simple correlation analysis on 
the variables, and Standard Multiple Regression is used to examine the characteristics of the wetland habitat as the 
independent variable and the abundance of individuals of each species as the dependent variable, for each period in 
the rainy season and dry season. The results suggest a link between the configuration of wetland habitat with an 
abundance of water birds, especially extensive vegetation cover greatly affect the abundance of water birds. So  it is 
recommended  to conduct  a conservation in a number of wetland, with extensive attention to the addition of 
vegetation around the open water in the wetland complex in order to maintain the abundance of species of water 
birds. 

 
Keywords: wetlands, habitat configuration, abundance, waterbirds, conservation. 

 
PENDAHULUAN 

Keberadaan lahan basah sebagai suatu 
ekosistem memiliki fungsi yang sangat penting, 
diantaranya adalah pengatur fungsi hidrologis, 
penghasil sumber daya alam hayati, dan fungsi lahan 
basah sebagai habitat bagi berbagai jenis satwa liar dan 
tumbuhan. 

Perubahan lingkungan dapat berpengaruh 
terhadap burung air dalam bentuk berkurangnya 
keanekaragaman, penurunan populasi, peningkatan 
kelimpahan jenis pada satu lokasi yang dapat memicu 
kompetisi, berkurangnya sumber makanan,  
redistribusi/emigrasi burung air dari habitat lama ke 
lahan basah lain. 

Guna menunjang upaya pelestarian burung air, 
perlu dilakukan penelitian habitat burung air; salah 
satunya adalah identifikasi konfigurasi habitat lahan 
basah dan peranannya dalam memelihara kelimpahan 
jenis burung air. Penelitian serupa pernah dilakukan 
untuk kawasan Tangerang (Widodo, 1988), wilayah 
Jakarta, Bekasi, wilayah sungai Cimanuk Indramayu 
beserta kawasan pantainya (Mustari, 1992), serta 
Indramayu dan Cirebon utara (Rafina, 2002), sehingga 
dari data yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan 
dalam konservasi burung air di wilayah pantai utara 
Pulau Jawa. 

Kabupaten Tuban dengan wilayah daratan 
seluas 1.839,94 km2, memiliki pantai sepanjang  65 km, 
disepanjang pantai ini terdapat lahan basah yang 
tergolong sebagai lahan basah pesisir, lahan basah 

daratan maupun lahan basah buatan. Kawasan lahan 
basah ini sering digunakan sebagai habitat burung air 
sekaligus sebagai tempat mencari makan (feeding 
ground). Penelitian ini dapat memberikan informasi 
tentang unsur-unsur habitat yang merupakan komponen 
konfigurasi habitat lahan basah yang memiliki 
kapasitas prediksi terhadap kemunculan spesies burung 
air, dan dapat memberikan informasi tentang peranan 
konfigurasi habitat lahan basah dalam memelihara 
kelimpahan burung air. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian tentang peran konfigurasi habitat 
lahan basah terhadap kelimpahan burung air ini 
dilaksanakan pada musim penghujan (bulan januari-
pebruari) dan musim kemarau (juli-agustus) tahun 2013 
pada wilayah Mangrove Centre dan sekitarnya di 
Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa 
Timur pada koordinat 112o0'48'' BT dan 6o50'20'' LS, 
pada wilayah seluas 15,31 ha yang dibagi menjadi 
tujuh stasiun meliputi stasiun muara, mangrove, pantai-
1, pantai-2, tambak-1, tambak-2, dan sungai. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 
konfigurasi habitat adalah susunan komponen atau 
unsur-unsur habitat yang memiliki kapasitas prediksi 
terhadap kemunculan burung air. Komponen habitat 
yang dimaksud merupakan karakteristik lingkungan 
lahan basah yang terdiri dari karakteristik morfologi, 
karakteristik hidrokimia, dan karakteristik vegetasi 
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(Paracuellos dan Telleria, 1998), dengan penjelasan 
sebagai berikut: 
a. Karakteristik Morfologi, meliputi luas area yang 

merupakan daerah lahan basah terbuka ditambah 
daerah lahan basah yang mengandung vegetasi. 

b. Karakteristik Hidrokimia, adalah kadar 
garam/salinitas. 

c. Karakteristik Vegetasi, adalah persentase lahan 
yang tertutup vegetasi. 

Luas area setiap stasiun pengamatan 
ditentukan dengan menggunakan peta digital dari 
Badan Informasi Geospasial dengan menu fine area, 
length or location kemudian dipilih measurement 
dengan menarik garis penghubung batas area yang 
dikehendaki pada peta digital maka secara otomatis 
luas area akan muncul pada kotak menu sebagai 
measurement result. Luas penutupan vegetasi yaitu 
persentase area yang tertutup oleh tumbuhan. Menurut 
Brower (1990) rumus yang dapat digunakan dalam 
perhitungan persen penutupan vegetasi adalah sebagai 
berikut:   C = Σ (Mi x fi)/Σf   dimana: C = nilai 
penutupan vegetasi (%), Mi = nilai tengah kelas 
penutupan ke-i, fi = frekuensi munculnya kelas 
penutupan ke-i, Σf = jumlah total frekuensi seluruh 
penutupan kelas. Kadar garam/salinitas sampel yang 
diambil dari setiap stasiun pada musim penghujan 
(januari-pebruari) dan musim kemarau (juli-agustus) 
tahun 2013, diuji di laboratorium menggunakan alat 
pengukur kadar garam (salinity refractometer). 

Kelimpahan (abundance) adalah a very large 
quantity of something (Allen, 1984), sehingga dapat 
diartikan bahwa kelimpahan burung air adalah jumlah 
terbesar dari suatu jenis burung air pada suatu habitat 
lahan basah. Kelimpahan juga menggambar-kan jumlah 
individu dari suatu jenis burung yang kemungkinan 
dapat ditemukan dalam setiap sepuluh jam pengamatan. 
Kelimpahan individu suatu jenis burung kurang dari 0,1 
maka jenis tersebut disebut jarang, antara 0,1 sampai 
2,0 disebut tidak umum, antara 2,1 sampai 10,0 disebut 
sering, antara 10,1 sampai 40,0 disebut umum dan lebih 
dari 40,0 disebut melimpah (Bibby et al. 1998). 

Sensus/penghitungan jenis burung air 
dilaksanakan dengan metode encounter rates (Bibby, 
1998) yaitu gabungan antara metoda pengamatan titik 
dan jalur sepanjang ± 2 km . Pengamatan dilakukan 
dengan menggunakan binokuler dan monokuler dan 
pengukur waktu. Penghitungan dilakukan berdasarkan 
jumlah temuan individu dalam satu jalur dalam waktu 
satu jam pengamatan dengan pengulangan empat kali 
dalam satu musim pada waktu yang berbeda, 
pengamatan dilakukan antara pukul 06.00-07.00, 
07.00-08.00, 16.00-17.00, dan 17.00-18.00,selama 
musim penghujan dan musim kemarau tahun 2013, di 
kompleks lahan basah lokasi penelitian pada titik 
stasiun pengamatan di sepanjang tepian lahan basah. 

Secara garis besar karakteristik burung yang 
dimasukkan kedalam hitungan untuk setiap periode 
adalah: (i) jumlah individu setiap spesies pada lahan 
basah, (ii) jumlah spesies (iii) kepadatan populasi (nilai 
rata-rata jumlah individu pada setiap lahan basah), (iv) 
jumlah lahan basah yang ditempati oleh masing-masing 
individu setiap spesies. Juga, untuk burung air yang ada 
dikedua periode studi kami hitung: (v) ketahanan 

antarmusim dari individu setiap spesies di lahan basah 
berbeda (proporsi lahan basah yang ditempati pada 
musim penghujan dan musim kemarau oleh masing-
masing individu setiap spesies). Disamping itu juga 
diperoleh data sekunder dari data penelitian yang sudah 
dilaksanakan sebelumnya tentang burung air dan lahan 
basah pantai utara pulau jawa khususnya yang 
dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, hasil wawancara 
dengan masyarakat sekitar lokasi penelitian, serta data 
yang berasal dari literatur tentang kondisi fisik Pantai 
Utara Kabupaten Tuban yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Tuban. 

Untuk mengetahui hubungan antara 
konfigurasi habitat lahan basah dan kelimpahan burung 
air dilakukan analisa Product Momment Pearson, 
disamping itu juga dilakukan Analisa Standart Multiple 
Regression dengan menggunakan alat bantu analisa 
data SPSS 19 yang didalamnya sudah tersedia tool 
untuk meregresikan secara langsung. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konfigurasi habitat lahan basah. 

Hasil pengamatan pada tahun 2013 periode 
musim penghujan (Januari-Pebruari) dan musim 
kemarau (Juli-Agustus) terhadap karakteristik habitat 
lahan basah yang meliputi pencatatan luas area lahan 
basah, luas penutupan vegetasi, serta kadar garam, yang 
merupakan variabel bebas sekaligus sebagai komponen 
konfigurasi habitat lahan basah yang berperan sebagai 
prediktor terhadap kelimpahan burung air, baik yang 
dilaksanakan langsung di stasiun pengamatan (in situ) 
maupun yang dilaksanakan di laboratoium (ex situ) 
seperti tampak pada Tabel 1 berikut ini: 

 
Tabel 1. Konfigurasi lahan basah (wetlands) 

Stasiun Luas area 
(m2) 

Persentase (%)  
Vegetasi Salinitas 

No lokasi h k h k 
1 Muara 22710,37 15 10 1,4 1,5 
2 Mangrove 19044,43 95 90 0,2 0,5 
3 Pantai-1 30041,75 5 5 3,1 3,4 
4 Pantai-2 21022,12 5 5 3,3 3,4 
5 Tambak-1 31136,05 30 25 1,9 2,2 
6 Tambak-2 26307,99 20 15 2,3 2,8 
7 Sungai 15154,91 25 20 0,0 0,1 

Keterangan: h= penghujan, k=kemarau 
 
Kelimpahan burung air 

Teramati sebanyak 24 jenis burung air yang 
menyebar di habitat laban basah lokasi penelitian yang 
terbagi menjadi tujuh stasiun yaitu (i) Stasiun muara 
pada musim penghujan teramati sebanyak 9 jenis dari 
kemunculan individu sebanyak 18 ekor, musim 
kemarau muncul 9 jenis dari 21 individu; (ii) Stasiun 
mangrove pada musim penghujan teramati sebanyak 15 
jenis dari kemunculan individu sebanyak 49 ekor, 
musim kemarau muncul 15 jenis dari 45 individu; (iii) 
Stasiun pantai-1 pada musim penghujan muncul 9 jenis 
dari 29 individu, musim kemarau muncul 9 jenis dari 
31 individu; (iv) Stasiun pantai-2 pada musim 
penghujan muncul 9 jenis dari 17 individu, musim 
kemarau muncul 9 jenis dari 21 individu; (v) Stasiun 
tambak-1 muncul 10 jenis dari 27 individu, musim 
kemarau muncul 10 jenis dari 26 individu; (vi) Stasiun 
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tambak-2 muncul 13 jenis dari 31 individu, musim 
kemarau muncul 13 jenis dari 24 individu; (vii) Stasiun 
Sungai muncul 4 jenis dari 7 individu, pada musim 
kemarau muncul 4 jenis dari 7 individu. 

  

 
Gambar 1.Rata-rata kelimpahan individu suatu jenis 
burung air pada musim hujan dan musim kemarau 

(individu ha-1) 
 

Sesuai gambar 1, dapat dijelaskan bahawa 
rata-rata kelimpahan pada musim penghujan dan 
musim kemarau untuk sepuluh jenis jenis burung air, 
tingkat kelimpahannya dapat dikategorikan menjadi : 
(i) Melimpah (dengan kelimpahan antara 10,1 sampai 
40,0) adalah Kuntul kecil (Egretta garzetta) dengan 
tingkat kelimpahan 17,17 , Kuntul perak (Egretta 
intermedia) = 16,73 , Trinil pantai (Actitis hypoleucos) 
= 15,31 , Kuntul besar (Egretta alba) = 14,04 , Trinil 
rawa (Tringa stagnatilis) = 10,73 ,  (ii) Sering (dengan 
kelimpahan antara 2,1 sampai 10,0) adalah Kuntul 
karang (Egretta sacra) = 9,98 , Cerek kernyut 
(Pluvialis fulva) = 9,95 , Cerek jawa (Charadrius 
javanicus) = 9,95 , Dara-laut sayap-putih (Chlidonias 
leucopterus) = 9,94 , Blekok sawah (Ardeola speciosa) 
= 9,40 , Trinil semak (Tringa glareola) = 8,89 , Koreo 
padi (Amaurornis phoenicurus) = 8,87 , Dara laut biasa 
(Stema hirundo) = 8,85 , Dara laut kecil (Sterna 
albifrons) = 8,41 , Dara-laut kumis (Chlidonias 
hybridus) = 8,41 , Kokokan laut (Butorides striatus) = 
4,93 , Trinil kaki-hijau (Tringa nebularia) = 4,73 , 
Bambangan kuning (Ixobrychus sinensis) = 4,67 , 
Trinil bedaran (Xenus cinereus) = 4,08 , (iii) Tidak 
umum (dengan kelimpahan antara 0,1 sampai 2,0) 
adalah Pecuk-padi kecil (Phalacrocorax niger) = 2,02 , 
Kowak-malam kelabu (Nyticorax nicticorax) = 0,76 , 
Gajahan pengala (Numenius phaeopu) = 0,48 , Biru-
laut ekor-blorok (Limosa lapponica) = 0,48 , Titihan 
telaga (Tachybabtus ruficollis) = 0,38. 

Dalam penelitian ini ditemukan tujuh suku 
burung air yaitu (i) Suku Ardeidae meliputi delapan 
jenis yaitu Kuntul besar, Kuntul perak, Kuntul kecil, 
Kuntul karang, Blekok sawah, Kokokan laut, Kowak-
malam kelabu, dan Bambangan kuning; (ii) Suku 
Scolopacidae meliputi tujuh jenis yaitu Gajahan 
pengala, Biru-laut ekor-blorok, Trinil rawa, Trinil kaki-
hijau, Trinil semak, Trinil bedaran, dan Trinil pantai;  
(iii) Suku Laridae meliputi empat jenis yaitu Dara-laut 
kumis, Dara-laut sayap-putih, Dara-laut biasa, Dara-
laut kecil; (iv) Suku Charadriidae meliputi dua jenis 
yaitu Cerek kernyut, dan Cerek jawa; (v) Suku 
Podicipedidae ada satu jenis yaitu Titihan telaga; (vi) 
Suku Phalacrocoracidae satu jenis yaitu pecuk padi 

kecil; Dan (vii) Suku Rallidae memiliki satu jenis yaitu 
koreo padi. 

Tabel 1 Daftar nilai r hitung Korelasi Product 
Momment Pearson  

 
Hasil pengujian dengan korelasi Product 

Momment Pearson menunjukkan bahwa hubungan 
antara luas area dan kelimpahan burung air adalah 
lemah (penghujan rxy=0,27 kemarau rxy=0,29). Luas 
penutupan vegetasi dengan kelimpahan burung air 
menunjukkan korelasi yang cukup tinggi (penghujan 
rxy=0,72 kemarau rxy=0,69). Sedangkan kadar 
garam/salinitas tidak berkorelasi dengan kelimpahan 
burung air (penghujan rxy= -0,06 kemarau rxy=0,09). 

Disamping pengujian dengan Korelasi Product 
Momment Pearson juga dilakukan pengujian dengan 
Standart Multiple Regression menggunakan SPSS 19 
dengan hasil sebagai berikut: 

a. Uji F 
Uji F secara simultan pada variabel bebas 

(luas area X1, luas penutupan vegetasi X2, dan kadar 
garam/salinitas X3) terhadap variabel terikat 
(kelimpahan burung air Y) dari data pada data musim 
penghujan diperoleh nilai Fhitung sebesar 12,032 dengan 
nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) sebesar = 
0,035, nilai Fhitung(12,032) > Ftabel(9,28), dan nilai (sig.) 
0,035 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05; Demikian 
juga dengan data pada tabel anova pada musim 
kemarau untuk diperoleh nilai Fhitung sebesar 9,626 
dengan nilai probabilitas (sig)= 0,048. Nilai Fhitung9,626 
> Ftabel 9,28, dan nilai (sig.) lebih kecil dari nilai 
probabilitas 0,05 atau nilai 0,048 < 0,05; Hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel 
bebas dengan variabel terikat (kelimpahan burung air). 
Uji t 

Uji  t dilakukan dengan membanding-kan thitung 
dengan ttabel, thitung terdapat pada kolom t pada tabel 
Coefficients hasil per-hitungan SPSS 19 dengan metoda 
Coefficient Regression Full Model/Enter seperti 
tampak pada tabel 2 dan tabel 3. 
 

Tabel 2  Tabel Koefisien untuk Uji t pada Musim 
Penghujan. 

 
 

Tabel 3  Tabel Koefisien untuk Uji t pada Musim 
Kemarau. 
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Pada penelitian ini taraf signifikan yang digunakan 
adalah 5% atau 0,05; sedangkan derajad bebas (degree 
of freedom) adalah 3, sehingga diperoleh t tabel sebesar 
2,35336. 

Seperti data pada Tabel 2 Tabel Koefisien 
untuk Uji t pada Musim Penghujan dan Tabel 3 Tabel 
Koefisien untuk Uji t pada Musim Kemarau, dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Luas area (X1) terhadap kelimpahan burung air (Y). 

Untuk model 1, luas area (X1), terdapat nilai 
sig. 0,236 pada musim penghujan dan sig. 0,389 pada 
musim kemarau, disini nilai sig. lebih besar dari nilai 
probabilitas 0,05, atau bisa ditulis 0,236 > 0,05 dan 
0,389 > 0,05, maka tidak ada hubungan antara luas area 
dengan kelimpahan burung air. 

Luas area (X1) mempunyai t hitung sebesar 1,478 
pada musim penghujan dan 1,004 pada musim kemarau 
dengan t tabel sebesar 2,35336 dengan demikian 
diperoleh t hitung <  t tabel sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel X1 tidak memiliki kontribusi terhadap 
kelimpahan burung air (Y). 

b. Luas penutupan vegetasi (X2) terhadap kelimpahan 
burung air (Y). 

Luas penutupan vegetasi (X2), terdapat nilai 
sig. 0,012 pada musim penghujan dan sig. 0,015 pada 
musim kemarau, disini nilai sig. lebih kecil dari nilai 
probabilitas 0,05, atau bisa ditulis 0,012 < 0,05 dan 
0,015 < 0,05, maka ada hubungan yang signifikan 
antara luas penutupan vegetasi dengan kelimpahan 
burung air.  

Luas penutupan vegetasi (X2) mempunyai t 
hitung sebesar 5,424 pada musim penghujan dan 5,038 
pada musim kemarau dengan t tabel sebesar 2,35336 
dengan demikian diperoleh t hitung > t tabel  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa luas penutupan vegetasi (X2) 
memiliki kontribusi terhadap  ke limpahan burung air 
(Y). 
c. Kadar garam (X3) terhadap kelimpahan burung air 

(Y). 
Kadar garam (X3), terdapat nilai sig. 0,138 

pada musim penghujan dan sig. 0,133 pada musim 
kemarau, disini nilai sig. lebih besar dari nilai 
probabilitas 0,05, atau bisa ditulis 0,138 > 0,05 dan 
0,133 > 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan 
antara kadar garam dan kelimpahan burung air. 

Kadar garam (X3) mempunyai thitung sebesar 
2,012 pada musim penghujan dan 2,046 pada musim 
kemarau dengan t tabel sebesar 2,35336 dengan 
demikian diperoleh t hitung < t tabel sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kadar garam (X3) tidak memiliki 
kontribusi terhadap  kelimpahan burung air. 

 
Tabel 4:Statistik hubungan antara konfigurasi lahan 
basah dengan kelimpahan burung air selama musim 

penghujan dan musim kemarau. Taraf signifikansi (ρ), 
significant (*), non-significant (n.s): * ρ ≤  0,05 , ** ρ ≤  

0,01 , *** ρ ≤  0,001;  N = 7. 

 

Dengan menggunakan ρ-value (taraf 
signifikansi) kurang dari atau sama dengan 0,05, maka 
data yang terdapat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 
luas vegetasi dengan taraf signifikansi (ρ) sebesar 0,01 
berarti terdapat hubungan yang signifikan antara luas 
vegetasi sebagai komponen konfigurasi habitat lahan 
basah dengan kelimpahan burung air; Sedangkan luas 
area dengan taraf signifikansi (ρ) sebesar 0,23 dan 
kadar garam dengan taraf signifikansi (ρ) sebesar 0,13 
adalah lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan 
yang signifikan antara luas area dan kadar garam 
sebagai komponen konfigurasi habitat dengan 
kelimpahan burung air. 
 
KESIMPULAN 
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Lahan basah wilayah Mangrove Centre dan 

sekitarnya di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 
terdiri atas lima tipe habitat yaitu habitat muara, 
habitat mangrove, habitat pantai, habitat tambak, 
dan habitat sungai. 

2. Kondisi unsur habitat penyusun konfigurasi habitat 
yang terdiri dari luas area, luas penutupan vegetasi, 
dan kadar garam pada masing-masing tipe habitat 
lahan basah cukup bervariasi. Luas penutupan 
vegetasi terluas adalah pada hutan mangrove yang 
terpelihara melalui upaya penghijauan, kemudian 
secara berturut-turut tambak, muara sungai, dan 
luas penutupan terkecil adalah pantai. Kadar garam 
terendah adalah sungai, kadar garam semakin 
meningkat menuju laut, berturut-turut hutan 
mangrove, muara, tambak, dan yang paling tinggi 
adalah di pantai. 

3. Jenis burung air yang terdapat pada masing-masing 
tipe lahan basah, menyebar sesuai dengan 
ketersediaan pakan, tempat berlindung, tempat 
beristirahat, dan tempat bersarang. 

4. Unsur habitat yang paling berpengaruh pada 
kelimpahan burung air adalah luas penutupan 
vegetasi, semakin besar persentase luas penutupan 
vegetasi, semakin tinggi tingkat kelimpahan burung 
air. Sesuai dengan persentase luas penutupan 
vegetasi terdapat perbedaan kelimpahan burung air 
antar tipe habitat lahan basah,  berturut-turut dari 
yang paling banyak kemunculan spesiesnya adalah 
hutan mangrove (15 spesies), tambak-2 (13 
spesies), tambak-1 (10 spesies), muara dan pantai (9 
spesies), serta  sungai (4 spesies). 

5. Suku Ardeidae mendominasi lahan basah Wilayah 
Mangrove Centre di Kecamatan Jenu Kabupaten 
Tuban. Suku Ardeidae memiliki anggota spesies 
paling banyak termasuk didalamnya Egretta alba 
(kuntul besar), Egretta intermedia (kuntul perak), 
Egretta garzetta (Kuntul kecil), Egretta sacra 
(Kuntul karang), Ardeola speciosa (Blekok sawah), 
Butorides striatus (Kokokan laut), Nycticorax 
nicticorax (Kowak-malam kelabu), dan Ixobrychus 
sinensis (Bambangan kuning) merupakan kelompok 
spesies yang menguasai sebagian besar wilayah 
lahan basah. Dalam pengertian ini juga me-
nunjukkan bahwa kurang berlimpahnya suatu 
spesies berpengaruh pada berkurangnya kapasitas 
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kolonisasi burung air untuk menduduki suatu zona, 
seperti Phalacrocorax niger (pecuk padi kecil) 
hanya ditemukan di muara sungai dan di tambak, 
bahkan Numenius phaeopu (gajahan pengala) hanya 
ditemukan di tambak saja. Kelimpahan merupakan 
prediktor yang baik untuk mendukung kemampuan 
spesies menempati habitat, hal ini tampak pada 
familly Ardeidae yang mendominasi sebagian besar 
wilayah lahan basah. 

6. Ada pengaruh yang signifikan antara konfigurasi 
habitat lahan basah dengan kelimpahan burung air, 
terutama luas penutupan vegetasi sebagai unsur 
konfigurasi habitat lahan basah (wetland) memiliki 
kontribusi besar terhadap kelimpahan burung air 
(waterbirds), sedangkan luas area dan kadar garam 
tidak memiliki kontribusi secara langsung pada 
kelimpahan burung air. 
 

SARAN 
1. Perlu dilakukan prioritas konservasi pada kawasan 

yang memiliki potensi sebagai tempat burung air 
mencari makan, berteduh dan bersarang. Hal ini 
perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan 
burung air dalam menjaga keseimbangan ekosistem 
kawasan pantai utara Kabupaten Tuban, yang 
meliputi wilayah pasang surut dan wilayah 
pertambakan. 

2. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu meningkatkan 
kerjasama dengan industri yang ada di sepanjang 
pantai utara Kabupaten Tuban seperti PT Semen 
Indonesia, PT Semen Holchim, PT Transpacific 
Petrochemical Industry (TPPI), Pengusaha 
penambangan pasir kwarsa, Pengusaha tambak, 
untuk secara aktif dan bersungguh-sungguh 
mewujudkan luasan vegetasi penutup yang 
memadai guna peningkatan kelimpahan satwa, 
peningkatan suply oksigen, peningkatan daya serap 
polutan industri, sekaligus mewujudkan daerah 
penyangga (buffer zone) yang berdaya guna. 

3. Melakukan kegiatan aksi lingkungan hidup dalam 
bentuk penanaman tumbuhan, peningkatan jumlah 
dan luas ruang terbuka hijau (RTH). 

4. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
dampak konservasi lahan basah terhadap kelestarian 
burung air di wilayah pantai utara Kabupaten 
Tuban. 
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ABSTRACT 
This research aims to study the cellulolytic and xylanolytic activity of garbage enzyme. The garbage enzyme 

was prepared by fermentation of garbage parts of fruits, and vegetables, brown sugar and water in a weight ratio of 
3: 1: 10 (w/w) for 3 months. Cellulolytic and xylanolytic activities were assayed toward CMC and xylan as substrates 
respectively. The reducing sugar was determined using DNS method. The garbage enzyme showed cellulose activity of 
3.83 U/ml and xylanase activity of  5.66 U/ml. The biobleaching was initiated by boiling the dried stem of banana 
bunch in buffer pH 8 for 3 hours. The biobleaching process was performed at various concentration of garbage 
enzyme: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 % (W/V). The mixture of enzymatic reaction was incubated at 40 oC for 2 
hours. The pulps were characterized of the water, cellulose, hemicellulose and lignin contents, whiteness, tensile 
index, tear index and its morphology. The result of this study showed that the addition of 20% garbage enzyme in 
biobleaching of stems of the banana bunch  improved the pulp whiteness of 4.87%. Characteristics of pulps obtained 
were in accordance with ISO standards SNI-14-0091-1998 as raw material for paper pulp.  

 
Keywords:  garbage enzyme, cellulase, xylanase, biobleaching, stems of the banana bunch 
 
PENDAHULUAN 

Industri kertas menggunakan bahan baku 
utama berupa pulp dari hasil pengolahan serat 
tumbuhan. Sebagai konsekuensinya diperlukan 
pengolahan serat campuran antara selulosa, 
hemiselulosa dan lignin untuk menghasilkan pulp 
dengan kualitas yang baik. Produksi pulp secara 
komersial dilakukan dengan menggunakan proses kraft, 
yaitu dengan menggunakan perlakuan suhu dan pH 
yang tinggi untuk mendegradasi dan melarutkan lignin 
yang berasosiasi dengan selulosa dan hemiselulosa. 
Pulp hasil produksi menggunakan metode kraft 
berwarna kecoklatan yang disebabkan oleh residu 
lignin dan turunan lignin (Shoham et al., 1993). Untuk 
mengatasi hal tersebut, maka industri melakukan 
pemutihan terhadap pulp menggunakan agen pemutih 
yaitu klorin. Klorin biasa digunakan untuk pemutihan 
pulp karena murah dan efektif dalam memutihkan pulp, 
namun penggunaan klorin secara terus menerus dalam 
jumlah banyak menyebabkan pencemaran lingkungan 
(Saul et al., 2009). 

Banyak upaya dilakukan untuk mengurangi 
dan menggantikan penggunaan klorin dalam industri 
kertas, salah satunya adalah biobleaching. 
Biobleaching merupakan proses pemutihan 
menggunakan enzim sebagai biokatalisator. 
Biokatalisator yang digunakan untuk biobleaching di 
industri kertas adalah enzim xilanase, lakase dan 
selulase. Metode biobleaching ini dapat dilakukan 
dengan menggunakan kombinasi enzim selulase dan 
xilanase (Saul et al., 2009). Penggunaan enzim xilanase 
sebanyak 0,5 – 2% dapat meningkatkan derajat  putih 
sekitar 1-3 poin dan menurunkan jumlah noda pada 
lembaran sekitar 65-81% (Rismijana dkk., 2006).  

Enzim selulase dan hemiselulase juga dapat 
digunakan untuk pemutihan daur ulang pulp. 
Penggunaan enzim dalam proses pembuatan pulp dari 
bermacam-macam bahan serat menunjukkan bahwa 
perendaman bahan serat dalam larutan enzim mampu 

melunakkan serat untuk dijadikan pulp (Pala et al., 
2004). Pelepah batang pisang mempunyai  ka ndungan 
serat selulosa yang cukup tinggi dan daur hidup yang 
relatif pendek, sangat memungkinkan digunakan untuk 
menggantikan kayu sebagai bahan baku pembuatan 
kertas (Goswami et al., 2008). Pelepah batang pisang 
mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin yang 
dapat digunakan sebagai bahan baku pada proses 
pembuatan pulp (Richard et al., 2012; Kumar and 
Kumar., 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada 
penelitian ini dilakukan pembuatan enzim sampah dan 
pemanfaatannya untuk biobleaching pelepah batang 
pisang sebagai bahan baku pulp. 

 
METODE PENELITIAN 
Alat 
Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan 
diantaranya wadah plastik kedap udara, peralatan gelas 
dan non gelas yang biasa dipakai di laboratorium 
biokimia.  Instrumen yang digunakan yaitu neraca 
analitik, sentrifuge, water bath, spektrofotometer UV-
Vis, pH meter, Scaning Electron Microscope (SEM), 
dan testometric micro 350. 

 
 

Bahan 
Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian 

yakni, asam sitrat, natrium fosfat, CMC (carboxyl 
methyl cellulose), xylan dari beechwood, xilosa, 
glukosa,asam 3,5-dinitrosalisilat,  f enol,  natrium  
(kalium) tartrat (garam Rochelle), asam sitrat, natrium 
dihidrogen fosfat, natrium hidrogen fosfat dihidrat, 
natrium hidroksida,  natrium sulfit. Bahan yang 
digunakan untuk pembuatan enzim sampah adalah 
sampah dapur yang terdiri dari kulit buah yakni jeruk, 
pisang, apel,  sisa sayuran yakni  kangkung, kacang 
panjang, daun singkong, bayam, sawi, kubis, gula 
merah kualitas jelek dan air. 
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Cara Kerja 
Enzim sampah dibuat dengan cara fermentasi 

sampah dapur yang terdri dari kulit buah (jeruk, pisang, 
dan apel) dan sisa sayur-sayuran (daun singkong, 
bayam, sawi dan  ku bis), gula merah dan air dengan 
perbandingan  berat 3: 1: 10 (b/b), selanjutnya 
difermentasi selama 3 bulan pada suhu ruang (Tang and 
Tong., 2011). Supernatan yang merupakan enzim 
sampah diuji aktivitas selulolitik dan xilanolitik 
terhadap substrat CMC dan xylan. Gula pereduksi yang 
terbentuk ditentukan dengan menggunakan metode 
DNS. Pelepah batang pisang dipotong kecil dan 
dijemur dibawah sinar matahari hingga kering 
selanjutnya direbus selama 3 jam sehingga menjadi 
lunak, ditiriskan dan diblender sehingga terbentuk 
bubur. Sebanyak delapan buah labu Erlenmeyer yang 
masing-masing berisi 50 g bubur pelepah pisang dan 
150 ml larutan buffer fosfat pH 8 masing-masing 
ditambahkan enzim sampah dengan variasi konsentrasi 
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 da n 40% (v/b) dan 
diinkubasi  pada suhu 400C selama 2 jam. Pulp hasil 
biobleaching dicetak menjadi lembaran-lembaran pulp, 
dikeringkan dan ditentukan kadar air, selulosa, 
hemiselulosa, lignin, penentua n derajat putih, indeks 
tarik, indeks sobek  dan dilakukan analisis terhadap 
morfologi menggunakan SEM.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aktivitas enzim selulase ditentukan 
berdasarkan gula pereduksi glukosa yang merupakan 
hasil degradasi substrat CMC oleh enzim selulase. 
Banyaknya gula pereduksi diukur dengan  
menggunakan spektrofotometer pada λ 550 nm (Stryer, 
2000).  

Tabel  1. Aktivitas  selulase enzim sampah pada 
berbagai pH dan suhu 

 
Suhu 

 
pH 

Aktivitas selulase 
enzim sampah  

(U/ml) 
 

300C 
6 2,17 
7 1,81 
8 1,13 

 
400C 

6 2,52 
7 3,55 
8 3,83 

 
500C 

6 2,5 
7 1,52 
8 1,44 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa aktivitas enzim selulase 
mempunyai aktivitas tertinggi pada suhu 400C dan pH 
8 yang selanjutnya kondisi ini digunakan untuk aplikasi 
enzim pada biobleaching pelepah batang pisang. 

Uji aktivitas enzim xilanase untuk mengetahui 
adanya enzim xilanase dalam enzim sampah. Uji ini 
menggunakan substrat xylan. Banyaknya gula 
pereduksi yang dihasilkan diukur menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 550 
nm.  

 
 

Tabel 2.  Aktivitas xilanase enzim sampah pada 
berbagai pH dan suhu 

 
Suhu 

 
pH 

Aktivitas xilanase 
enzim sampah  

(U/ml) 
 

300C 
6 3,30 
7 3,94 
8 2,86 

 
400C 

6 2,83 
7 3,45 
8 5,54 

 
500C 

6 3,28 
7 3,45 
8 5,66 

 
Tabel 2 menjelaskan bahwa enzim xilanase dalam enim 
sampah mempunyai aktivitas tertinggi padasuhu 400C 
dan pH 8. Kondisi ini  selanjutnya digunakan untuk 
aplikasi enzim pada biobleaching pelepah batang 
pisang. 

Proses biobleaching dilakukan dengan cara 
menambahkan enzim sampah dengan variasi 0, 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 35 da n 40 % , diinkubasi selama 120 
menit pada suhu 400C dan pH 8 sehingga enzim 
sampah dapat mendegradasi selulosa, xilan dan 
komponen lain pada permukaan serat. Pulp hasil 
biobleaching pelepah batang pisang dengan enzim 
sampah ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Hasil biobleaching pelepah batang pisang 
oleh enzim sampah  

 
Pulp hasil biobleaching pelepah batang pisang 
dianalisis penentuan kadar air, selulosa, hemiselulosa, 
lignin, derajat putih, indeks tarik, indeks sobek dan 
morfologi.  

Tabel 3 menunjukkan bahwa penambahan 
enzim sampah pada pelepah batang pisang menurunkan 
kadar selulosa, hemiselulosa dan lignin. Hal ini 
menunjukkan bahwa di dalam enzim sampah terdapat 
enzim selulase, hemiselulase dan ligninase. 
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Tabel 3. Kadar air, lignin, selulosa dan hemiselulosa 
pulp pelepah batang pisang hasil biobleaching dengan 

enzim sampah 
Konsentrasi 

Sampel 
 (%) 

Kadar (%) 

Air selulosa hemiselulosa lignin 
0 9,61 53,74 28,23 11,88 
5 10,59 46,09 25,11 10,92 
10 11,27 41,52 22,12 9,86 
15 10,51 38,95 19,66 9,10 
20 9,87 34,58 18,23 8,58 
25 10,38 32,87 16,55 7,98 
30 11,52 31,20 15,79 7,84 
35 10,56 27,91 14,13 7,15 
40 10,70 27,37 13,57 7,02 

 
Hasil penentuan derajat putih  menunjukkan bahwa 
derajat putih pada pulp pelepah batang pisang 
mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya  
enzim sampah. Penambahan enzim sampah 20%  dapat 
meningkatkan nilai derajat putih 4,97 point.  
 

Tabel 4. Hasil penentuan derajat putih 
Konsentrasi 

enzim 
sampah 

 (%) 

Whiteness (% ISO) 
Pulp hasil 

biobleaching 
Menurut  
SNI 14-

0091-1998 
0 50,36  

 
 

55 % 

5 52,08 
10 54,23 
15 54,80 
20 55,23 
25 54,06 
30 54,32 
35 55,04 
40 54,55 

Semakin banyaknya enzim sampah akan merusak 
fibril-fibril ikatan antara selulosa, hemiselulosa dan 
lignin dan membuat serat dalam pulp pelepah batang 
pisang lebih renggang dan menurunkan tingkat 
pemantulan cahaya pada pengukuran derajat putih 
(Lakouraj and Movogharnejad., 2005). Selain itu 
diduga karena kinerja enzim dipengaruhi konsentrasi 
enzim. Pada kerja enzim tidak semua substrat diikat 
oleh enzim. Oleh karena itu, saat aktivitas enzim sudah 
optimum maka penambahan konsentrasi enzim tidak 
akan memberikan hasil yang lebih baik (Volk and 
Wheeler., 1993). Menurut spesifikasi kertas  nilai 
derajat putih untuk kertas Koran yang diisyaratkan  
SNI-14-009-1998  minimal 55% ISO. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  penggunaan enzim sampah 
sebesar 20% dapat memenuhi persyaratan nilai derajat 
putih tersebut sehingga  dipergunakan sebagai bahan 
baku pulp kertas  koran.  

Penentuan indeks tarik dilakukan dengan 
menggunakan alat tensile tester. 

 

Tabel 5. Hasil penentuan indeks tarik pulp. 
Konsentrasi 

enzim sampah  
(%) 

Indeks tarik (Nm2/g) 
Pulp hasil 

biobleaching 
Menurut  

SNI 14-0091-
1998 ISO 

0 25,45  
 

21,40 
10 26,05 
20 27,29 
30 26,10 
40 26,00 

 
Tabel 5 menyajikan nilai indeks tarik pulp 

hasil biobleaching enzim sampah terhadap pelepah 
batang pisang dengan variasi konsentrasi  enzim 
sampah. Nilai indeks tarik pada penambahan enzim 
sampah 20% lebih besar 1,24 yakni 27,29 Nm2/g. 
Dengan demikian penambahan enzim sampah 20% 
dapat meningkatkan nilai indeks tarik. Hal ini 
disebabkan karena serat yang terdegradasi bukan hanya 
serat-serat pendek, fraksi serat halus dan mikrofibril 
saja melainkan juga serat-serat panjang sehingga pulp 
semakin lentur (Widiastono and Hawazul., 2007). 
Menurut spesifikasi kertas, nilai indeks tarik kertas 
koran yang disyaratkan SNI-14-0091-1998 minimal 
21,5 Nm2/g.  

Penentuan indeks sobek dilakukan dengan 
menggunakan alat tearing tester. Sifat ketahanan sobek 
tergantung pada jumlah serat yang berada dalam 
lembaran, panjang serat, dan jumlah serta kekuatan 
ikatan antar serat. Adapun hasil penentuan indeks 
sobek ditampilkan  Tabel 6. 

 
Tabel 6. Hasil penentuan indeks sobek 

Konsentrasi 
enzim sampah 

(%) 

Indeks sobek  (mNm2/g) 
dengan 

penambahan 
Enzim 
sampah 

Menurut  
SNI 14-0091-

1998  ISO 

0 5,42  
 

3,56 
10 5,57 
20 5,88 
30 5,37 
40 5,23 

 
Tabel 6 menjelaskan  bahwa dengan 

meningkatnya prosentase enzim yang ditambahkan , 
maka semakin berlawanan dengan nilai indeks 
sobeknya dimana nilai indeks sobek  pada penambahan 
enzim sampah 20% lebih besar 0,65 yakni 5,88 
mNm2/g. Peningkatan indeks sobek ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut. Pada penambahan enzim sampah lebih 
dari 20%, menurunkan fraksi serat halus atau lepasnya 
mikrofibril dari serat sebagai efek samping dari kerja 
enzim pada serat selulosa. Dengan demikian  yang 
tertinggal hanya serat yang berukuran pendek, 
akibatnya ketahanan sobek lembaran menurun (Dina 
dan Elyani., 2009). Menurut spesifikasi kertas, nilai 
indekas sobek yang disyaratkan SNI-14-0091-1998 
untuk kertas koran minimal 3,56 mNm2/g  sedangkan 
nilai indeks sobek yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah 5,23 - 5,88 mNm2/g. Dengan demikian, 
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lembaran yang dihasilkan memenuhi persyaratan 
indeks sobek tersebut. 

Sampel pulp dari pelepah batang pisang yang 
telah diinkubasi selama 120 menit dengan penambahan 
enzim sampah 20% dan 40% dianalisis menggunakan 
SEM untuk melihat morfologinya. Sebagai kontrol 
digunakan sampel  pulp dari pelepah batang pisang 
tanpa penambahan enzim sampah. Adapun hasil 
analisis morfologi pulp menggunakan SEM  
ditampilkan pada Gambar 2, 3 dan 4.  

 

 
 

Gambar 2. Hasil analisis morfologi permukaan 
melintang pulp pelepah batang pisang tanpa perlakuan 

dengan enzim sampah. 
 

 
 

Gambar 3. Hasil analisis morfologi permukaan 
melintang pulp  batang   pisang hasil perlakuan dengan  

enzim  sampah 20% 
 

 
 

Gambar 4. Hasil analisis morfologi permukaan 
melintang pulp   pelepah batang pisang hasil perlakuan 

dengan  enzim  sampah  40% 
 
 

Hasil analisis morfologi permukaan serat pulp 
pelepah batang pisang tanpa enzim sampah (0%) 
menunjukkan serat-serat halus dan padat  (Gambar 2), 
dengan penambahan enzim sampah 20% (Gambar 3) 
menunjukkan serat-serat halus, lebih bersih dan 
renggang sedangkan dengan penambahan enzim 
sampah 40% (Gambar 4) menunjukkan serat-serat 
halus, rapuh dan renggang.  H al ini terjadi karena 
enzim sampah mengandung enzim selulase dan 
xilanase yang  d apat mendegradasi serat-serat halus 
dari pulp pelepah batang pisang yang terdiri dari 
selulosa dan xilan dan dapat pula mendegradasi lignin 
yang merupakan pengikat antar serat. Kerenggangan 
yang terjadi pada serat menunjukkan enzim-enzim 
tersebut bekerja mendegradasi permukaan serat pulp 
pelepah batang pisang (Subramaniyan and Prema., 
2002). 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan: 
1. Enzim sampah mengandung aktivitas selulase 3,83 

U/ml dan xilanase 5,54   U /ml pada pH 8 dan suhu 
40 oC.  

2. Penggunaan enzim sampah 20% dalam biobleaching 
pelepah batang pisang dapat meningkatkan derajat 
putih pulp sebesar 4,87%. 

3. Karakteristik pulp hasil biobleaching pelepah batang 
pisang dengan enzim sampah yaitu nilai derajat 
putih 55,23% ISO, nilai indeks tarik sebesar 27,29 
Nm2/g, nilai indeks sobek  s ebesar 5,88 mNm2/g. 
Karakteristik pulp ini telah memenuhi standar SNI-
14-0091-1998. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 
disarankan dilakukan  uji aktivitas enzim  ligninase dan 
lakase dalam enzim sampah untuk aplikasi 
biobleaching pulp dan industri yang lain. 
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ABSTRACT 
This research was study on the formation of complexes between metals Cd(II) with humic acid and 

the optimum conditions of metal Cd(II) adsorption by humic acid. Determination of optimization conditions  
of metal Cd(II) adsorption by humic acid i.e. variation of contact time, pH and Cd(II) concentration. The 
results showed the optimum contact time was 90 minutes with a percentage of Cd adsorped was 86.52%,  the 
pH optimum was  pH 6 with a percentage of Cd adsorped was 80.39% and the optimum Cd(II) 
concentration was 500 ppm with the optimum Cd(II) adsorped by humic acid was 221, 8 mg /L. FTIR analysis 
showed  the presence a bond between the metal Cd(II) with oxygen groups of humic acid at wavelength of 
354.90 cm-1. The adsorption model of Cd(II) by humic acids showed Langmuir type with correlation coefficient 
0,99909. 

 
Keywords : humic acid, cadmium, Cd(II)-humat complexes. 
 

PENDAHULUAN 
Logam kadmium (Cd) merupakan logam berat 

yang sangat toksik dan karsinogenik. Kadmium dapat 
menyebabkan osteoporosis, anemia, emfisema non-
hipertrofik, cedera saluran ginjal, eosinofilia, anosmia 
dan rinitis kronik jika kadarnya berlebih dalam tubuh 
(Flora, 2009). Gejala keracunan terus menerus dan 
kronis oleh logam kadmium dikenal dengan nama 
penyakit Itai – itai dimana penderita mengalami rasa 
nyeri di daerah persendian yang disebabkan terjadinya 
proses osteomalaci. Kadmium adalah salah satu logam 
yang dikelompokkan dalam jenis logam berat non-
esensial. Logam ini jumlahnya relatif kecil, tetapi dapat 
meningkat jumlahnya dalam lingkungan karena proses 
pembuangan sampah industri maupun penggunaan 
minyak sebagai bahan bakar (Pacyna and Elisabeth, 
2001). Kadmium memiliki mobilitas yang tinggi 
dibandingkan logam berat lainnya sehingga lebih 
mudah masuk dan terakumulasi ke dalam rantai 
makanan (Bernard, 2008).  

Salah satu cara penanggulangan pencemaran 
logam berat adalah dengan mengadsorpsi senyawa 
logam berat tersebut menggunakan senyawa 
pengkhelat. Senyawa pengkhelat akan mengikat logam 
berat melalui ikatan koordinasi. Senyawa pengkhelat 
yang telah diteliti antara lain adalah EDTA yang 
digunakan sebagai pengkhelat nikel, alizarin sebagai 
pengkhelat aluminimum, khelat EDTA, EDDS dan 
NTA untuk menanggulangi pencemaran kromium, serta 
asam sitrat yang digunakan untuk mengadsorpsi Ni(II) 
dan Co(II) (Gilbert dkk, 1996; Valic dkk, 2006; 
Pramudya, 2007; Palma and Nicola, 2012). Pada 
perkembangan lebih lanjut asam organik memiliki 
potensi sebagai pengkhelat logam berat. 

Salah satu asam organik yang dapat digunakan 
sebagai adsorpen logam berat adalah asam humat. 
Gugus-gugus fungsi organik pada asam humat 
mempunyai kemampuan yang signifikan dalam 
fungsinya sebagai ligan pada pembentukan kompleks. 

Asam humat dapat digunakan untuk menghilangkan 
kontaminan  logam berat Ag dan Pb yang berada pada 
limbah cair  ( Gyula, 2012). Asam humat terbukti 
efektif  sebagai adsorpen logam Pb(II) dan Cu(II) yang 
terdapat pada abu layang batubara (fly ash) dengan cara 
pembentukan senyawa kompleks. Asam humat 
memiliki kandungan gugus fungsi yang mengandung 
atom oksigen seperti    -COOH, -OH fenolik, gugus 
karboksilat dan  -C=O yang menyebabkan asam humat 
memiliki kemampuan yang baik dalam membentuk 
kompleks dengan ion logam (Yong and Cynthia, 2006).  

Adsorpsi adalah proses yang terjadi ketika gas 
atau zat terlarut cair terakumulasi pada permukaan 
padat atau cair (adsorpen), membentuk lapisan film 
molekul atau atom (adsorbat) (Uhrikova, 2007). 
Interaksi ini terjadi karena adanya gaya tarik atom 
molekul pada permukaan zat padat dan membentuk 
lapisan tipis yang menutupi lapisan tersebut. Pada 
penelitian ini dipelajari kondisi optimum penyerapan 
Cd(II) oleh asam humat yang meliputi optimasi waktu 
kontak asam humat, optimasi pH dan optimasi 
konsentrasi Cd(II). Pada penelitian ini juga dipelajari 
tipe mekanisme penyerapan Cd(II) oleh asam humat 
serta ikatan yang mungkin  t erjadi pada Cd(II) dan 
asam humat. 

 
METODE PENELITIAN 
Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian 
ini mempunyai derajat kemurnian pro analisis (p.a) 
antara lain asam humat (sigma Aldrich : FK53680-
AG), Cd(NO3)2 4H2O (Sigma Aldrich, 99%), HNO3 
(Merck, 65%), NaOH (Sigma Aldrich, 99%), HCl 
(Merck, 37%), dan pelarut yang digunakan adalah 
akuadem. 
Alat-alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah 
spektrofotometer UV-Vis Shimadzu UV-1800 
Shimadzu, AAS (Atomic Adsorption 
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Spectrophotometer) Shimadzu ZEEnit 700, FTIR 
(Fourier Transformation Infrared Spectroscopy) 
8201PC Shimadzu, corong Buchner, labu kjedahl, pH 
meter, stirrer, timbangan analitik serta peralatan gelas 
lainnya yang biasa digunakan dalam laboratorium. 
Penentuan Waktu Kontak Optimum 

Diambil 50 mL larutan Cd2+ 100 ppm 
dimasukkan ke dalam masing-masing delapan gelas 
beker 100 mL. Selanjutnya larutan ditambahkan 
dengan asam humat masing-masing sebanyak 0,05 
gram dan diaduk dengan variasi waktu kontak 15, 30, 
45, 60, 75, 90, 105, dan 120 menit. Selanjutnya 
campuran disaring menggunakan kertas saring 
Whatman no.42. Filtrat yang diperoleh kemudian 
didestruksi menggunakan labu Kjedahl dengan 
penambahan HNO3 65%. Hasil destruksi dimasukkan 
ke dalam labu ukur 100 mL dan diencerkan dengan 
HNO3 1% sampai tanda batas. Kandungan Cd2+ sisa 
pada larutan yang tidak diserap oleh asam humat 
dianalisis dengan AAS. 
Penentuan pH Optimum 

Diambil 50 mL larutan Cd2+ 100 ppm 
dimasukkan ke dalam masing-masing enam gelas beker 
100 mL. Selanjutnya pH larutan diatur pada pH 4, 5, 6, 
7, 8, dan 9 dengan penambahan NaOH atau HCl. Setiap 
larutan yang sudah diatur pHnya kemudian 
ditambahkan dengan asam humat sebanyak 0,05 gram 
dan diaduk dengan variasi waktu kontak optimum. 
Selanjutnya campuran disaring menggunakan kertas 
saring Whatman no.42. Filtrat yang diperoleh 
kemudian didestruksi menggunakan labu Kjedahl 
dengan penambahan HNO3 65%. Hasil destruksi 
dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan 
diencerkan dengan HNO3 1% sampai tanda batas. 
Kandungan Cd2+ sisa pada larutan yang tidak diserap 
oleh asam humat dianalisis dengan AAS. 
Penentuan Konsentrasi Cd2+ optimum 

Larutan induk Cd2+ 1000 ppm diambil 
sebanyak 5,10, 15, 20, 25, 30, 35,  40 , 45, 50 
dimasukkan ke dalam masing-masing labu ukur 50 mL 
dan ditambah dengan akuadem sampai tanda batas. 
Selanjutnya pH larutan diatur pada pH optimum 
dengan penambahan NaOH atau HCl. Selanjutnya 
larutan ditambahkan dengan asam humat masing-
masing sebanyak 0,05 gram dan diaduk dengan variasi 
waktu kontak optimum. Selanjutnya campuran disaring 
menggunakan kertas saring Whatman no.42. Filtrat 
yang diperoleh kemudian didestruksi menggunakan 
labu Kjedahl dengan penambahan HNO3 65%. Hasil 
destruksi dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan 
diencerkan dengan HNO3 1% sampai tanda batas. 
Kandungan Cd2+ sisa pada larutan yang tidak diserap 
oleh asam humat dianalisis dengan AAS. 
Karakterisasi Senyawa Kompleks Cd(II)-humat 
dengan FT-IR  

Karakterisasi senyawa kompleks Cd(II)-humat 
menggunakan FTIR bertujuan untuk mengidentifikasi 
ikatan yang terbentuk pada kompleks Cd(II)-humat 
pada saat proses penyerapan logam Cd oleh asam 
humat. Spektrum senyawa kompleks direkam pada 
daerah bilangan gelombang 4000 - 300 cm−1.  
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penentuan Waktu Kontak Optimum  

Waktu kontak optimum merupakan waktu 
yang dibutuhkan asam humat untuk menyerap ion 
logam Cd(II) paling banyak. Optimasi waktu kontak 
dilakukan pada variasi 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 dan 
120 menit. Hasil penentuan waktu optimum 
ditunjukkan dalam Gambar 1. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa waktu kontak 
Cd2+ dengan asam humat  mempengaruhi penyerapan 
Cd2+ oleh asam humat. Semakin lama waktu kontak, 
penyerapan logam Cd2+ oleh asam humat semakin 
besar. Pada waktu kontak 15 sampai 75 m enit 
penyerapan logam Cd2+ menunjukkan prosentase 
49,8% sampai dengan 83,9%. Besarnya peningkatan 
prosentase penyerapan ini disebabkan karena 
permukaan asam humat masih belum banyak yang 
berikatan dengan ion Cd2+ sehingga dapat melakukan 
penyerapan secara efektif (Setyowati dan Ulfin, 2007). 

Penurunan penyerapan Cd(II) mulai terjadi 
pada waktu kontak 75 m enit dan  di atas 90 menit 
mulai menunjukkan nilai konstan. Hal ini disebabkan 
karena luas permukaan asam humat telah sebanding 
dengan jumlah logam Cd(II) yang terserap, dengan kata 
lain keseimbangan adsorpsi telah tercapai. Saat 
keseimbangan adsorpsi telah tercapai, penambahan 
waktu kontak tidak menambah jumlah logam Cd(II) 
yang diserap (Rahmawati dan Santoso, 2012). 
Prosentase penyerapan Cd(II) terbesar terjadi pada 
menit ke-90 yaitu sebesar 86,5 %.  

 
Gambar 1.Kurva optimasi waktu kontak 

 
Hasil Penentuan pH Optimum 

Pada penelitian ini pH optimum ditentukan 
untuk mengetahui pengaruh pH terhadap kelarutan 
asam humat yang dapat mempengaruhi disosiasi gugus 
yang bersifat asam pada asam humat serta dapat 
mempengaruhi kelarutan ion logam dalam larutan. 
Penentuan pH optimum dimulai dari pH 4 sampai 
dengan pH 9. Data penentuan pH optimum disajikan 
dalam Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kurva optimasi pH 
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Gambar 2 menunjukkan bahwa penyerapan 
logam Cd2+ pada pH 4 s ampai dengan pH 8 cukup 
besar yaitu  lebih dari 70 % , sedangkan pada pH 9 
terjadi penurunan prosentase penyerapan logam Cd2+ 
menjadi sebesar 51,8 %. Penyerapan logam Cd2+ 
optimal terjadi pada pH 6 dengan prosentase 
penyerapan sebesar 80,39%. 

Pada pH 4 sampai 8 t erjadi penyerapan asam 
humat yang cukup besar karena pada kisaran pH 
tersebut asam humat berbentuk sistem koloid 
polielektrolit yang fleksibel, dimana asam humat 
mengalami proses deprotonasi. Hal ini menjadikan 
permukaan asam humat dipenuhi oleh muatan negatif 
sehingga memudahkan Cd2+ berinteraksi dengan asam 
humat. Deprotonasi  gugus  – gugus pada asam humat 
menjadikan molekul asam humat meregang dan 
membentuk struktur memanjang untuk meminimalkan 
tolakan antara muatan – muatan negatif. 

Penyerapan optimum Cd2+ oleh asam humat 
terjadi pada pH 6 d engan prosentase 80,39 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada pH tersebut semua gugus – 
gugus fungsi asam humat mengalami deprotonasi 
sehingga menjadikan asam humat bermuatan negatif 
dan memiliki kemampuan untuk mengikat ion logam 
dengan maksimal. Penyerapan logam Cd2+ terendah 
terjadi pada pH 9 dengan prosentase penyerapan 
sebesar 51,86 %. Hal ini terjadi karena tingginya 
konsentrasi ion OH- dalam larutan menyebabkan 
terjadinya reaksi antara OH- dengan logam Cd2+ 
membentuk hidroksida logam sebelum akhirnya 
berikatan dengan asam humat (Rahmawati dan 
Santoso, 2012). Selain itu, banyaknya kation basa juga 
memungkinkan terikat dengan anion asam humat 
sehingga menghalangi pembentukan kompleks Cd-
humat. 
Hasil Optimasi Penentuan Konsentrasi Optimum 
Cd2+ 

Penentuan konsentrasi optimum Cd2+ 
dipelajari untuk mengetahui kapasitas maksimum asam 
humat dalam menyerap ion logam Cd2+.  Optimasi 
konsentrasi pada penyerapan logam Cd2+ oleh asam 
humat dilakukan pada pH 6 de ngan waktu kontak 90 
menit. Variasi konsentrasi Cd2+ yang digunakan dalam 
penelitian adalah 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 
800, 900 da n 1000 pp m. Hasil penentuan konsentrasi 
Cd2+ yang teradsorp oleh asam humat disajikan dalam 
Gambar 3.  

 
Gambar 3. Kurva optimasi konsentrasi Cd2+ 

Gambar 3 menunjukkan bahwa peningkatan 
daya serap terbesar terjadi pada konsentrasi 50 ppm 
sampai 300 pp m yaitu dari 92,27 mg/L sampai 197,3 

mg/L. Hal ini disebabkan karena semakin besar 
konsentrasi Cd2+ yang terdapat dalam larutan maka 
kemampuan asam humat untuk menyerap Cd2+ semakin 
besar. Pada konsentrasi 300 pp m sampai 500 ppm 
peningkatan daya serap mulai menurun, dari 197,3 
mg/L sampai 221,8 mg/L. Pada konsentrasi  di atas 500 
ppm cenderung tidak ada peningkatan daya serap 
dikarenakan permukaan asam humat telah seluruhnya 
jenuh dengan logam Cd2+ sehingga telah tercapai 
kesetimbangan antara luas permukaan asam humat 
dengan jumlah logam Cd2+ yang teradsorp. Pada 
kondisi kesetimbangan adsorpsi, permukaan asam 
humat telah dipenuhi oleh adsorbat sehingga tidak 
mampu lagi menyerap logam Cd2+ (Syauqiah dkk,  
2011).  

Berdasarkan Gambar 3 konsentrasi optimum 
Cd2+ ditunjukkan pada konsentrasi 500 ppm dan pada 
konsentrasi tersebut daya serap asam humat terhadap 
Cd2+ dihitung menggunakan persamaan :  

  ( ) = ( ) ( )
   ( )  .  ( ) 

Dari persamaan di atas diketahui daya serap asam 
humat terhadap Cd2+ sebesar 221, 8 mg/g yang artinya 
setiap gram asam humat hanya dapat menyerap 221,8 
mg Cd2+ secara optimum.  
Penentuan Tipe Adsorpsi Isotermis Ion Logam Cd2+ 
oleh Asam Humat 

Tipe adsorpsi isotermis penyerapan ion logam 
Cd2+ oleh asam humat dapat ditentukan dengan 
membuat kurva persamaan regresi adsorpsi isotermis 
Langmuir dan adsorpsi isotermis Freundlich. 
Pembuatan kurva persamaan regresi adsorpsi isotermis 
Langmuir dan Freundlich ditentukan melalui data pada 
Tabel 1. 

Tipe adsorpsi isotermis Langmuir  ditentukan 
berdasarkan dengan kurva hubungan Ce/(X/m) 
terhadap Ce sedangkan tipe adsorpsi isotermis 
Freundlich dibuat berdasarkan kurva hubungan Log 
(X/m) terhadap Log Ce  dimana Ce = konsentrasi 
molekul zat yang berada dalam larutan (mg/L); X= 
massa zat teradsorpsi (mg) dan m= berat adsorben. 
Kurva adsorpsi isotermis Langmuir dan Freundlich 
disajikan dalam Gambar 5 dan Gambar 6. 

Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan bahwa 
pada adsorpsi isotermis Langmuir memiliki nilai  
koefisien korelasi (R2) 0,9989 sedangkan pada adsorpsi 
isotermis Freundlich nilai koefisien korelasinya (R2) 
0,8943. Berdasarkan nilai koefisien korelasi kedua 
persamaan adsorpsi isotermis tersebut dapat 
disimpulkan bahwa tipe adsorpsi logam Cd2+ oleh asam 
humat mendekati persamaan adsorpi isotermis 
Langmuir karena memiliki nilai koefisien korelasi yang 
lebih besar (Kundari dkk, 2010).   
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Tabel 1. Data adsorpsi isotermis penyerapan Cd2+  oleh asam humat 

Ce X/m Ce/(X/m) log Ce log X/m 
3,737 46,263 0,080777 0,5725 1,665 
7,725 92,275 0,08371715 0,8878 1,965 
56,63 143,37 0,394991979 1,753 2,156 
102,7 197,3 0,520527116 2,011 2,295 
190,5 209,5 0,909307876 2,2798 2,3211 
278,2 221,8 1,254283138 2,4443 2,3459 
374,4 225 1,664 2,5733 2,3522 
474,3 225,7 2,101462118 2,676 2,3535 
572,9 227,1 2,522677235 2,758 2,3562 
681,4 218,6 3,117108875 2,8282 2,3552 
767,8 232,2 3,306632214 2,8897 2,3506 

Ce: konsentrasi Cd2+ sisa (mg/L)  ; X/m: daya serap asam humat (mg/g) 
 

 
Gambar 5.  Kurva Adsorpsi Isotermis Langmuir 

 
Gambar 6.   Kurva Adsorpsi Isotermis Freundlich 

 
Karakterisasi Senyawa Kompleks Cd(II)-humat 
dengan FTIR 

Karakterisasi menggunakan FTIR bertujuan 
untuk mengidentifikasi ikatan yang terjadi antara logam 
Cd(II) dengan asam humat. Spektra FTIR dapat 
memberikan informasi mengenai gugus fungsi yang 
terdapat dalam asam humat beserta ikatan logam-ligan 
yang terbentuk pada senyawa kompleks Cd(II)-humat. 
Hasil analisis FTIR Cd(II)-humat ditunjukkan dalam 
Gambar 7.  

 
Gambar 7.   Spektrum FT-IR asam humat dan Cd(II)-

humat 
  

Gambar 7 menunjukkan bahwa terdaapat pita 
serapan gugus fungsi baru pada bilangan gelombang 
354,90 cm-1. Pita serapan ini mengindikasikan terjadinya 
ikatan antara logam Cd(II) dengan asam humat 
membentuk senyawa kompleks Cd(II)-humat (Miessler, 
2014) 

 
KESIMPULAN 

Asam humat dapat mengadsorpsi logam Cd(II) 
dengan kondisi waktu kontak optimum adalah 90 menit 
dengan prosentase penyerapan asam humat terhadap 
logam Cd2+ sebesar 86,52%, kondisi pH optimum adalah 
pH 6 dengan prosentase penyerapan asam humat 
terhadap logam Cd2+ sebesar 80,39% dan konsentrasi 
Cd(II) optimum adalah 500 ppm dengan daya serap asam 
humat terhadap logam Cd(II) sebesar 221,8 mg/g.  

Tipe adsorpsi yang terjadi pada saat penyerapan 
Cd(II) oleh asam humat adalah tipe adsorpsi isotermis 
Langmuir dengan nilai koefisien korelasi 0,99909. 
Proses penyerapan Cd(II) oleh asam humat melibatkan 
pembentukan senyawa kompleks Cd(II)-humat yang 
ditunjukkan melalui  s pektrum FTIR pada bilangan 
gelombang 354,90 cm-1 yang mengindikasikan adanya 

27JURNAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / Vol. 17 No. 1, Januari 2014



ikatan logam Cd(II) dengan gugus O pada asam humat 
(Cd-O). 
 
Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  terkait aplikasi 
asam humat hasil isolasi sebagai adsorben untuk 
mengadsorpsi logam berat 
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ABSTRACT 

This study aimed to find out the optimum sintering temperature and time on the powder metallurgy method to 
produce cobalt alloy as candidate bone implants material. The quality of the metal alloy of the metallurgi method is 
determined by the temperature and time of sintering, resulting in the selection of these two parameters will be 
generated alloy which has a crystal structure as expected with better mechanical properties along with the crystal 
structure. The sintering process used powder metallurgy method with composition of 63.75 % Co - 30 % Cr - 5 % Mo 
- 0 , 5 % Mn - 0 , 5 % Si - 0 , 25 % N adjusted to ASTM F75. The initial step is all the ingredients of the milling 
process were mixed at a speed of 350 rpm for 15 minutes. Furthermore, powder was compressed with 21 MPa 
pressure at 200°C with 10 minutes holding time in the form of pellets with diameter of 1.5 cm. The pellet was sintered 
with temperature variations of 1100 ºC, 1200 ºC and 1300 ºC for 2 hours holding timeeach, and at a temperature of 
1300 ºC with a variation of 1 hour and 3 hours holding time. The results showed that the crystal structure of the cobalt 
alloy contained 3 phase, which are HCP), 
temperature of 1300ºC with 1 and 2 hours holding time. The emergence of this -phase led to the increase of cobalt 
alloy hardness value, because –phase is a stable phase with a density greater than the other phases. The highest 
hardness value of 304.7 ± 9.0VHN with the lar -phase fraction (34.9 %) was obtained at a sintering temperature 
of 1300 ºC with 2 hours holding time. SEM - EDX test results indicated that cobalt alloys still contain pores or 
cavities with the uneven elements distribution and oxidation occurs. Based on these results it can be concluded that 
the sintering temperature of 1300 ºC with 2 hours holding time is the optimal sintering temperature and time to 
produce a cobalt alloy which has potential as bone implant material in terms of hardness value. 

 
Keywords: cobalt alloy, powder metallurgy, sintering 
 
PENDAHULUAN 

Material yang digunakan sebagai implan 
tulang harus memenuhi beberapa karakteristik yaitu 
bahan tersebut harus aman, tidak beracun, ringan, tahan 
korosi dan bersifat poros (Priyotomo, 2005). Selain itu 
harus bersifat biokompatibel yaitu tidak ditolak tubuh, 
tidak menimbulkan alergi dan dapat menyatu dengan 
jaringan, seperti jaringan tulang (Yuswono, 2005). 
Pada prinsipnya, material logam dapat dimanfaatkan 
sebagai material implan tulang karena mempunyai sifat 
kekuatan, ketangguhan dan kekerasan sebagai 
biomaterial. Pada saat material logam diimplankan ke 
dalam tubuh tidak patah dan tetap kaku, tidak seperti 
material keramik dan plastik (Prasetyo, 2010). 

Material implan berbasis logam yang banyak 
digunakan untuk keperluan implan tulang adalah 
stainless steel 316L (ASTM F 138), paduan kobalt 
(ASTM F75, F 799), titanium murni dan paduan 
titanium / Ti-6Al-4V (ASTM F 67 da n F 136) 
(Shamsul, et.al., 2007). Paduan kobalt memiliki tingkat 
biokompatibilitas yang lebih rendah dari pada paduan 
titanium, akan tetapi memiliki sifat mekanik yang 
hampir sama dan harganya lebih murah dibandingkan 
dengan paduan titanium. Sedangkan jika dibandingkan 
dengan stainless steel, paduan kobalt memiliki sifat 
biokompatibilitas, ketahanan korosi dan sifat mekanik 
yang lebih baik, walaupun harganya lebih tinggi 
dibandingkan stainless steel. Uji sitotoksisitas komposit 
paduan kobalt dengan hidroksiapatit pada sel fibroblast 
menunjukkan bahwa persentase sel hidup berkisar 
antara 78.6-95.8%, ini menunjukkan bahwa komposit 
paduan cobalt-hidroksiapatit tidak toksit (Aminatun 
dkk, 2011). Berdasarkan kelebihan sifat yang dimiliki 

paduan kobalt dan potensinya untuk digunakan sebagai 
implan tulang maka perlu dilakukan kajian tentang 
proses sintesisnya. 

Sejauh ini belum ada informasi yang jelas 
berapa suhu dan waktu yang optimal dalam proses 
sintering untuk meningkatkan sifat mekanik paduan 
kobalt sebagai bahan implan tulang prosthesis. Hal ini 
bisa dimengerti, karena unsur pemadu masing - masing 
logam Cr dan Mo mempunyai titik lebur (19030C dan 
2610ºC) yang jauh lebih tinggi dari pada Co (1490ºC) 
(Yuswono & Andika, 2010). Jadi ada kemungkinan 
logam pemadunya tidak larut homogen di dalam logam 
dasarnya karena suhu berpengaruh terhadap sifat mikro 
(struktur kristal dan morfologi permukaan) dan sifat 
mekanik (kekerasan) bahan. 

Telah dilakukan penelitian oleh Kamardan et. 
al (2010) pembuatan spesimen paduan kobalt dengan 
perbandingan komposisi Co dan Cr sebesar 7:3 melalui 
metode metalurgi serbuk dengan variasi suhu sintering 
yaitu 1000ºC, 1100ºC, 1200ºC, 1300ºC dan 1400ºC 
dalam waktu 1 jam. Hasil pengamatan uji kekuatan 
tekan meningkat dari 91 MPa sampai 95 MPa, dan uji 
kekerasan Vickers juga meningkat dari 140 sampai 203 
VHN. Hasil SEM paduan kobalt setelah disinter dengan 
dialiri gas argon menunjukkan bahwa pada suhu 1400 
ºC bahan tersebut retak. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yuswono 
dan Andika (2010), pembuatan spesimen paduan kobalt 
(Co-30%Cr-6%Mo) melalui pengerjaan sinter 
dilakukan pada suhu 1250oC selama 2 jam. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemanasan pada suhu 
1250oC menyebabkan adanya tranformasi fasa ɛ (kisi 
kristal heksagonal) ke fasa γ (kisi kristal FCC). Namun 
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demikian pembentukan fasa σ (rapuh) sangat mungkin 
terjadi karena fasa σ dengan kisi kristal tetragonal 
masih tetap terbentuk pada suhu tinggi hingga 1283ºC, 
sehingga sangat penting untuk menghindari 
pembentukan fasa σ (rapuh) dan menjaga matriks 
dalam struktur kristal FCC (fasa – γ) (Kamardan, et.al, 
2010). 

Terbentuknya fasa γ bergantung pada 
komposisi masing – masing unsur penyusunnya, suhu 
serta waktu proses sintering. Suhu dan waktu proses 
sintering akan mempengaruhi porositas paduan yang 
terbentuk yang pada akhirnya mempengaruhi sifat 
mekanik paduan. Pada suhu dan waktu yang tepat akan 
dihasilkan paduan dengan struktur kristal sesuai 
harapan dengan sifat mekanik yang lebih baik seiring 
dengan struktur kristal yang terbentuk.  

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian 
terhadap pengaruh suhu dan waktu sintering perlu 
dilakukan untuk mendapatkan suhu dan waktu optimal 
yang dapat menghasilkan paduan kobalt yang optimal 
pula berdasarkan sifat mikro (struktur kristal, morfologi 
permukaan dan komposisi unsur penyusun) dan sifat 
mekanik (kekerasan). 
 
METODE PENELITIAN 
Alat dan Bahan Penelitian : 

Alat yang digunakan untuk pembuatan sampel 
pada penelitian ini yaitu gelas kimia, spatula,  krusibel 
alumina, High Energy Milling (HEM 3D), furnace 
programable, neraca analitik dan mesin hidrolik, 
sedangkan untuk karakterisasi sampel yaitu 
difraktometer sinar-X PANalytical X'Pert PRO, 
Scanning Electron Microscopy (SEM- Fei Inspect S50)  
dan Microvickers Hardness Test (Tester Digital Auto 
Turret model 402MVD) 

Bahan yang digunakan adalah serbuk 
kromium  [Cr (99+) - Merck], serbuk kobalt [Co(99+) - 
Sigma-Aldrich], serbuk molibdenum [(Mo (99+) - 
Merck], serbuk mangan [Mn (99+) – Merck], serbuk 
silikon (Si - Merck) dan serbuk Cr2N (Nilaco). 
 
Prosedur penelitian 
Pembuatan sampel 

Pembuatan sampel diawali dengan 
menimbang bahan dengan komposisi 63,75%Co-
30%Cr-5%Mo-0,5%Mn-0,5%Si-0,25%N dengan 
massa total sampel 2 gram (Arcam, 2007). Selanjutnya 
masing – masing serbuk logam yang telah ditimbang 
dimasukkan ke dalam wadah botol, kemudian 
dimasukkan ke dalam vial dan diputar dengan 
menggunakan High Energy Milling dengan kecepatan 
rotasi 350 r pm selama 15 m enit. Campuran serbuk 
logam tersebut dikompaksi dengan mesin hidrolik 
tekanan 21 M Pa pada suhu 200°C dengan waktu 
penahanan 10 m enit. Ukuran diameter sampel adalah 
15,5 mm. Spesimen hasil kompaksi disinter dengan 
variasi suhu sintering 1100ºC, 1200ºC, dan 1300ºC 
dengan waktu penahanan 2 jam, selanjutnya dinamakan 
sampel A, B dan C,  sedangkan variasi waktu 
penahanan sintering 1 jam dan 3 jam dengan suhu 
sintering 1300ºC selanjutnya dinamakan sampel D dan 
E. Seluruh sampel yang telah disinter diamplas secara 
berurutan dari yang kasar sampai yang halus memakai 
kertas amplas dengan nomor 200 sampai 1200 mesh. 
Karakterisasi sampel 
 Kelima sampel kemudian dikarakterisasi 
struktur kristal (fasa yang terbentuk) dengan XRD, 
morfologi permukaan dan kandungan unsur dengan 
SEM-EDX dan kekerasan dengan microhardness test. 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis hasil XRD(X-Ray Diffraction) 

Uji XRD  dilakukan untuk mengetahui fasa yang terbentuk dari masing-masing sampel. Hasil uji XRD dari 5 
sampel paduan kobalt ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

A B 
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Gambar 1. Spektrum XRD paduan kobalt sampel A (1100°C/2jam), sampel B ((1200°C/2jam), sampel C (1300°C/2jam), sampel D 

(1300°C/1jam), dan sampel E (1300°C/3jam) 
 
Gambar 1  memperlihatkan bahwa pada 

paduan kobalt yang telah melalui semua tahapan yaitu 
milling, pressing (kompaksi) dan sintering diperoleh 
hasil bahwa dari sampel dengan pemanasan 1100°C 
dan 1200°C belum terbentuk fasa FCC (γ). Hal ini 
sesuai dengan diagram terner Co-Cr-Mo dimana 
dengan adanya unsur Mo dalam paduan menyebabkan 
transformasi fasa HCP (ε) ke fase γ berlangsung pada 
suhu lebih tinggi jika dibandingkan dengan diagram 
biner (Co-Cr) yaitu pada suhu 1300°C (Gambar 2) 
(Kamardan, et.al, 2010). Namun pada sampel yang 
disinter suhu 1300°C selama 2 j am muncul tiga fasa 

yaitu fasa γ, ε,  dan fase σ. Munculnya fasa ε (pada 
suhu 1100°C dan 1200°C menunjukkan bahwa pada 
kedua suhu tersebut belum terjadi  transformasi yang 
sempurna dari HCP ke FCC. Transformasi fasa ε 
(HCP) ke fasa γ  (FCC) mulai terjadi pada suhu 1300°C 
dengan waktu 1 dan 2 jam. Pada suhu sintering 1300°C 
selama 3 jam tidak muncul fasa γ. Hal ini diduga 
karena lama waktu sintering 3 jam menyebabkan 
struktur kristal mengalami deformasi. Fraksi fasa dari 
hasil XRD masing – masing  sampel dinyatakan dalam 
Tabel 1. 

 

 
 (A) (B) 

Gambar 2. (A) Diagram Biner Co-Cr dan (B) Diagram Terner Co-Cr-Mo pada suhu 13000C (Kamardan, et.al, 2010)  
 

Tabel 1. Fraksi Fasa Paduan Kobalt 
 
Sampel 

Fraksi Fasa (%) 

γ ε σ 
A - 51.5 48.5 
B - 71.7 28.3 
C 34.9 4.9 60.2 
D 29.4 - 70.6 
E - 16.4 83.6 

 

C D 

E 

A B 
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Tampak pada Tabel 1 bahwa fasa σ 
(tetragonal) muncul di semua sampel dengan persentase 
yang sangat besar, padahal fasa  σ  yang  bersifat rapuh 
diharapkan persentasenya sangat kecil. Hal ini diduga 
karena adanya proses yang kurang sempurna saat 
kompaksi dan sintering. Pada saat kompaksi dengan 
tekanan 21 MPa, diduga masih belum sempurna 
sehingga menimbulkan ruang kosong yang kemudian 
terisi udara. Adanya ruang kosong ini sangat 
berpengaruh pada proses terbentuknya oksida, dimana 
pada saat perlakuan selanjutnya yaitu proses sintering, 
udara yang terjebak pada sampel akan keluar dan 
bereaksi dengan unsur pemadu paduan kobalt yang 
kemudian menimbulkan oksida. Selain itu proses 

sintering yang tidak vakum sekalipun dialiri gas argon 
menyebabkan udara masih terjebak dalam furnace dan 
ikut bereaksi. 

 
Analisis hasil SEM-EDX 

Morfologi permukaan sampel diamati dengan 
menggunakan SEM dengan perbesaran 5000x. 
Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variasi suhu dan waktu sintering terhadap profil 
permukaan sampel. Gambar 3 menunjukkan morfologi 
permukaan masing – masing sampel dan Tabel 2  hasil 
analisis EDX dengan variasi suhu 1100ºC , 1200ºC , 
dan 1300ºC  selama 2 jam, serta variasi waktu 1 jam 
dan 3 jam pada suhu 1300ºC. 

 

 
  (a) (b) (c)  (d) (e) 

Gambar 3. Morfologi permukaan sampel dari SEM (a) Sampel A, (b) Sampel B, (c) Sampel C, (d) Sampel D  dan (e) Sampel E 
 

Tabel 2. Hasil Analisis EDX 
Elemen Wt% Sampel (persentasi berat untuk tipe sampel) 

Awal A B C D E 
N K 0.25 1.42 0.85 1.15 0.74 1.19 
O K 0.00 5.37 5.41 5.02 5.64 6.09 
Si K 0.50 0.96 2.7 1.26 2.91 1.62 
Mo L 5.00 4.39 5.88 7.94 12.46 6.73 
Cr K 30.00 17.32 12.99 17.96 15.61 20.08 
Mn K 0.50 0.95 0.66 0.58 0.46 0.83 
Co K 63.75 69.58 71.5 66.1 62.18 63.45 

 
Hasil pengamatan SEM-EDX (Gambar 3 dan 

Tabel 2) pada kelima sampel memiliki pori atau rongga 
karena munculnya pori dalam metode metalurgi serbuk 
ini hampir tidak bisa dihindari meskipun setelah proses 
sintering. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 
diungkap dalam Dutta & Dipankar, 2012. Pori atau 
rongga ini memicu terjadinya oksidasi. Hal ini nampak 
pada hasil EDX Tabel 2 bahwa pada semua sampel 
muncul unsur O dengan kadar yang cukup besar (5,02-
6,09%wt). Munculnya Oksigen ini memang tidak bisa 
dihindari karena proses pemanasan dilakukan pada 
suhu tinggi dengan kondisi furnace yang tidak vakum 
sekalipun sudah dialiri gas argon. Munculnya oksigen 
ini memicu kromium untuk teroksidasi sehingga kadar 
kromium pada kelima sampel setelah proses sintering 
menurun dibandingkan dengan kadar sebelum proses 
sintering. Pada Gambar 3 dan Tabel 2 t ampak sekali 
bahwa distribusi unsur tidak homogen. Terbukti bahwa 
pada daerah kecil (tanda kotak merah) yang 
diidentifikasi terjadi perubahan kadar unsur antara 

sebelum dan sesudah proses sintering. 
Ketidakhomogenan ini bisa jadi disebabkan karena 
waktu yang digunakan pada proses milling kurang 
lama, sehingga unsur penyusun paduan belum 
tercampur dengan baik. Selain itu, hal tersebut juga 
muncul sebagai akibat terbentuknya lapisan oksida 
yang disebabkan karena furnace yang tidak dalam 
kondisi vakum. 
Analisis hasil kekerasan Vickers 

Pengukuran tingkat kekerasan dari paduan 
kobalt ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan 
sampel terhadap deformasi tekan atau penetrasi yang 
bersifat tetap. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan metode Vickers menggunakan alat 
Micro Vickers Hardness Test dengan beban sebesar 
1000 gf (1 kgf). Pengujian dilakukan pada 3 titik yang 
berbeda, sehingga akan diperoleh nilai rata-rata 
kekerasannya. Pada Gambar 4 dan 5  d itunjukkan data 
hasil pengukuran nilai kekerasan Vickers.  
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Gambar 4. Grafik Hubungan Antara Kekerasan Terhadap Suhu Sintering 

 

 
Gambar 5. Grafik Hubungan Antara Kekerasan Terhadap Waktu Sintering 

 
Berdasarkan hasil uji kekerasan pada sampel 

dengan variasi suhu sintering  (Gambar 4) diperoleh 
nilai kekerasan terendah pada sampel dengan suhu 
1100ºC  dengan nilai (169.7 ± 2.9) VHN dan nilai 
kekerasan terbesar pada sampel dengan suhu 1300 ºC  
dengan nilai (304.7 ± 9.0)VHN. Hasil pengukuran ini 
menunjukkan nilai kekerasan cenderung meningkat 
seiring dengan peningkatan suhu sintering. Sedangkan 
untuk hasil pengukuran dengan variasi waktu  (Gambar 
5) menunjukkan bahwa pada waktu sintering 3 j am 
dihasilkan nilai kekerasan yang lebih rendah yaitu 
(248.0 ± 33.9) VHN jika dibandingkan dengan waktu 
sintering 1 jam dan 2 jam. Hal ini diduga karena lama 
waktu sintering 3 jam menyebabkan ikatan antar 
partikel semakin lemah. Ditunjukkan dari hasil analisis 
fraksi fasa pada Tabel 1 bahwa Sampel E (1300 ºC  – 3 
jam)  menunjukkan persentase fraksi fasa σ terbesar 
yaitu 83.6%. 

Hasil uji kekerasan ini seiring dengan hasil uji 
XRD dimana pada karakterisasi XRD menunjukkan 
semakin besar persentase fraksi fasa σ maka kekerasan 
semakin menurun. Namun dengan munculnya fasa γ 
yang stabil maka kekerasannya meningkat, hal ini bisa 
dilihat dari hasil kekerasan sampel C (1300 ºC  - 2 jam) 
dimana pada sampel ini terbentuk fasa σ (58.3%), fasa 
ε (5.1%) dan fasa γ (36.6%). Sedangkan hasil SEM 
pada Sampel A dan B menunjukkan morfologi 
permukaannya mengalami aglomerasi (penggumpalan), 
nilai kekerasannya lebih kecil jika dibandingkan 
dengan sampel C (304.7±9.0) VHN yang 
permukaannya tidak terbentuk aglomerasi. Berdasarkan 
hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa hanya 
pada suhu dan waktu sintering yang tepatlah yang bisa 
digunakan sebagai aplikasi implan tulang. Sesuai 
dengan standar ASTM F75 kekerasan paduan kobalt 
untuk aplikasi implan tulang mempunyai range 25 – 35 

HRC (Arcam, 2007) atau dalam kekerasan vickers  265 
< VHN < 350, sehingga dari hasil karakterisasi di atas, 
yang memenuhi standar ASTM F75 sebagai implan 
tulang adalah pada suhu 1300oC selama 2 jam. Untuk 
memastikan kelayakan paduan ini sebagai material 
implant tulang perlu dilakukan karakterisasi yang lain 
yaitu uji biokompatibilitas (uji korosi dan 
sitotoksisitas).  

 
SIMPULAN 
Hasil uji struktur kristal menunjukkan bahwa paduan 
kobalt hasil metode metalurgi serbuk dengan variasi 
suhu dan waktu sintering mengandung 3 fasa yaitu fasa 
γ (FCC), fasa ɛ (HCP) dan fasa σ (tetragonal). Fasa γ 
muncul pada suhu 1300ºC dengan waktu penahanan 1 
dan 2 j am. Munculnya fasa γ ini menyebabkan nilai 
kekerasan paduan kobalt meningkat. Nilai kekerasan 
tertinggi 304.7 ± 9.0VHN dengan fraksi fasa γ terbesar 
(34,9%) diperoleh pada suhu sintering 1300ºC dengan 
waktu penahanan 2 jam. Hasil uji SEM-EDX 
menunjukkan bahwa paduan kobalt masih mengandung 
pori atau rongga dengan distribusi unsur yang belum 
merata dan terjadi oksidasi. Suhu sintering 1300ºC 
dengan waktu penahanan 2 jam merupakan suhu dan 
waktu sintering optimal untuk menghasilkan paduan 
kobalt yang memiliki potensi sebagai bahan implan 
tulang. 
 
SARAN 
Untuk menghindari terjadinya oksidasi maka proses 
sintering harus dilakukan pada furnace dalam kondisi 
vakum dan dialiri argon. Selain itu proses kompaksi 
harus dilakukan pada tekanan yang lebih besar dari 
21MPa. Perlu dilakukan uji biokompatibilitas untuk 
memastikan potensinya sebagai material implant 
tulang.  
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ABSTRACT.  

This research discussed investigating power of the tests that related to  non-sample prior information (NSPI) 
on  a simple linear regression for known variance on one-side hypothesis. Here, the power of the unrestricted test 
(UT), restricted test (RT), and preliminary-test test (PTT) are used. The method for investigating  the best  tests is a 
maximum power and minimum size. A simulation study and graphical analysis are given to make comparison of power 
of the tests. The result showed that the power  of the tests (UT, RT, PTT)  are not really different for both types of 
hypotheses (one-side maximum and minimum).  The power of the  PTT still lies between the power of the UT and RT 
(at any case), so  it will be a best  choice between thems. 

 
Keywords: linear model, power, and  tests of of the UT, RT, PTT. 

 
PENDAHULUAN 

Yunus dan Khan (2011) dan Pratikno (2012) 
menyatakan bahwa kualitas pengujian hipotesis pada 
kesimpulan populasi dapat ditingkatkan menggunakan 
non-sample prior information (NSPI). NSPI adalah  
informasi parameter populasi yang tidak terkait sampel, 
dan  diperoleh dari studi sebelumnya atau pengetahuan 
para ahli. Bancroft (1944) adalah peneliti pertama yang 
menggunakan NSPI untuk estimasi parameter. 
Kemudian dilanjutkan oleh Han dan Bancroft (1968) 
dan Saleh (2006), dan lain-lain. Selanjutnya, Tamura 
(1965), Saleh dan Sen (1978, 1982), dan Yunus dan 
Khan (2011), menggunakan NSPI untuk testing 
hipotesis pada kasus non parametrik. Setelah itu 
Pratikno (2012) menggunakan NSPI untuk testing 
hipotesis pada kasus parametrik. Penelitian ini adalah 
pengembangan penelitian dari Pratikno (2012), yaitu 
melakukan kajian  power of the unrestricted test (UT), 
restricted test (RT), and preliminary-test test (PTT) 
untuk one-side hipotesis maksimum yang dibandingkan 
penelitian sebelumnya. Model yang menjadi bahasan 
dalam riset ini adalah regresi linear sederhana untuk 
variansi diketahui (known variance), yaitu 

0 1Y X eE E � � , dimana Y adalah response, 0E  

adalah parameter intercept, 1E  adalah parameter slope, 
X  adalah predictor, dan e  adalah error term yang 
berdistribusi normal. Estimator untuk 0E  dan 1E  

adalah 0 1
ˆ ˆY XE E �  dan 
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iY  dan iX . 

Menurut Pratikno (2012) distribusi yang  
berlaku pada  model regresi untuk known variance 
adalah distribusi normal (UT, RT) dan bivariate normal 
distribution (PTT). Kedua hal tersebut berlaku untuk 
kedua jenis hipotesis one-side maximum dan minimum. 
Kriteria yang digunakan adalah investigasi tests yang 
memiliki nilai power maksimum dan size minimum. 
Software R digunakan untuk menggambarkan grafik 
power dan size  UT, RT dan PTT. 

Pada bagian 2 dipresentasikan metode 
penelitian. Hasil dan pembahasan diberikan pada 
bagian 3. Pada bagian  ini dipaparkan tentang proposed 
test, power dan size dan simulasi studi  yang 
menampilkan plot UT, RT, dan PTT dan analisa grafik. 
Kesimpulan  diberikan di bagian 4.   
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dilakukan dalam tiga tahapan, 
yaitu (1) melakukan  review hasil penelitian terdahulu 
yang dilakukan Pratikno (2012) tentang grafik power of 
the tests (UT, RT, PTT) pada testing intercept on one-
side hyphotesis minimum, (2) melakukan perhitungan 
dan penggambaran grafik power of the tests (UT, RT, 
PTT) untuk testing intercept on one-side hypothesis 
maximum. Pada tahap ini dilakukan  pekerjaan kajian 
berupa:  (a) proposed tests, (b) derive power and size, 
(c) a simulation study, dan (d) kesimpulan, dan (3) 
melakukan telaah hasil pada (1) dan (2) untuk menarik 
sebuah kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini disajikan hasil review penelitian 
yang telah dilakukan Pratikno (2012) tentang grafik 
power of the tests (UT, RT, PTT) pada testing intercept 
on one-side hyphotesis minimum . Hasil penelitian 
terdahulu menunjukan bahwa power PTT adalah 
pilihan dominan diantara kedua power UT dan RT. 
Pada kasus tersebut PTT memprotek hasil yang 
memberikan maksimum power dan minimum size. Hal 
ini karena RT mempunyai power dan size maksimum 
sedangkan UT mempunyai minimum power dan size. 
Kondisi tersebut menyulitkan penarikan kesimpulan 
yang berbasis maksimum power dan minimum size, 
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sehingga PTT menjadi alternatif pilihan yang 
memprotek syarat tersebut.   

Selanjutnya, pada bagian ini disajikan  perhitungan 
dan penggambaran grafik power of the tests (UT, RT, 
PTT) untuk testing intercept on one-side hypothesis 
maximum, dengan beberapa tahapan sebagai berikut:  
(3.1) proposed tests, (3.2) derive power and size, dan  
(3.3) a simulation study. 
 
Proposed Tests 
1.Unrestricted Test  

Mengacu pada Pratikno (2012), test  dimana 

NSPI  tidak terdapat dalam slope ( 1E ), pada 

0 0: 0H E   versus 0: 01 �EH  dan 0 0: 0H E   

versus 1 0: 0H E !   adalah 
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. Selanjutnya, mengacu 

Pratikno (2012) modifikasi statistik uji dari UT  adalah 
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2. Restricted Test  

Jika NSPI terdapat pada slope 
(diketahui/fixed), yaitu 1 1,bE   maka test terkait 
NSPI yang digunakan adalah RT. Statistik uji untuk RT 
adalah 
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 (3) 

dengan 0 1Y X Y aXE E �  �  , 

� � � � � �0 0SE Var Var Y
n
VE E    adalah 

standar error (SE) dari 0E , dan V  adalah standar 

deviasi. Dari persamaan (3) dapat diperoleh modifikasi 
statistik uji dari RT adalah  
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dengan 2m V . 
 
3. Pre-test Test 

Nilai NSPI 1 aE   belum diyakini 
kebenarannya, sehingga statistik uji terkait NSPI yang 
digunakan adalah PTT. Pada  kasus PTT dilakukan pre-
test (PT) terlebih dahulu. Mengacu pada Pratikno 
(2012), statistik uji PT untuk menguji *

0 1:H aE    

versus *
1:aH aE � *

1( : )aH aE ! diberikan sebagai 
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dan a  adalah nilai 1E  pada 0H . Modifikasi  
persamaan (5) dapat diperoleh statistik uji PT adalah    

1
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PT aZ Z
Sxx

E
V

�
 �

. (6) 
Secara jelas, bahwa PT dan UT berkorelasi, sedangkan 
PT dan RT tidak berkorelasi, sehingga kemudian power 
dan size dari PTT pada tingkat signifikansi D  
diberikan sebagai kombinasi dari kondisi tersebut 
(Pratikno, 2012).  
 
Power and Size 
1.Unrestricted Test  

Mengacu Pratikno (2012) kuasa UT dengan 
taraf signifikansi 1D  dinyatakan sebagai 
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dengan � �xI  adalah cumulative distribution function 
(cdf) dari distribusi normal standar. Selanjutnya, 
ukuran uji UT adalah 

� �1 0>z |UT UTP Z HDD  
 

(4) 

(6) 
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2. Restricted Test  

Kuasa dari RT dengan taraf signifikansi 2D  
diberikan sebagai 
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Selanjutnya, ukuran uji dari RT diberikan sebagai 
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3. Pre-test Test  

Selanjutnya, menurut Pratikno (2012) kuasa 
dari PTT dengan taraf signifikansi 3D  adalah 
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dengan 1c U  adalah integral dari peluang normal 

bivariat. Dalam hal ini 1c U  didefinisikan untuk setiap 

bilangan riil ,  k l  dan 1 1U� � � , dengan U  adalah 

koefisien korelasi antara UTZ  dan ,PTZ sebagai  
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. Kemudian 

ukuran uji PTT menurut Pratikno (2012) diberikan sebagai 
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A simulation study  
Simulasi ini menggunakan data bangkitan dari 

R package. Grafik kuasa (power)  dan ukuran (size)  uji 
pada kasus ini dibangkitan  dengan 

0 12, 3,E E �  �  dan iX  di generate dari 
distribusi normal dengan rata-rata 3 dan standar deviasi 
5,  sedangkan iH  dibangkitkan dari distribusi normal 

dengan 0P   dan 2 1.V   Data tersebut digunakan 
untuk one-side hipotesis maximum, sedangkan untuk 
one-side hipotesis minimum data bangkitan dengan 
koefisen parameter regresis yang positip telah 
dilakukan pada penelitian yang lalu.  
 
1. Power of the tests  

Grafik kuasa uji dari UT, RT, dan PTT 
didasarkan pada persamaan untuk nilai koefisien 
korelasi � �U  0,5 dan nilai 2O  yang berbeda. 

 
Gambar 1 Kuasa dari UT dan RT versus 1O  dengan 

2 0O �  dan 0,5U  .  
 
Grafik kuasa dari UT, RT, dan PTT pada saat 

1 0O �  akan mendekati nol.  
Pada gambar terlihat bahwa kuasa UT tidak berubah, 
sedangkan kuasa RT berubah pada saat 2 0O � . 
Artinya ketika terdapat NSPI pada slope 
mengakibatkan berubahnya kuasa jadi lebih kecil. Hal 
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ini mengakibatkan kuasa PTT berubah pula menjadi 
lebih kecil pada saat 2 0O � . Selain itu, kuasa RT dan 

PTT selalu lebih kecil dari kuasa UT ketika 0,5U  . 
Jika korelasi semakin kecil, maka PTT semakin kecil. 
 
2. Size of the tests  

Grafik untuk ukuran uji diperlihatkan pada 
Gambar 2. 

 

Gambar 2 Ukuran UT, RT, dan PTT versus 1O  dengan 

2 0 dan 0,5.O U�   
 

Pada grafik di atas memperlihatkan ukuran uji 
dari PTT lebih besar dari ukuran uji UT dan RT. 
Ukuran PTT turun sebagaimana  nilai 2O  menurun, 
Ukuran uji PTT akan meningkat menjadi lebih besar 
dari ukuran uji RT untuk semua nilai 2 0O � . 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian pada bagian 3.1-

3.3  menunjukkan bahwa nilai kuasa uji  (UT, RT, dan 
PTT) relatif kecil apabila dibandingkan dengan 
penelitian sebelumnya.  Kenyatan tersebut menunjukan 
bahwa NSPI mempunyai pengaruh terhadap nilai 
kuasa. Pada kondisi ini UT dan PTT masih bisa 
menjadi pilihan, sedangkan RT sulit dipertimbangkan. 
Hal ini ditunjukkan dengan kuasa dan ukuran uji UT 
yang cenderung maksimum, demikian juga dengan  
PTT yang cenderung berada diantara UT dan RT, 
sedangkan RT mempunyai minimum power dan 
minimum size.  Kenytaan ini berbeda dengan penelitian 
sebelaumnya, dimana PTT sangat dominan dan UT 
cenderung minimum. Namun secara umum, PTT masih 
menjadi alternatif pilihan diantara keduanya.  
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ABSTRACT.  
Rectangular packing problem described as n  item that will be packed to a single object (which is bigger) to 

get the pack order of items into an object so that will minimize used object height. Hybrid of genetic algorithm and hill 
climbing is an algorithm that combines the process of genetic algorithm with hill climbing. Generally, the process of 
genetic algorithm is generate the first population, evaluation of chromosome, selection, crossover, and mutation. In 
this thesis, selection process used is roulette wheel, crossover process used is order based crossover, and hill climbing 
process used as replacement of mutation process.  There’s 3 kinds of data being used and solve with Java 
programming language using Netbeans IDE 7.2 software. Using hybrid of genetic algorithm and hill climbing with 
Java programming language, achieved minimum height from used object is 17 for data with 10 items and object width 
20. Second data with 49 items and object width 60, the minimum height achieved is 64. And the last with 97 items and 
object width 80, the minimum height achieved is 130. 

 
Keywords: Two Dimensional Rectangular Packing Problem, Genetic Algorithm, Hill Climbing, and Hybrid. 
 
PENDAHULUAN  

Masalah pengepakan segi empat dua dimensi 
merupakan masalah penempatan sejumlah item ke 
objek persegi panjang dan meminimalkan ruang obyek 
yang digunakan. Proses pengepakan harus memastikan 
bahwa tidak ada tumpang tindih antara item. Agar 
pengepakan barang optimal, maka diperlukan adanya 
optimasi. Salah satu penerapan dari optimasi 
pengepakan segi empat dua dimensi ini adalah dengan 
menggunakan metode meta-heuristik. Salah satu dari 
metode meta-heuristik tersebut adalah algoritma 
genetik. Algoritma genetik merupakan sebuah 
kelompok dari metode-metode untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan dengan menggunakan 
algoritma yang diinspirasi oleh proses-proses teori 
evolusi  (Fang, 1994). Dalam perkembangannya 
algoritma genetik dapat dikombinasikan (hybrid) 
dengan berbagai jenis metode lain, diantaranya dengan 
metode hill climbing. 

Secara khusus, hybrid algoritma genetik dan 
hill climbing dapat mengungguli algoritma genetik 
secara murni dalam hal menemukan solusi optimal. 
Hal tersebut dikarenakan proses hill climbing sebagai 
pengganti mutasi memiliki probabilitas yang lebih 
baik dalam menemukan solusi optimal dibandingkan 
dengan proses mutasi biasa. Berdasarkan uraian di 
atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap 
masalah pengepakan segi empat 2D (2D Rectangular 
Problem) menggunakan hybrid algoritma genetik dan 
hill climbing dengan algoritma pengisian rekursif 
sebagai penempatan bidang. 
 
MASALAH PENGEPAKAN SEGI EMPAT 2 
DIMENSI 

Masalah pengepakan segi empat 2D adalah 
penempatan sejumlah item berbentuk segi empat 
(yang kecil) ke dalam satu objek segi empat (yang 
besar) dalam dua dimensi sehingga dapat 
meminimalkan tinggi objek yang terpakai. Dalam 
permasalahannya tersebt, terdapat n item yang 

memiliki lebar wi dan tinggi hi serta satu objek besar 
(disebut strip) yang memiliki lebar tetap W dengan 
tingginya merupakan suatu variabel H. Fungsi objektif 
dari permasalahan ini adalah untuk meminimalkan 
tinggi dari H sehingga semua item dapat dimasukkan 
ke dalam strip. Permasalahan ini, secara matematik 
dideskripsikan sebagai berikut: 
Meminimumkan H 
Kendala: 

0 , 1     (1) 
0 , 1    (2) 

+  , +  , +  , +
 (3) 

Dengan (xi,yi) adalah koordinat dari ujung kiri bawah 
dari item ke i. H tinggi dari strip/ objek. Ketaksamaan 
(1) dan (2) menyatakan bahwa setiap item harus 
ditempatkan ke dalam objek. Pada ketaksamaan (3) 
setidaknya satu dari empat pernyataan terpenuhi untuk 
setiap pasang i dan j. Ketaksamaan (3) menyatakan 
bahwa tidak ada dua item yang saling bertumpukan 
dan menyatakan empat sudut relatif yang dibutukan 
untuk menghindari overlap. (Imahori; et al, 2007) 
 
ALGORITMA PENGISIAN REKURSIF 
Algoritma ini digunakan untuk menempatkan item ke 
dalam objek. Algoritma ini berupa: 
1. Menempatkan item pertama ke dalam objek 

(Operasi ini membagi ruang objek menjadi dua 
subruang). 

2. Menempatkan item selanjutnya ke dalam subruang 
S1. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka 
ditempatkan ke dalam subruang S2. Lakukan 
prosedur ini hingga seluruh item ditempatkan ke 
dalam objek (dereli & Sena, 2006). 

 
ALGORITMA GENETIK 

Algoritma genetika adalah teknik pencarian 
stokastik berdasarkan mekanisme dari seleksi alam 
dan natural genetik. Algoritma genetika dimulai 
dengan sebuah kumpulan solusi awal yang acak biasa 
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disebut dengan populasi awal. Tiap individu dalam 
populasi disebut kromosom. Kromosom ini 
berkembang secara berturut-turut sesuai dengan 
iterasinya dan disebut generasi. Pada setiap generasi, 
kromosom dievaluasi nilai fitnessnya. Untuk 
membentuk populasi baru, kromosom baru atau anak 
diperoleh dari crossover dan mutasi. Generasi baru 
dipilih berdasarkan nilai fitnessnya, beberapa 
kromosom induk dan anak akan ditolak sehingga 
ukuran populasi tetap (Gen & Cheng, 1997). 

Algoritma genetik secara garis besar dapat 
diajabarkan sebagai berikut: (Stuart & Peter, 2010) 
1. [Mulai] Membangkitkan populasi secara random 

sebanyak n individu (solusi fisibel dari 
permasalahannya). 

2. [Fitness] Menilai keandalan setiap individu dalam 
populasi. 

3. [Populasi baru] Menciptakan populasi baru lewat 
pengulangan pengoperasian operator genetik 
berikut sampai populasi baru lengkap. 
a) [Seleksi] Memilih induk dari populasi sesuai 

dengan nilai keandalannya (keandalan yang 
lebih baik, lebih berpeluang untuk terpilih). 

b) [Crossover] Dengan suatu laju crossover, 
crossover induk untuk membentuk anak 
(individu baru). Jika tidak ada crossover yang 
dilaksanakan, anak merupakan kopian yang 
sama dengan induknya. 

c) [Mutasi] Menggunakan suatu probabilitas, 
mutasi induk pada masing-masing sifat. 

4. [Mengganti] Menggunakan populasi yang baru 
dibentuk untuk menjalankan algoritma lebih lanjut. 

5. [Menguji] Jika sudah mencapai n iterasi atau 
optimal, berhenti dan diperoleh solusi terbaik dari 
populasi ini. Jika tidak maka kembali ke langkah 2 
sampai diperoleh solusi terbaik dari populasi ini. 
 

HILL CLIMBING 
Hill climbing adalah sebuah pengulangan 

yang terus bergerak menuju ke arah peningkatan nilai 
yaitu semakin membesar. Hill climbing akan berakhir 
saat mencapai “nilai maksimum”, yaitu tidak ada nilai 
yang lebih tinggi pada neighbornya. Dalam algoritma 
ini, struktur data dari simpul hanya merekam keadaan 
dan nilai dari fungsi obyektif (Stuart & Peter, 2010). 

Untuk mempermudah ilustrasi hybrid 
algoritma genetik dan hill climbing, maka diuraikan 
flowchart prosedurnya pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Flowchart Penyelesaian Pengepakan Segi 
Empat 2 Dimensi menggunakan Hybrid Algoritma 

Genetik dan Hill Climbing. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang dirujuk berdasarkan (Hoper & 
Turton,2000), yaitu data kecil berisi 10 unit item, data 
sedang berisi 49 unit item, dan data besar berisi 97 
unit item. Berikut ini perbandingan solusi terbaik dari 
kecil dan data besar yang dihasilkan dengan nilai pc = 
0.8, phc = 0.01 dengan mengganti nilai jumlah 
pop_size dan maks_iterasi. Solusi didapatkan 
menggunakan bahasa pemrograman Java 
menggunakan software NetBeans 7.2. Hasil  
penyelesaian pada data kecil dengan 10 unit item 
ditunjukkan pada Tabel 1, penyelesaian pada data 
sedang dengan 49 unit item ditunjukkan pada Tabel 2 
dan penyelesaian pada data besar dengan 97 unit item 
ditunjukkan pada Tabel 3. 

 
Tabel 1 Perbandingan Solusi Terbaik Data Kecil 

pop_size maks_iterasi 
100 500 1000 

10 18 18 17 
50 17 17 17 
100 17 17 17 

 
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa solusi terbaik yang 
dihasilkan adalah 17 sp dengan urutan 2 7 3  9 6 5  8 4 
1 10. Dalam hal ini semakin besar nilai parameter 
maksimal iterasi dan pop_size maka solusi yang 
dihasilkan cenderung semakin baik pula. 
 

Tabel 2 Perbandingan Solusi Terbaik Data Sedang 

pop_size maks_iterasi 
100 500 1000 

10 67 67 66 
50 66 65 64 
100 65 65 64 
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Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk parameter 
pop_size=100 dan maks_iterasi = 1000 maka solusi 
terbaik yang dihasilkan adalah 64 sp dengan urutan 16 
4 46 49 13  11 24 14  12 15 3 8 41  2 17 33  36 7 30 19 
34 23 32 42 29 48 5 43 6 45 39 9 1 37 22 18 28 31 44 
21 40 27 10 38 47 35 25 20 26. Dalam hal ini semakin 
besar nilai parameter maksimal iterasi dan pop_size 
maka solusi yang dihasilkan cenderung semakin baik 
pula. 
 

Tabel 3 Perbandingan Solusi Terbaik Data Besar 

pop_size maks_iterasi 
100 500 1000 

10 134 133 132 
100 130 129 128 

1000 127 126 124 
 
Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk parameter 
pop_size=1000 dan maks_iterasi = 1000 maka solusi terbaik 
yang dihasilkan adalah 124 sp dengan urutan 59 12 18 82 72 
2 41 15 40 7 19 78 53 84 68 47 61 13 16 27 20 45 74 70 22 
71 10 49 17 46 55 30 54 43 42 73 50 65 26 95 48 21 80 60 6 
86 88 35 8 67 29 90 14 1 96 39 4 58 25 37 24 81 3 23 89 66 
11 92 31 57 28 64 52 91 79 5 38 34 56 87 94 36 62 44 51 85 
69 93 97 9 77 33 63 75 83 32 76. Dalam hal ini semakin 
besar nilai parameter maksimal iterasi dan pop_size maka 
semakin baik pula solusi yang dihasilkan. 

 
KESIMPULAN 

Pada hybrid algoritma genetik dan hill 
climbing dengan menggunakan parameter yang 
berbeda dapat mempengaruhi solusi yang didapatkan. 
Semakin besar nilai parameter pop_size dan 
maks_iterasi, maka semakin banyak solusi dan iterasi 
yang dilakukan oleh hybrid algoritma genetik dan hill 
climbing, sehingga semakin besar pula kemungkinan 
mencapai solusi yang baik. 
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