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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantong semar atau dalam nama latinnya Nepenthes pertama kali di

kenalkan oleh J.P Breyne pada tahun 1689. Di Indonesia, sebutan untuk tumbuhan

ini berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Masyarakat di Riau mengenal

tanaman ini dengan sebutan periuk monyet, di Jambi disebut dengan kantong

beruk, di Bangka disebut dengan ketakung, sedangkan nama sorok raja mantri

disematkan oleh masyarakat di Jawa Barat pada tanaman unik ini. Sementara di

Kalimantan setiap suku memiliki istilah sendiri untuk menyebut tanaman

Nepenthes. Suku Dayak Katingan menyebutnya sebagai ketupat napu, suku Dayak

Bakumpai dengan telep ujung, sedangkan suku Dayak Tunjung menyebutnya

dengan selo bengongong yang artinya sarang serangga (Mansur, 2006).

Status tanaman kantong semar termasuk tanaman yang dilindungi

berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah No. 7/1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini sejalan dengan regulasi

Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), dari 103

spesies kantong semar di dunia yang sudah dipublikasikan, 2 jenis: N. rajah dan N.

khasiana masuk dalam kategori Appendix-1. Sisanya berada dalam kategori

Appendix-2 (Alitalia, 2008).

Sampai dengan saat ini tercatat terdapat 82 jenis kantong semar yang

sudah dipublikasikan. Tumbuhan ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan karnivora

karena memangsa serangga. Kemampuannya itu disebabkan oleh adanya organ
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berbentuk kantong yang menjulur dari ujung daunnya. Organ itu disebut pitcher

atau kantong. Kemampuannya yang unik dan asalnya yang dari negara tropis itu

menjadikan kantong semar sebagai tanaman hias yang eksotis di Jepang, Eropa,

Amerika dan Australia. Sayangnya, di negaranya sendiri justru tak banyak yang

mengenal dan memanfaatkannya. Tumbuhan ini memiliki lima bentuk kantong,

yaitu bentuk tempayan, oval, silinder, corong, dan pinggang (Witarto, 2006).

Menurut Mansur (2006) kantong pada tanaman Nepenthes merupakan

modifikasi daun. Daun merupakan bagian yang penting pada tanaman Nepenthes

yang digunakan untuk identifikasi dalam taksonomi karena keragaman bentuk,

warna, struktur dan ukurannya. Pada ujung daun terdapat sulur dan diujung sulur

akan tumbuh kantong yang berfungsi untuk mendukung kehidupan tanaman ini.

Pada daun setiap tanaman terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat

pertukaran gas pada tumbuhan. Anatomi stomata ini merupakan salah satu

karakterisasi yang dapat digunakan untuk identifikasi. Menurut Poespodarsono

(1988), perbedaan tingkat ploidi menunjukkan perbedaan ukuran sel dan stomata.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Darmayanti (2007) pada tanaman pisang,

bahwa semakn tinggi tingkat ploidi semakin besar ukuran sel dan stomatanya.

Karakterisasi pada tingkat seluler yang merupakan salah satu faktor

pembeda untuk identifikasi pada tumbuhan adalah jumlah kromosom. Jumlah

kromosom pada tumbuhan dapat berbeda dari satu spesies ke spesies yang lain.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rilley (1948), bahwa pengamatan kromosom

dapat digunakan untuk mempelajari klasifikasi dan penggolongan spesies dilihat

dari jumlah dan bentuknya.  Perbedaan jumlah kromosom ini tidak mutlak terjadi,

karena ada beberapa spesies tumbuhan yang memiliki jumlah kromosom sama.
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Jumlah kromosom dalam setiap sel somatik adalah sama bagi semua

anggota suatu spesies tertentu. Jumlah diploid dari suatu spesies tidak menyatakan

hubungan langsung terhadap posisi spesies dalam klasifikasi filogenetis. Struktur

kromosom dapat dilihat sangat jelas pada fase-fase tertentu pada waktu

pembelahan nukleus pada saat mereka bergulung. Suatu kromosom dengan

sentromer median (metasentris) akan mempunyai tangan-tangan dengan ukuran

yang kira-kira sama. Kromosom yang submetasentris atau akrosentris mempunyai

tangan-tangan yang jelas ukurannya tidak sama. Setiap kromosom dari genom

(pengecualian kromosom seks) diberi nomor secara berurutan menurut

panjangnya, dimulai pertama kali dengan kromosom yang paling panjang

(Stansfield, 1991).

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah stomata pada

daun dan kantong Nepenthes, dan melihat kromosom tanaman Nepenthes dengan

metode pencet pada tiga spesies tanaman Nepenthes.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini kita mengetahui karateristik pada tingkat

seluler  tentang stomata dan kromosom tanaman Nepenthes spp.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat kesamaan struktus stomata

pada daun dan kantong tanaman Nepenthes spp dan kesamaan pada kromosom

tanaman Nepenthes.


