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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Kantong Semar (Nepenthes)

Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan dan

keanekaragaman plasma nutfah. Satu diantara plasma nutfah yang banyak terdapat

di Indonesia adalah tanaman Nepenthes. Nepenthes adalah tumbuhan khas daerah

tropik yang juga banyak dikenal dengan nama kantong semar. Nepenthes

diketahui sangat baik beradaptasi untuk tumbuh di tanah miskin hara yang

memiliki unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor dan kalium yang sangat

rendah serta tingkat kemasaman tanah yang tinggi yang umumnya menjadi faktor

pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Dengan demikian Nepenthes berpotensi

dikembangkan di lahan-lahan miskin hara yang dievaluasi sudah tidak sesuai

untuk pertanaman tanaman pangan atau perkebunan. Nepenthes mempunyai

potensi manfaat sebagai pengendali hayati serangga, tanaman serbaguna secara

konvensional, tanaman hias unik karena dari ujung daunnya dapat muncul

kantong, tanaman obat, dan tanaman penghasil protein (Purwati, 1993; Mansur,

2006; Witarto, 2006; Mardhiana et al., 2007; Eilenberg et al, 2010 cit Mardhiana

et al., 2012).

Tanaman Nepenthes memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tanaman

hias. Tanaman Nepenthes memang belum sepopuler tanaman hias lainnya seperti

anggrek, dan aglonema. Namun, saat ini kepopuleran Nepenthes sebagai tanaman

hias yang unik semakin meningkat seiring dengan minat masyarakat pecinta

tanaman hias untuk menangkarkannya. Nama tanaman dari famili Nepenthaceae

ini sudah terkenal hingga ke mancanegara. Bahkan di negara-negara seperti
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Australia, Eropa, Amerika, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Sri Lanka budidaya

tanaman ini sudah berkembang menjadi skala industri. Ironisnya, tanamanan

pemakan serangga ini kebanyakan jenisnya berasal dari Indonesia (Hernawati &

Akhiriadi, 2006). Gambar 2.1. merupakan gambar beberapa jenis dari tanaman

Nepenthes.

Gambar 2.1. Gambar Tanaman Kantong Semar (Nepenthes) : (A) Nepenthes ampularia, (B)
Nepenthes gracilis, (C) Nepenthes mirabilis.

Selain berpotensi sebagai tanaman hias, tanaman Nepenthes juga dapat

digunakan sebagai obat tradisional (Mansur, 2006). Sementara itu, kandungan

protein di dalam kantongnya berpotensi untuk pengembangan bertani protein

menggunakan tanaman endemik Indonesia (Witarto, 2006). Dalam penelitiannya

baru-baru ini, Witarto (2006), berhasil mengisolasi  protein dalam cairan kantong

atas dan kantong bawah dari N. gymnamphora dari Taman Nasional Gunung

Halimun. Dari masing-masing 800 ml cairan yang dikumpulkan dari kantong,

dapat dimurnikan protein sebanyak 1 ml. Uji aktivitas terhadap protein yang telah

dimurnikan menunjukkan bahwa protein itu adalah enzim protease yang

kemungkinan besar adalah Nepenthesin I dan Nepenthesin II.

A B C
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Keunikan Nepenthes terletak pada cara mendapatkan makanan. Selain

dengan akar yang menyerap nutrisi dari tanah, tanaman ini juga menyerap nutrisi

dari serangga yang terjebak di dalam kantongnya. Serangga ini dihancurkan oleh

semacam senyawa menyerupai asam lambung untuk kemudian dihisap sarinya.

Itulah sebabnya Nepenthes mampu bertahan di daerah yang tergolong tandus.

Penyebaran Nepenthes cukup luas, mulai dari Madagaskar di Barat hingga New

Caledonia di Timur. Dari China Selatan di Utara hingga Australia Utara di

Selatan. Jenis terbanyak ditemukan di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Dari

103 spesies Nepenthes yang terdata, 61 jenis tumbuh di dataran tinggi, sedangkan

sisanya hidup di dataran rendah, menengah, sampai tinggi (Marlis et al., 2009).

Nepenthes tergolong ke dalam tumbuhan liana (merambat), berumah dua,

serta bunga jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Tumbuhan ini

hidup di tanah (terestrial), ada juga yang menempel pada batang atau ranting

pohon lain sebagai epifit. Keunikan dari tumbuhan ini adalah bentuk, ukuran dan

corak warna kantongnya. Sebenarnya kantong tersebut adalah ujung  daun yang

berubah bentuk dan fungsinya menjadi perangkap serangga atau binatang kecil

lainnya. Nepenthes mengeluarkan enzim yang disebut dengan protease. Enzim ini

dikeluarkan oleh kelenjar yang ada pada dinding kantong. Dengan  bantuan enzim

yang disebut dengan nepenthesin, protein serangga atau binatang lain diuraikan

menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana (Mansur, 2006).

Populasi Nepenthes di alam diperkirakan semakin menurun yang

disebabkan oleh beberapa faktor seperti  kebakaran hutan, alih fungsi lahan hutan

atau semak belukar menjadi kawasan pemukiman, perladangan, perkebunan,

pertanian, ataupun pertambangan. Pemerintah telah menetapkan bahwa Nepenthes
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termasuk salah satu spesies tumbuhan prioritas dilindungi karena keberadaannya

di alam cenderung terancam punah (Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.57/Menhut.II/2008, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 51, 2008).

2.2. Klasifikasi Tanaman Kantong semar

Nepenthes termasuk ke dalam famili Nepenthaceae yang monogenerik,

yaitu famili yang hanya memiliki satu genus (Keng, 1969). Famili tersebut

merupakan satu dari tiga famili tumbuhan berbunga yang ketiga-tiganya dikenal

sebagai tumbuhan pemangsa (Core, 1962). Morfologi kantong Nepenthes adalah

kunci utama dalam determinasi jenis-jenis tumbuhan tersebut. Namun untuk

beberapa jenis, karakteristik-karakteristik akar dan daun juga sangat penting untuk

diperhatikan dalam menentukan jenis tanaman Nepenthes.

Klasifikasi Nepenthes termasuk dalam kerajaan Plantae, divisi

Magnoliophyta, subdivisi Magnoliophyta, kelas Choripetaleae, ordo Nepenthales,

famili Nepenthaceae, genus Nepenthes, spesies Nepenthes sp. (Dariana, 2010).

2.3. Morfologi Tanaman Kantong Semar

Seperti kebanyakan tumbuhan karnivora  lainnya, Nepenthes tumbuh di

tanah yang miskin unsur hara, seperti di tanah kapur, tanah berpasir, tanah merah,

dan tanah gambut. Pada umumnya, jenis tanah tersebut kekurangan unsur nitrogen

dan fosfor. Kekurangan  unsur hara menyebabkan  tumbuhan tersebut mengubah

ujung sulur daunnya menjadi kantong untuk menangkap serangga atau binatang

kecil sebagai sumber  nutrisi. Sulur daun dapat mencapai permukaan tanah atau

menggantung pada cabang ranting pohon  yang berfungsi sebagai pipa penyalur

nutrisi dan air (Mansur, 2006). Morfologi tanaman Nepenthes sebagai berikut:



8

1. Daun

Daun Nepenthes mempunyai helaian yang panjang berwarna hijau sampai

hijau kekuningan dengan calon kantong terdapat di luar helaian daun keluar dari

sulur berbentuk silinder dengan ukuran sama panjang atau lebih panjang dari

daun. Ujung sulur yang berwarna kuning kehijauan berkembang menjadi kantong

pada lingkungan yang sesuai (James & Pietropaolo, 1996).

2. Batang

Nepenthes mempunyai batang sangat kasar dengan diameter  3-5 cm dan

panjang internodus antara 3-10 cm dengan warna bervariasi yaitu hijau, merah

coklat kehitaman dan ungu tua. Pada beberapa spesies, panjang batang Nepenthes

dapat mencapai hingga 15-20 meter (Osunkoya et al., 2007).

Batang pada tanaman Nepenthes merambat diantara semak belukar dan

pohon menggunakan alat khusus berupa sulur daun atau dapat juga menyemak di

atas permukaan tanah. Bentuk batang dari tiap tanaman Nepenthes berbeda

tergantung dari spesiesnya, ada yang segitiga, segiempat, membulat dan bersudut

(Hansen, 2001).

3. Akar

Akar Nepenthes merupakan akar tunggang sebagaimana tanaman dikotil

lainnya. Perakaran tumbuh dari pangkal batang, memanjang, dengan akar-akar

sekunder di sekitarnya. Akar yang sehat berwarna hitam dan tampak berisi namun

perakaran Nepenthes rata-rata kurus dan sedikit, bahkan hanya terbenam sampai

kedalaman 10 cm dari permukaan tanah (Clarke, 2001). Gambar 2.2. merupakan

gambar dari bagian tanaman Nepenthes.
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Gambar 2.2. Bagian dari Tanaman Kantong Semar:  (a)  Daun Nepenthes , (b) Batang Nepenthes,
(c) Akar Nepenthes.

4. Kantong

Kantong berfungsi untuk menangkap serangga. Kantong ini mempunyai

warna sangat menarik yaitu hijau dengan bercak merah. Menurut Lloyd (1942),

kantong dapat pula berwarna ungu, kuning, hijau dan putih. Serangga yang

tertarik oleh warna, lebih jauh dipikat dengan nektar dan bau-bauan yang

dihasilkan oleh kelenjar di bagian bawah bibir yang berlekuk-lekuk dan menjorok

ke dalam rongga kantong. Serangga seringkali terpeleset dari bibir yang licin

berlilin dan tercebur ke dalam cairan di dalam kantong. Cairan ini berisi

bermacam-macam enzim pencernaan yang dihasilkan kelenjar di pangkal

kantong. Lilin di permukaan dalam kantong tidak memung-kinan serangga yang

terjebak untuk keluar. Di dasar kantong hidup larva nyamuk, tungau beberapa

organisme lain yang tahan terhadap enzim pencernaan. Organisme ini berperan

untuk memakan sisa-sisa bangkai serangga, sehingga kebersihan kantong tetap

terjaga (Kinnaird, 1997). Gambar 2.3. merupakan gambar dari bagian-bagian

kantong tanaman Nepenthes.

a b c
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Gambar 2.3. Gambar bagian Kantong Tanaman Nepenthes (sumber: Widhiastuti dan Saputri,
2010)

Pada umumnya, kantong pada tanaman Nepenthes memiliki tiga bentuk

(Mansur, 2006), yaitu:

1. Kantong roset, yaitu kantong yang keluar dari ujung daun roset.

2. Kantong bawah, yaitu kantong yang keluar dari daun yang terletak tidak jauh

atau menyentuh permukaan tanah. Selain ujung sulurnya berada di bagian

depan bawah kantong, kantong ini memiliki dua sayap yang berfungsi sebagai

tangga untuk membantu serangga tanah naik ke mulut kantong.

3. Kantong atas, yaitu kantong berbentuk corong atau silinder, tidak memiliki

sayap dan ujung sulur berada di belakang bawah kantong. Bentuk ini

difungsikan untuk menangkap serangga terbang.
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Bentuk kantong Nepenthes pada umumnya menyerupai kendi, piala,

terompet ataupun periuk. Setiap jenis Nepenthes setidaknya memiliki dua bentuk

kantong, karena antara kantong bawah (Lower pitcher) dan kantong atas

(Upper pitcher) menunjukkan bentuk yang jauh berbeda. Menurut Mansur (2006),

adapun sketsa  beberapa bentuk umum kantong Nepenthes ditunjukkan pada

Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Bentuk-bentuk Kantong Tanaman Nepenthes (sumber: Widhiastuti dan Saputri,
2010)

Keterangan Gambar
(A) Bentuk kendi (Ventricose). A-1 kendi berleher panjang seperti pada kantong atas (upper
pitcher) N. diatas Jebb & Cheek., A-2 kendi gentong, bentuk umum kantong bawah (lower
pitcher), A-3 kendi bermulut lebar sepetri N. clipeata Danser., A-4 kendi berperut besar , bentuk
kantong pada Nepenthes spp., (B) bentuk piala / gelas. B-1 bentuk cawan piala (strikingly
infundibular) seperti pada N. dubia Denser. dan N. inermis Denser., B-2 bentuk gelas tambun
(globose), khas pada N. ampullaria  Jack., B-3  bentuk bola-tambun (urceolate) bermulut seperti
pada N. aristolochiodes  Jebb &  Cheek., (C) bentuk terompet (infundibular). C-1 bentuk terompet
panjang / langsing, bentuk khas pada N.spectabilis  Danser., C-2 bentuk terompet pendek/tambun
seperti pada N.  rafflesiana Danser. dan N. rafflesiana Jack.

5. Bunga

Semua spesies Nepenthes merupakan tanaman dioceous, yaitu bunga

jantan dan bunga betina berada pada tanaman yang berbeda. Bunga dihasilkan

dari bagian apex pada batang tanaman yang telah dewasa. Bunga Nepenthes
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tergolong aktinomorf, berwarna hijau atau merah, dan biasanya tersusun dalam

rangkaian berupa tandan atau bulir panjangnya sekitar 16-32 cm, panjang

peduncle 12-15 cm, panjang pedicels 5-15 mm, dengan kelopak bunga terdiri atas

dua daun kelopak yang bagian dalamnya memiliki kelenjar madu. Benang sari

berjumlah 40-46, tangkai sarinya berlekatan membentuk suatu kolom. Bakal buah

menumpang, beruang empat dan berisi banyak bakal biji. Tangkai putik berjumlah

satu atau kadang tidak ada dengan bentuk kepala putik berlekuk-lekuk (Kurata et

al., 2008).

Bunga jantan umumnya hanya bertahan beberapa hari, sedangkan bunga

betina masih dapat reseptif hingga beberapa minggu. Setiap bunga betina

memiliki ukuran putik dan ovary yang cukup besar. Bunga ini membutuhkan

serangga sebagai polinator, dan setelah terjadi penyerbukan, bunga betina akan

berkembang membentuk buah dan menghasilkan biji. Buah yang telah matang

sempurna akan pecah dan biji-biji Nepenthes yang ringan ini sangat mudah

diterbangkan oleh angin, dan selanjutnya biji ini akan tumbuh di tempat yang

sesuai (Di Giusto et al., 2008).

6. Buah dan biji

Buah Nepenthes membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk bisa

berkembang penuh hingga masak setelah masa fertilisasi. Ketika masak, buah

tanaman Nepenthes akan retak menjadi empat bagian dan biji-bijinya akan

terlepas. Penyebaran biji Nepenthes biasanya dengan bantuan angin. Kapsul buah

tanaman Nepenthes tersebut banyak yang rusak karena gigitan ngengat. Ngengat

biasanya memakan buah dari tanaman Nepenthes yang sedang berkembang

(Clarke, 1997).
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Biji Nepenthes memiliki bentuk seperti serbuk atau debu, sehingga dapat

disebarkan angin (anemokori) pada lokasi yang sangat luas dan tumbuh terpencar-

pencar. Biji dapat pula terbawa aliran air hujan. Namun pengamatan di lapangan

menunjukkan bahwa tumbuhan ini hanya ditemukan pada kisaran yang sangat

terbatas, pada ketinggian 1500-2000 m dpl. Hal ini menunjukkan bahwa biji

memerlukan substrat yang sesuai untuk dapat tumbuh, khususnya kelembaban, pH

tanah dan suhu. Tanggapan biji terhadap faktor lingkungan ini tergantung

spesiesnya. Pertumbuhan dan penyebarannya terbatas pada tempat-tempat tertentu

dan jarang tumbuh dalam jumlah besar (Mulyanto et al., 2000).

2.4. Penyebaran dan Habitat Kantong Semar

Nepenthes tumbuh dan tersebar mulai dari Australia bagian utara, Asia

Tenggara, hingga Cina bagian Selatan. Indonesia sendiri memiliki Pulau

Kalimantan dan Sumatera sebagai surga habitat tanaman ini. Dari 64 jenis yang

hidup di Indonesia, 32 jenis diketahui terdapat di Borneo (Kalimantan, Serawak,

Sabah, dan Brunei) sebagai pusat penyebaran Nepenthes. Pulau Sumatera

menempati urutan kedua dengan 29 jenis yang  sudah berhasil diidentifikasi.

Keragaman jenis Nepenthes di pulau lainnya belum diketahui secara pasti. Namun

berdasarkan hasil penelusuran spesimen herbarium di Herbarium Bogoriense,

Bogor, ditemukan bahwa di Sulawesi minimum sepuluh jenis, Papua sembilan

jenis, Maluku empat jenis, dan Jawa dua jenis (Mansur, 2006).

Nepenthes hidup di tempat-tempat terbuka atau agak terlindung di habitat

yang miskin unsur hara dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi.

Tanaman ini bisa hidup di hutan hujan tropik dataran rendah, hutan pegunungan,

hutan gambut, hutan kerangas, gunung kapur, dan padang savana. Berdasarkan



14

ketinggian tempat tumbuhnya, Nepenthes dibagi menjadi tiga kelompok yaitu

Nepenthes dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi. Karakter dan sifat

Nepenthes berbeda pada tiap habitat. Beberapa jenis Nepenthes yang hidup di

habitat hutan hujan tropik dataran rendah dan hutan pegunungan bersifat epifit,

yaitu menempel pada batang atau cabang pohon lain. Pada habitat yang cukup

ekstrim seperti  di hutan kerangas yang suhunya bisa mencapai 30º C pada siang

hari, Nepenthes beradaptasi dengan daun yang tebal untuk menekan penguapan air

dari daun. Sementara Nepenthes di daerah savana umumnya hidup terestrial,

tumbuh tegak dan memiliki panjang batang kurang dari 2 m (Azwar et al., 2006).

Menurut Mansur (2006) menyatakan bahwa adapun faktor-faktor fisik

lingkungan yang diperlukan agar tanaman Nepenthes tumbuh dengan baik adalah

sebagai berikut:

1.  Suhu

Nepenthes dataran rendah umumnya hidup pada kisaran suhu 20-35°C,

sedangkan jenis dataran tinggi pada suhu 10-30°C. Ada beberapa jenis Nepenthes

dataran tinggi yang menghendaki suhu rendah hingga 4°C, untuk dapat tumbuh

dengan baik.

2.  Kelembaban

Kelembaban udara yang tinggi (di atas 70%) merupakan syarat penting

bagi Nepenthes untuk tumbuh baik dan membentuk kantong. Jika kelembaban

terlalu rendah, dipastikan Nepenthes tidak akan membentuk kantong dan

tumbuhan ini tidak akan tumbuh dengan baik. Kelembaban tinggi bisa dihasilkan

dengan cara menyiram tanaman setiap hari, media tanam dapat menyimpan

banyak air, namun tidak perlu terlalu banyak air. Di samping itu, memelihara
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tanaman dekat dengan sumber atau genangan air dapat membantu agar

kelembaban udara tetap tinggi. Intensitas penyiraman tergantung dari keadaan

cuaca harian dan posisi tanaman Nepenthes ditempatkan. Penyiraman dapat

dilakukan 2-3 hari sekali pada tanaman yang ditempatkan di dalam ruangan

(indoor), untuk tanaman yang ditempatkan di luar ruangan (outdoor) yang tidak

beratap, sebaiknya  disiram sehari sekali pada pagi atau sore hari jika tidak ada

hujan. Meskipun Nepenthes toleran terhadap air yang mengandung larutan

garam-garam mineral  (seperti air leding, air sungai dan air sumur), air hujan akan

sangat ideal untuk menyiram Nepenthes. Selain tidak mengandung larutan garam

mineral,  umumnya air hujan  bersifat asam. Air yang mengandung garam mineral

diketahui dapat menurunkan kualitas media tanam sehingga berpengaruh kurang

baik terhadap pertumbuhan kantong semar.

3.  Sinar Matahari

Tingkat kebutuhan Nepenthes akan intensitas cahaya tergantung dari

masing-masing jenisnya. Ada jenis yang butuh sinar matahari secara langsung dan

ada juga yang butuh sinar matahari secara tidak langsung. Meskipun intensitas

cahaya yang dibutuhkan berbeda untuk setiap jenisnya, tetapi penggunaan paranet

dengan intensitas cahaya 50% yang diterima tanaman, umumnya sangat baik

untuk semua jenis Nepenthes dataran rendah yang ditanam di luar ruangan.

2.5. Stomata

Stomata berasal dari bahasa Yunani yaitu stoma yang berarti lubang atau

porus, jadi stomata adalah lubang-lubang kecil berbentuk lonjong yang dikelilingi

oleh dua sel epidermis khusus yang disebut sel penjaga (Guard Cell). Sel penjaga

tersebut adalah sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan
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fungsi yang dapat mengatur besarnya lubang-lubang yang ada diantaranya

(Kartasaputra, 1998). Stomata pada umumnya terdapat pada bagian-bagian

tumbuhan yang berwarna hijau, terutama sekali pada daun-daun tanaman.

Gambar 2.5. Gambar stomata (sumber: Fatonah, S. at al., 2013)

Tipe stomata pada daun sangat bervariasi. Berdasarkan  hubungan stomata

dengan sel epidermis sel tetangga ada banyak tipe stomata, Klasifikasi ini terpisah

dari klasifikasi berdasarkan perkembangan. Walaupun tipe yang berbeda dapat

terjadi pada satu familia yang sama atau dapat juga pada daun dari spesies yang

sama. Struktur aparatus stomata dapat digunakan dalam studi taksonomi (Fahn,

1991).

Penelitian tentang stomata tanaman kantong semar ini sudah dilakukan

oleh Yusmad (2008) pada Nepenthes reinwardtiana yang hasilnya stomata hanya

ditemukan pada bagian abaksial daun. Penelitian tentang kromosom dan stomata

tanaman Nepenthes gracilis dilakukan oleh Fong (2008), hasil yang didapatkan

panjang stomata 31.42±1.53 µm untuk tanaman diploid dan 45.39 ± 2.74 µm

untuk tanaman tetraploid, sedangkan untuk lebar stomata adalah 21.97 ± 1.38 µm

tanaman diploid dan 35.10 ± 3.73 µm tanaman tetraploid. Untuk jumlah

kromosom yang didapatkan Fong tidak menerangkan berapa jumlahnya secara

spesifik Fong hanya mengatakan jumlahnya hampir sekitar 80.
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2.6. Kromosom

Menurut Suryo (1995) Bagian terkecil dari tubuh  makhluk hidup

dinamakan sel. Di dalam inti sel dari kebanyakan mahkluk terdapat kromosom,

yaitu benda-benda halus berbentuk batang panjang atau pendek yang lurus atau

bengkok. Kromosom adalah pembawa bahan keturunan yang mudah menyerap

zat warna. Salah satu bagian kromosom dinamakan sentromer, yaitu bagian yang

membagi kromosom menjadi dua lengan. Satu set kromosom haploid dari suatu

spesies dinamakan genom. Jumlah kromosom yang dimiliki berbagai macam

mahkluk hidup tidak sama dan pada umumnya tidak berubah selama hidupnya.

Kromosom dapat dibedakan berdasarkan letak sentromernya, yaitu:

1. Kromosom metasentris, ialah kromosom yang memiliki sentromer ditengah,

sehingga kromosom dibagi atas dua lengan sama panjang. Biasanya

kromosom membengkok di tempat sentromer sehingga berbentuk huruf V.

2. Kromosom submetasentris, ialah kromosom yang memiliki sentromer tidak di

tengah, sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Bila kromosom

ini membengkok di tempat sentromer, maka kromosom berbentuk huruf J.

Lengan yang pendek biasanya diberi simbol p, sedangkan lengan panjang q.

3. Kromosom akrosentris, ialah kromosom yang memiliki sentromer di salah

satu ujungnya, sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Biasanya

kromosom ini lurus, tidak membengkok.

4. Kromosom telosentris, ialah kromosom yang memiliki sentromer di salah satu

ujungnya, sehingga kromosom tetap lurus  dan tidak terbagi atas dua lengan.

Kromosom ini tidak dijumpai pada  manusia, dan sangat langka pada tumbuh-

tumbuhan. Pada hewan ada kalanya dapat ditemukan.
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Jumlah kromosom dalam sel sudah tertentu, di dalam sel dari jenis

organisme yang sama jumlah kromosom pada umumnya konstan, tetapi antar

jenis jumlah kromosom sangat bervariasi. Ada organisme yang hanya memiliki

satu pasang atau dua kromosom, ada pula yang memiliki ratusan kromosom.

Kromosom yang berpasangan akan memiliki pola garis yang sama, tetapi tidak

jarang ditemukan pada hewan yang kromosom berpasangannya memiliki pola

garis berbeda (Irawan, 2008). Penelitian tentang kromosom pada tanaman

Nepenthes ini sudah pernah dilakukan oleh Wathi (2010) pada Nepenthes

reinwardtiana dan Nepenthes tobaica Danser yang jumlah kromosomnya 78 (n)

atau 39 (2n) yang membedakannya hanya bentuk dari kromosomnya.

2.7. Metode Pencet (Squash) dan Pewarnaan

Metode pencet merupakan salah satu metode mendapatkan sediaan

dengan cara memencet suatu potongan jaringan atau suatu organisme secara

keseluruhan, sehingga didapat suatu sediaan yang tipis yang dapat diamati di

mikroskop. Dalam pembuatan sediaan diusahakan sel terpisah satu sama lain,

tetapi tidak kehilangan bentuk aslinya dan tersebar dalam suatu lapisan di atas

suatu gelas benda  (Suntoro, 1983).

Kromosom lebih mudah dilihat apabila digunakan teknik pewarnaan

khusus selama nukleus membelah. Ini disebabkan pada saat itu kromosom

mengadakan kontraksi sehingga menjadi lebih  tebal, dapat menghisap zat warna

lebih baik daripada kromosom yang terdapat di dalam suatu inti yang sedang

istirahat (Suryo, 2003). Pewarnaan yang digunakan berupa acetocarmin (yang

merupakan campuran carmin dan asam asetat). Carmin merupakan zat warna

alam, zat ini diperoleh dari jenis insekta golongan Hemiptera yang disebut Coccus
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cacti. Pewarnaan carmin banyak digunakan untuk mewarnai nukleus. Asam asetat

merupakan cairan  yang tidak berwarna dengan bau tajam berfungsi untuk

mencegah pengerasan dan mengeraskan kromosom (Suntoro, 1983).

Keahlian dalam menguasai teknik pembuatan preparat mempengaruhi

hasil pengamatan yang dilakukan. Dalam pembuatan preparat diperlukan

ketelitian dalam mengerjakan tahapan pewarnaan dan menekan objek sehingga

menghasilkan preparat untuk pengamatan. Banyak kasus kesalahan dan

penyebabnya dalam pengamatan melihat kromosom. Adapun kesalahan dan

penyabab  dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1. Kesalahan  dan Penyebabnya dalam Pengamatan Kromosom

Kesalahan Penyebab
Inti  terwarnai dengan  jelas,  tetapi
tahapan mitosis tidak terlihat
kromosom tidak jelas

Pemotongan  material  tanaman  tidak
pada waktu yang tepat kromosom tidak
jelas
1. Waktu fiksasi terlalu pendek
2. Konsentrasi warna terlalu rendah
3. Pewarna  yang  digunakan  sudah

rusak atau terlalu lama disimpan
4. Suhu  selama  pewarnaan  terlalu

rendah
5. Waktu pewarnaan terlalu pendek

Beberapa  sel  menumpuk  satu  sama
lain

1. Waktu  pelunakan  jaringan terlalu
pendek

2. Pembuatan  larutan  untuk maserasi
tidak tepat

3. Kurang  tenaga ketika  menekan
objek

Sel  meristem  pecah,  tahapan  mitosis
atau kromosom tidak dapat dilihat

Gelas  penutup  bergeser  jauh ketika
ditekan

Lensa mikroskop tergores atau pecah Permukaan penyangga tidak rata

(sumber: Jurcak 1999)


