
1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nepenthes sudah dikenal cukup lama dan merupakan tumbuhan karnivora

yang ditemukan pada tahun 1658 oleh Gubernur koloni penjajahan Perancis di

Madagaskar, bernama Etienne De Flacourt. habitat aslinya adalah ditempat

terbuka atau di hutan yang miskin unsur hara dengan pencahayaan terbatas dan

kelembaban tinggi. Nepenthes tersebar di daerah tropis mulai dari dataran rendah

hingga dataran tinggi (Purwanto, 2007). berdasarkan hasil penelitian Mansur

(2007) saat ini terdapat sekitar 83 spesies dari genus tunggal yaitu Nepenthes di

wilayah Malaysia, dan 24 spesies diantaranya merupakan spesies endemik pulau

Kalimantan. Ada 64 jenis Nepenthes yang ada di Indonesia. Borneo (Kalimantan,

Serawak, Sabah dan Brunei) merupakan pusat penyebaran Nepenthes di dunia dan

saat ini terdapat sekitar 32 jenis Nepenthes yang hidup disana.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.57/Menhut.II/2008, Nomor

51 (2008) bahwa populasi Nepenthes di alam diperkirakan semakin menurun

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

hutan menjadi kawasan pemukiman, perladangan, perkebunan, pertanian dan juga

pertambangan. Pemerintah telah menetapkan bahwa Nepenthes termasuk salah

satu spesies tumbuhan prioritas yang dilindungi karena keberadaanya di alam

cenderung terancam punah. Purwanto (2007) menambahkan, bahwa Nepenthes

juga termasuk tanaman yang dilindungi dalam CITES (Convention on

International Trade of Endangered Species), terdapat dalam apendiks I dan II
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yang tergolong hampir punah dan langka. berdasarkan peraturan RI Nomor 7

tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, semua jenis Nepenthes

dilindungi di habitat aslinya. Nepenthes bisa diperdagangkan dengan syarat

berasal dari hasil penangkaran, bukan dari habitat aslinya. Oleh karena itu

tanaman langka ini mulai dikembangkan secara ex-situ dan ditangkarkan secara

besar-besaran.

Penampilan Nepenthes sangat eksotis, karena dari ujung daun muncul

kantung dengan bentuk, corak, serta warna yang beragam sehingga tanaman ini

memiliki potensi untuk dijadikan tanaman hias ornamental. Nepenthes memiliki

potensi manfaat sebagai pengendali hayati serangga, tanaman serbaguna secara

konvensional, selain itu, cairan dalam kantung muda yang masih menutup dapat

dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan tanaman penghasil protein (Purwanto,

2007; Handayani, 2006; Sulistyaningsih, 2008; Witarto, 2006).

Yogiara et al.,(2006) menyatakan bahwa terdapat sekitar 26 galur bakteri

telah diisolasi dari 4 spesies kantong semar, antara lain Nepenthes rafflesiana dan

Nepenthes ampullaria. Ada 10 galur diantaranya merupakan bakteri Gram positif,

sedang 16 galur lainnya adalah bakteri Gram negatif. Komunitas bakteri tersebut

memiliki indeks keragaman yang tinggi diantara berbagai spesies kantong semar,

Sulistiyaningsih (2008)  menambahkan, dari penelitian tentang identifikasi isolat

bakteri cairan kantung Nepenthes didapatkan hasil yaitu isolat murni dari cairan

kantung tanaman kantong semar (N. ampullaria) yang menghasilkan tiga koloni

bakteri, yaitu bakteri putih, ungu, dan kuning.

Penelitian mengenai isolasi bakteri yang terdapat di dalam cairan kantung

Nepenthes sebelumnya telah dilakukan oleh Sulistiyaningsih (2008) dan Yogiara
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(2004), akan tetapi sampel bakteri yang diisolasi hanya dari Nepenthes ampullaria

dan Nepenthes rafflesiana. oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan

untuk mengisolasi bakteri yang terdapat dalam cairan Nepenthes grasilis

Nepenthes mirabilis dan Nepenthes ampullaria di lokasi wilayah Riau.

1.2. Tujuan

a. Untuk mengisolasi bakteri dalam cairan kantung tanaman kantong semar

(Nepenthes spp.)

b. Untuk mengetahui perbedaan isolat bakteri dalam cairan kantung tanaman

kantong semar (Nepenthes spp.)

c. Untuk mengetahui jumlah bakteri dalam cairan kantung tanaman kantong

semar (Nepenthes spp.)

1.3. Manfaat

Ditemukannya informasi tentang jumlah isolat bakteri pada cairan kantung

tanaman kantong semar (Nepenthes spp.).

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

a. Ditemukannya bakteri yang terdapat dalam cairan kantung  tanaman kantong

semar (Nepenthes spp.)

b. Terdapat perbedaan isolat bakteri pada cairan kantung Nepenthes spp.

c. Jumlah bakteri berbeda pada masing-masing spesies cairan kantung tanaman

kantong semar (Nepenthes spp.)


