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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Kantong Semar  (Nepenthes spp. )

Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan dan

keanekaragaman plasma nutfah. Satu diantara plasma nutfah yang banyak terdapat

di Indonesia adalah 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 (Mansur, 2006).

Kantong semar atau Nepenthes tergolong ke dalam tumbuhan liana

(merambat). Tanaman Nepenthes termasuk dalam tanaman berumah dua. Bunga

biasanya baru muncul pada saat tanaman telah tumbuh menjalar/merambat dan

telah membentuk kantong atas. Pada tanaman muda, jenis kelamin tanaman tidak

dapat dibedakan berdasarkan morfologi tanaman. Bunga Nepenthes bentuknya

sangat sederhana, dengan empat kelopak tanpa mahkota dan terangkai dalam satu

tandan. Ukuran masing-masing bunga biasanya tidak lebih dari 1 cm diameternya.

Tumbuhan ini umumnya hidup di tanah (terrestrial), tetapi ada juga yang

menempel pada batang atau ranting pohon lain sebagai epifit. Keunikan dari

tumbuhan ini adalah bentuk, ukuran dan corak warna kantongnya. Kantong

Nepenthes merupakan modifikasi ujung daun yang berubah bentuk dan fungsinya

menjadi perangkap serangga atau binatang kecil lainnya. Berdasarkan

kemampuannya itu maka tumbuhan tersebut digolongkan sebagai carnivorous

plant, namun sebagian peneliti menamakannya insectivorous plant karena
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kelompok serangga lebih sering terperangkap ke dalam kantongnya (Mansur,

2006).

Gambar 2.1.Gambar  tanaman kantong semar

Keunikan Nepenthes terletak pada cara ia mendapatkan makanan. Selain

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

nutrisi dari serangga yang terjebak di dalam kantongnya. Serangga-serangga ini

dihancurkan oleh semacam senyawa menyerupai asam lambung untuk kemudian

dihisap sari-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).

Kantong semar 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.
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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

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 Nepenthes spp. (Lauffenburger & Arthur,

2000).

Menurut Jones & Luchsinger  (1998), klasifikasi lengkap Nepenthes  spp.

berdasarkan sistem klasifikasi tumbuhan berbunga adalah Divisi : Magnoliophyta,

Kelas: Magnoliopsida, Subclass: Dilleniidae, Ordo: Nepenthales, Family:

Nepenthaceae, Genus: Nepenthes, spesies: Nepenthes spp.

2.3. Morfologi Tanaman Kantong Semar

Seperti kebanyakan tumbuhan karnivora  lainnya, kantong semar  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 kantung untuk menangkap serangga atau

binatang kecil sebagai sumber  nutrisinya. Sulur daunnya dapat mencapai
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permukaan tanah atau menggantung pada cabang-cabang ranting pohon  yang

berfungsi sebagai pipa penyalur nutrisi dan air (Mansur, 2006). Morfologi dari

tanaman kantong semar sebagai berikut:

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). Seperti pada (Gambar

2.2. a).

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 tersebut

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 kantong semar berbeda tergantung dari spesiesnya, ada yang

segitiga, segiempat, membulat dan bersudut (Hansen, 2001). Seperti pada

(Gambar 2.2. b).

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). Seperti pada (Gambar 2.2.

c).
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Gambar 2.2. Bagian dari  tanaman kantong semar: (a)  Daun, (b) Batang, (c) Akar

4. Kantong

Kantong berfungsi untuk menangkap serangga. Kantong ini mempunyai

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

dan Leach (1940), 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 kantung 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 kantung tetap terjaga

(Kinnaird, 1997; Lloyd, 1942; Gibbs, 1950).

Pada umumnya,  kantong pada tumbuhan kantong semar  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, kantung ini  memiliki dua sayap yang berfungsi sebagai

tangga untuk membantu serangga tanah naik  ke mulut kantung.

a b c
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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.

Gambar 2.3. Gambar  kantong tanaman Nepenthes ( Widhiastuti & Saputri, (2010).

Bentuk kantong Nepenthes spp. pada umumnya menyerupai kendi, piala,

terompet ataupun periuk. Setiap jenis Nepenthes spp. setidaknya memiliki dua

bentuk kantong, karena antara kantung bawah (Lower Pitcher) dan kantung atas

(Upper Pitcher) menunjukkan bentuk yang jauh berbeda (Laufferenburger &

Walker, 2000).

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

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
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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 (Giusto et al., 2008).

6. Buah dan biji

Buah Nepenthes membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk berkembang

penuh hingga masak setelah masa fertilisasi. Ketika masak, buah akan retak

menjadi empat bagian dan biji-bijinya akan terlepas. Penyebaran biji biasanya

dengan bantuan angin. Kapsul buah Nepenthes tersebut banyak yang rusak karena

gigitan ngengat. Ngengat biasanya memakan buah Nepenthes yang sedang

berkembang (Clarke, 1997).

Biji Nepenthes memiliki bentuk seperti serbuk (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. Oleh karena itu pertumbuhan dan penyebarannya bersifat spatial,

terbatas pada tempat-tempat tertentu dan jarang tumbuh dalam jumlah besar

(Mulyanto et al., 2000).

2.4. Penyebaran dan Habitat Kantong Semar

Kantong semar tumbuh dan tersebar mulai dari Australia bagian utara,

Asia Tenggara, hingga Cina bagian Selatan. Indonesia sendiri memiliki Pulau
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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 kantong semar. Pulau Sumatera

menempati urutan kedua dengan 29 jenis yang  sudah berhasil diidentifikasi.

Keragaman jenis kantong semar 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).

Kantong semar 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 ketinggian tempat tumbuhnya, kantong semar dibagi menjadi tiga

kelompok yaitu kantong semar dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi.

Karakter dan sifat kantong semar berbeda pada tiap habitat. Beberapa jenis

kantong semar 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, kantong semar beradaptasi dengan daun yang

tebal untuk menekan penguapan air dari  daun. Sementara kantong semar 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 kantong semar 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.
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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

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. Cahaya Matahari

Tingkat kebutuhan Nepenthes akan intensitas cahaya tergantung dari

masing-masing jenisnya. Ada jenis-jenis yang menghendaki 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.Serangga

Serangga disebut juga insekta (insect) atau heksapoda. Insect berasal dari

kata insecare. Kata in artinya menjadi, sedangkan secare artinya memotong atau

membagi. Jadi, arti insect adalah binatang yang badannya terdiri dari potongan-
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potongan atau segmen-segmen. Serangga merupakan kelompok terbesar didunia

sehingga perlu dibahas lebih dahulu secara umum, baik morfologi, pernapasan,

perlindungan diri dan pengelompokannya (Pracaya, 2007).

2.6.Morfologi Serangga Secara Umum

Menurut Basuki (2008) kelas insekta mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

tubuh terbagi menjadi tiga bagian, mempunyai sepasang antena, tungkainya

berjumlah tiga pasang, mempunyai sayap satu sampai dua pasang dan mulutnya

terdiri atas satu pasang mandibula (rahang), labium (bibir) dan hypopharink

(lidah).

Ukuran serangga beragam, yang terkecil ukurannya 0,25 mm, sedangkan

yang terbesar mencapai 15-25 cm. Berat rata-rata serangga tidak lebih dari 5,72

mg. Sebagai contoh, berat lalat sekitar 15-30 mg. Sementara itu, Berat rata-rata

ulat dewasa 3,5 g (Pracaya, 2007). Tubuh serangga terdiri dari tiga bagian yaitu

kepala, dada, dan perut.

2.6.1. Kepala (Cepal)

Kepala serangga terdiri dari 6 ruas/segmen (Pracaya, 2007).

menambahkan, pada bagian kepala terdapat organ sensori serangga seperti mata,

antena dan alat mulut. Masing- masing penjelasannya sebagai berikut :

1) Satu pasang mata merajuk yang terletak di kiri dan kanan kepala. Mata

majemuk terdiri dari beberapa puluhan atau ratusan bahkan ribuan

kesatuan mata faset menyerupai lensa yang berbenruk heksagonal,

tergantung jenis serangga ( Pracaya, 2007). Disamping mata majemuk,

serangga mempunyai mata tunggal yang disebut ocelli pada kepalanya.

Terdapat tiga ocelli pada serangga dewasa dan sampai dengan enam

pasang pada beberapa bentuk belum dewasa (Pracaya, 2007).

2) Satu pasang antena sebagai alat perasa. Pada lalat telah diketahui

mempunyai perasa bau dan pada nyamuk yag jantan antena berfungsi

sebagai getaran organ pendengaran terhadap bunyi nyamuk betina,

sedangkan pada semut untuk komunikasi ( Pracaya, 2007).
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3) Menurut Pracaya (2007) ada beberapa macam mulut serangga menurut

kegunaanya, yaitu sebagai berikut :

a) Sebagai alat mengunyah atau menggigit. Mulut jenis ini terdapat pada ulat,

jangkrik dan belalang.

b) Sebagai alat untuk menyerap (Absorbi) terdapat pada lalat rumah.

c) Sebagai alat untuk menusuk dan mengisap cairan makanan (Stylet)

terdapat pada aphis, lalat sapi, kupu-kupu penusuk buah.

d) Sebagai alat penghisap terdapat pada kupu-kupu.

e) Sebagai alat mengunyah dan menjilat terdapat pada lebah madu.

2.6.2. Dada ( Thorax)

Dada merupakan melekatnya kaki dan sayap. Dada serangga tardiri dari

prothorax, mesothorax, dan metathorax. Setiap ruas dada serangga terdapat

Sepasang kaki dan sayap. Beberapa serangga hanya memepunyai sepasang sayap,

misalnya lalat. Bentuk sayap setiap golongan serangga berbeda-beda sehingga di

jadikan penentu dalam klasifikasi serangga ( Pracaya, 2007).

Umumnya akhiran kata nama ordo serangga ada kata ptera yang artinya

sayap. Misalnya, diptera (lalat) merupakan serangga bersayap dua, coleoptera

(kumbang) serangga bersayap penutup, lepidoptera( kupu-kupu) serangga yang

sayapnya bersisik, hemiptera (kutu busuk) serangga bersayap setengah,

hymenoptera (lebah) serangga yang bersayap selaput (membran) dan orthoptera

(belalang) serangga bersayap lurus. Ada beberapa ukuran sayap, mulai yang

terkecil (sekitar 0,025 cm ) hingga yang terbesar (25-30 cm ) (Pracaya, 2007).

2.6.3. Perut (Abdomen)

Perut serangga terdiri dari 11 atau 12 ruas. Ruas perut yang ke-11 terdapat

tambahan ruas yang disebut cercus. Bentuknya berupa sepasang ruas yang

sederhana, menyerupai antena. Ada cercus yang berbentuk catut, misalnya pada

cocopet (Dermaptera). Segmen perut yang ke-12 disebut telson peeriproct. Pada

telson terdapat lubang untuk buang kotoran (Anus) (Pracaya, 2007).
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2.7. Hubungan Serangga dengan Tanaman Kantong Semar (Nepenthes spp.)

Biasanya serangga-serangga mendatangi kantong nepenthes karena tertarik

oleh bentuk, warna dan aroma dari cairan nepenthes yang khas. Cairan ini berguna

untuk menjebak serangga atau binatang kecil lainnya yang terbang mengerumuni,

sehingga terjerumus masuk ke dalam kantong (Pudjiastuti et al., 1997). Cairan

khas ini sebenarnya merupakan enzim protease (nepenthesin). Enzim ini

dikeluarkan oleh kelenjar yang ada pada dinding kantong di zona pencernaan yang

berfungsi sebagai enzim pengurai. Enzim ini juga dikenal sebagai enzim

nepenthesin, bekerja dengan cara mengurai protein serangga atau binatang lain

yang terperangkap di dalam cairan kantong menjadi zat-zat yang lebih sederhana,

seperti nitrogen, fosfor, kalium dan garam-garam mineral. Zat-zat sederhana

inilah yang kemudian diserap oleh tanaman untuk kebutuhan hidupnya. Aktivitas

enzim ini sangat dipengaruhi oleh pH (keasaman) cairan kantong, dan setiap jenis

nepenthes memiliki nilai pH cairan yang berbeda-beda, umumnya di bawah 4

(Mansur, 2006).

2.8. Gambaran Serangga Pada Kantong Semar ( Nepenthes Sp.) Di Hutan

Hutan di kampus UIN SUSKA Riau merupakan hutan rawa gambut

dangkal yang menyimpan banyak plasma-nutfah baik hewan maupun tumbuhan.

Keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini merupakan koleksi yang unik

dan berpotensi untuk dikembangkan di masa depan, namun hutan rawa gambut ini

terus mengalami degradasi dan ancaman akibat konversi lahan hutan menjadi

bangunan perkantoran dan pembangunan fasilitas pendidikan untuk menunjang

Tri Darma Perguruan Tinggi di UIN SUSKA Riau. Di sisi lain, besarnya potensi

sumber daya genetik yang tersimpan dalam kawasan hutan ini belum diketahui

secara pasti.

Kajian tentang keanekaragaman hayati dan potensi hutan lainnya di

kampus UIN SUSKA sangat sedikit sekali, dan sampai saat ini baru ada dua

laporan kajian keanekaragaman Nepenthes oleh Zulfahmi (2010) dan Rosmaina &

Zulfahmi (2011). Kedua laporan tersebut menjelaskan bahwa di hutan rawa

gambut UIN SUSKA Riau terdapat beberapa jenis Nepenthes (kantong semar)

yaitu N. ampularia, N. gracillis, N. mirabilis dan jenis hybrid antara N. ampularia
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x N. gracillis (N. x triocharpa), namun sampai saat ini belum diketahui berapakah

tingkat kerapatan dan tingkat keanekaragaman jenis-jenis tersebut di kawasan

hutan UIN SUSKA Riau. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang

analisis struktur komunitas Nepenthes, spp untuk mendapatkan informasi tersebut

sehingga dapat dipertimbangkan dalam usaha pengelolaan kawasan ini di masa

mendatang serta memformulasikan program konservasinya.

Paradigma baru dalam konservasi suatu kawasan adalah bagaimana kita

bisa menemukan dan meningkatkan manfaat akan suatu kawasan. Manfaat

tersebut dapat berupa barang maupun jasa lingkungan. Bila manfaat itu memiliki

nilai yang besar bagi masyarakat maka dengan sendirinya masyarakat akan

berusaha melindungi dan memelihara kawasan tersebut (Kissinger, 2007).

Berdasarkan penelitian  dilakukan selama tiga bulan yaitu bulan Juli

sampai September 2008 di Cagar Alam Padang Luwai Kabupaten Kutai Barat.

Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih tumbuhan secara acak pada

lokasi penelitian dan mengambil serangga pada dua bentuk kantong (kantong atas

dan kantong bawah) pada tiap tumbuhan. Sampel diambil dari 10 kantong pada

setiap tumbuhan (Nepenthes reinwardtiana), yaitu setiap tumbuhan diambil 10

kantong atas dan 10 kantong bawah yang dilakukan setiap minggu selama 1

bulan. Serangga yang telah didapat dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi

hingga taraf famili. Dari hasil penelitian diperoleh sebanyak 2522 individu

serangga yang termasuk dalam 5 ordo, 18 famili serangga, 1118 individu pada

kantong atas dan 1404 individu pada kantong bawah. Ordo Coleoptera terdiri atas

3 Famili yaitu Chrysomillidae, Buprestidae dan Pyrocroidae. Ordo Diptera terdiri

atas 5 Famili yaitu Culicidae, Nematosera, Chnoboridae, Dixidae dan Mydidae.

Ordo Hymenoptera terdiri atas 5 Famili yaitu Formicidae, Spyhecidae,

Agaonidae, Braconidae dan Ichneumonidae. Ordo Hemiptera terdiri atas 3 Famili

yaitu Alididae, Miridae, Rhopalidae. Ordo Ortoptera terdiri atas 2 Famili yaitu

Grillydae dan Tettigoniidae (Patang, 2008).

Hasil penelitian tentang penggunaan tanaman dari hutan kerangas masih

relatif terbatas dan merupakan bagian kecil dari laporan-laporan penelitian ekologi

dengan komunitas vegetasi maupun penelitian ekologi mengenai satu spesies
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khusus. Hartini (2007) dalam penelitian ekologi melaporkan dalam penelitian

keragaman tanaman di hutan kerangas bahwa terdapat beberapa tanaman yang

berkhasiat obat. Beberapa tanaman dari hutan kerangas yang dikenal masyarakat

untuk pengobatan yang didapat dari penelitian ekologis di antaranya seperti:

Jungharab (Baeckea frutescens L)., Kantong semar (Nepenthes spp.), Tabat Barito

(Ficus deltoidea), Senduduk (Melastoma malabathricum). Untuk jenis serangga

pada hutan kerangas dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Jenis-jenis Serangga Pada Tanaman Kantong Semar di Hutan Kerangas

No Jenis- jenis Serangga Jumlah

1 Semut Serangga (Isoptera) 38

2 Larva Lalat Suku ( Mycetopilidae) 162

3 Semut Suku (Formicidae) 266

4 Nyamuk (Diptera) 53

5 Laba-Laba (Thomisus callidus) 2

6 Laba-Laba (Misumenops nepenthicola) 1

7 Kutu Loncat (Psyllid) 2

8 Lebah Suku (Sphecidae) 5

9 Anai-Anai Suku (Rhinotermitidae) 3

Jumlah 532

Sumber: Kisssinger ( 2007).

Dari Tabel 2.8. menunjukkan bahwa serangga yang paling banyak

ditemukan yaitu serangga jenis semut. Semut merupakan serangga sosial yang

termasuk kedalam famili formicidae dan termasuk kedalam ordo Hymenoptera.

Serangga semut memiliki jumlah spesies yang terbesar di alam, sehingga serangga

jenis semut banyak ditemukan di hutan-hutan, termasuk hutan kerangas. Semut

juga merupakan serangga yang dapat bertahan hidup walaupun dalam kondisi

tempat tinggalnya yang kurang baik.


